آ٪ساف اهعاً: ٞ
 - 1ـتلنينينيؽت اهباهنينينيل ًنينينيّ ًوٌنينينيا قوغنينينيؼ اٮغنينيني٘ ٗ َ٩ا نينينيسٖ
ًٗعطفنينيني ٞاهعةٚنينينيس ٝاهكنينينيرٚر ٞهًٗنينينيا غتاه ٔنينينيا ه ًٗعطفنينينيٞ
ازا نينينينينيٕ

أذلنينينينينياَ اهؿنينينينينيط اه كنينينينينيٚو ٞٚؿتنينينينينيا ٙكنينينينينير
ًٗعاً.ٕ ٩

 - 2جعنينيى اهباهنينيل ًنيني ٧طا وت زت ٌعنينيٕ – زا ٚنيني ٞأٗ خب ٚنينيا أٗ
ًعوٌو – ًٗ ِٚا ٗقازا اهعةا٢س انتِرطف ّ ٞا. ًّٞ٪
 - 3أْ ٙوٍ اهباهل ؿتٔاضات اه رني وت اهل نيل اهؿنيط  ٞٚه
ًٗٔاضات اٮهةاٗ ١ارتباق. ٞ

أوال :املشتوى األول (املشتوى العام) :
انتػ ٘ ٠اٗ٪ي ( اَ )
اغٍ انتةطض

طًٚع انتةطض

انتػ ٘٠

سز

ٗاهةػٍ

اه٘ذسات

اهطًع

اهط ٍ انتطجعٛ

انت بول اهػاقق
اهطًع

اهط ٍ انتطجعٛ

 ٝٗ٩اهةطآْ اهلطٗ ٍٙجت٘ٙسٖ

اَ

2

زضؽ101

01020101

٘ٙ٨جس

____

انتسخى هعوَ٘ اهةطآْ ٗ ػريٖ

اَ

2

زضؽ102

01020102

٘ٙ٨جس

____

انتسخى هعوَ٘ اذتس ٙاهؿطٙف

اَ

2

غِس201

10000201

٘ٙ٨جس

____

ًةنينينيسًات وت اهعةٚنينينيسٗ ٝانتنينينيصآل

اَ

3

غِس101

10000101

٘ٙ٨جس

____

انتعاقطٝ
ًةسًات وت اه ةٕ ٗأق٘هٕ

اَ

3

ؾط 101

01010101

٘ٙ٨جس

____

اهِر٘()1

اَ

3

غِس501

10000501

٘ٙ٨جس

____

ًٔاضات إ كاي

اَ

2

غِس801

10000801

٘ٙ٨جس

____

زتٌ٘ اه٘ذسات

ٗ11ذسٝ

اسم املقرر

املشتوى

عدد

والقشم

الوحدات

 ٝٗ٩اهةطآْ اهلطٗ ٍٙجت٘ٙسٖ

اَ

2

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

زضؽ101

01020101

٘ٙ٨جس

____

أٓساف انتةطض:
 .1أْ  ٙةّ اهباهل  ٝٗ٩غ٘ض ٝاه احتٗ ٞجعً .ٍّ ١ع ًعطف ٞقعض أذلاَ اه ح٘ٙس
 .2أْ  ٙسضب اهباهل و ٟذػّ ا٪زا.١
 .3أْ ٙكْ٘ اهباهل هػإُ ّ ارتبو فني ٝٗ٩ ٛك اب اهلل عاؾت.
ً طزات انتةطض:
ً ةسًنيني ٞف نيني ٛونينيٍ اه ح٘ٙنينيس ٗ ؿ ني ٌى ونيني :ٟعط ٙنينيٕه ُؿنينيو ٕه ًكنينيازضٖه ٗأٌٓ ٚنينيٕ
ٗفا٢س ٕ.
 قٚاْ اهورّ ادتوٗ ٛارت ٗ ٛذلٌٌٔا.
 أذلاَ ا٨غ عاشٗ ٝاه ػٌو.ٞ
ً طا ل اهةطا( ٝ١اهرت ٚى ٗاه سٗٙط ٗاذتسض).
 أذلاَ اهِْ٘ اهػاكِٗ ٞاه ِ٘.ّٙ
 أذلاَ انت ٍٚاهػاكِ.ٞ

 أذلاَ اهِْ٘ ٗانت ٍٚانتؿسز ؽت.
 انتس ٗاهةكط.
 زضاغ ٞب ٚة ٞٚو ٟغ٘ض ٝاه احتٞه ٗجع ٍ ١قطٗا ٞٙذ ل ّ اقٍ.
أٍٓ انتطاجع:
 انتةسً ٞادتعضٗ ٞٙؾطذٔا ( اهس ا٢ق احمللٌ.) ٞ
 اهربٓاْ وت جت٘ٙس اهةطآْ هوؿٚذ ستٌس اهكازق اهةٌراٗ.ٜ
 أؾطط ٞاهةطآْ انتط ى انتع ٌس ٝكةطا ٝ١اهؿٚذ ستٌ٘ز خوٚى اذتكطٜ
ٗاهؿٚذ ستٌس قسّٙق انتِؿاٗٗ ٜإقساضات زتٌع انتوم فٔس هب ا  ٞانتكرف
اهؿطٙف.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

انتسخى هعوَ٘ اهةطآْ ٗ ػريٖ

اَ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

زضؽ102

01020102

٘ٙ٨جس

____

أٓساف انتةطض:
 .1أْ  ٙعطف اهباهل وني ٟاهعونيَ٘ ا٪غاغني ٞٚانت عوةني ٞقنياهةطآْ اهلنيط ٍٙاهني

ػنيا س

و ٟفٌٕٔ ٗاهصٗز ِٕ.
 .2أْ ٙةف اهباهل و ٟأٍٓ ططق اه ػري هوةطآْ اهلط.ٍٙ
 .3أْ ٙةف اهباهل و ٟؾطٗيت اه ػري ٗق ات انت ػط ذ ٙ ٨ ٟةسَ وني ٟاه ػنيري
زْٗ ق.ِٞٚ
ً طزات انتةطض:
 اه عطٙف قعوَ٘ اهةطآْه ٗقٚاْ ُؿو ٔاه ٗأؾٔط انت٧ه ات اه فٔٚا.
 اه٘ذ :ٛعطٕ ٙه أ ػإًه كٚ ٚا ٕه أزه ٕه ضز اهؿ ٕ اه أ ريت ذ٘هٕ.

ُ نينيعٗي اهةنينيطآْ اهلنينيطً :ٍٙنينيسٓ ٝنينيصا اهِنينيعٗيه ِحٌٚنينيٕ ذػنينيل اه٘ نينيا٢ع ٗا٪ذنيني٘ايه
ذلٌٓ ٞصا اه ِح.ٍٚ
 انتلٗ ٛانتسُٛه ٗهتٚعات كى ًٌِٔا.
 أغ اب اهِعٗيه ٗأٍٓ ف٘ا٢سٖ.
 أٗي ًا أُعي ٗآخط ًا ُعي ًّ اهةطآْ اهلط.ٍٙ
 كتع اهةطآْ اهلطٗ ٍٙك اق ٕ.
 ط ٚل آٙات اهةطآْ اهلطٗ ٍٙغ٘ضٖه ٗأ ٘اي اهعوٌا ١فني ٛشهم .
 اه عطٙف قعوٍ اه ػريه ٗقٚاْ ُؿو ٕ ٗ ب٘ضٖ.
 اه ػري قانتو ٘ض ٗأٍٓ انت٧ه ات اه ف.ٕٚ
 اه ػري قاهطأٗ ٜأٍٓ انت٧ه ات اه فٕٚه ًع قٚاْ ًا هلا ًٗا ؤٚا.
 ؾطٗيت انت ػط ٗآزاقٕ.
 زضاغ ٞب ٚة ٞٚو ٟػري غ٘ض ٝاه احت.ٞ
أٍٓ انتطاجع:
 اهربٓاْ فني ٛوَ٘ اهةطآْ ه سض اهس ّٙاهعضكؿ.ٛ
 ف ني اهةنينيسٙط ادتنينياًع قنينيؽت فنينيو اهطٗاٙنينيٗ ٞاهسضاٙنينيً ٞنينيّ ونينيٍ اه ػنينيري هٯًنينياَ ستٌنينيس
اهؿ٘كاُ.ٛ
 اه ػري ٗانت ػطْٗ هوسك ٘ض ستٌس اهصٓيب.
 ً اذ فني ٛوَ٘ اهةطآْ هوؿٚذ ًِا اهةباْ.

اسم املقرر

انتسخى هعوَ٘ اذتس ٙاهؿطٙف

املشتوى

عدد

والقشم

الوحدات

اَ

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس201

10000201

٘ٙ٨جس

____

أٓساف انتةطض:
 - 1أْ  ٙعنينيطف اهباهنينيل ونيني ٟأقنينيطظ انتكنينيبورات اهنيني ٙػنيني عٌؤا احملنينيس ْ٘ه ذ نينيٟ
ٌ ٙلّ ًّ فٌٔٔا ٗاه طٙق قِٔٚا ِس ٗضٗزٓا وت ك ل أٓى اهعوٍ.
 - 2أْ ٙةف اهباهل و ٟجٔ٘ز اهعوٌا ١وت خسً ٞاهػِ ٞاهِ ٘.ٞٙ
 - 3أْ  ٙسضب اهباهل و ٟططٙة ٞاه عاًى ًع ًكازض اهػِ ٞاهِ ٘.ٞٙ
ً طزات انتةطض:
 اه عطٙف قعوَ٘ اذتس ٙه ٗقٚاْ ًلاُ ٔا ُٗؿو ٔا.
 سٗ ّٙاهػِ ٞوت كط اهِ ٘ٗ ٝوت كط اهكراقٗ ٞوت كط اه اقعؽت ًّٗ قعسٍٓ.
 اه عطٙف قوٍٓ ك ل اهػِ ٞاهِ ٘] ٞٙاهكراح ٗاهػِّ ٗانتػاُس ٗغريٓا[.
 أقنينيطظ انتكنينيبورات هنينيس ٠وٌنينيا ١اذتنينيس ٙغنينيِسا ًٗ ِنينيا :عطٔ ٙنينيا ٗأُ٘ا ٔنينيا ٗقٚنينياْ
أذلأًا.
 حتٌى اذتسٗ ٙأزاً :ٖ٦عِآٌا ٗؾنيطٗطٌٔا ٗقٚنياْ أُ٘ا ٌٔنياه ٗاهكنيٚس انتػني عٌوٞ
وت أزا ١اذتس. ٙ
 ق  ًّ ٞة ى أٗ طز ضٗا.ٕ ٙ
 ادتطح ٗاه عسٙىً :عِآٌا ٗأ ػأًٌا ًٗطا ٌٔا ٗن٘اقبٌٔا.

 زضاغ ٞب ٚة ٞٚو ٟقعض ا٪ذاز ٙاهِ ٘.ٞٙ
أٍٓ انتطاجع:


سضٙل اهطاٗ ٜوت ؾطح ةطٙل اهِ٘اٗ ٜهورافٍت اهػ٘ٚط.ٛ

ً ةسً ٞاقّ اهك٩ح.
 اه ا

اذتث٨ ٚقّ كثري.

 طت  ٞاه لط ًع ؾطذٔا ٨قّ ذحط.
 حتطٙط وَ٘ اذتس ٙهوؿٚذ

ساهلل قّ ٘ٙغف ادتسٙع.

اسم املقرر

ًةنينينينينينينينيسًات وت اهعةٚنينينينينينينينيسٝ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
اَ

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس101

10000101

٘ٙ٨جس

____

ٗانتصآل انتعاقطٝ

أٓساف انتةطض:
 .1أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل انتكنينيازض اهكنينيرٚر ٞه وةنيني ٛاهعةٚنينيس ٝذ نينيٙ ٨ ٟةنينيع وت اههنيني٩ي
قػ ل فػاز انتكسض اهصٙ ٜوخص ِٕ.
 .2أْ ٙةف اهباهل وني ٟجٔني٘ز اهعوٌنيا ١وت ةطٙنيط اهعةٚنيسٗ ٝستاضقني ٞاه نيس ٗاه ٚنياضات
اه اغسٗ ٝانتِآخ اه لط ٞٙانتِرطف.ٞ
 .3أْ ٙبونينينيع اهباهنينينيل ونينيني ٟأخبنينينيط انتنينينيصآل ٗاه ٚنينينياضات ٗاه ٣نينينيات اههنينينياه ٞوت اهعكنينينيط
انتانٗ ٛاذتانطه ٗٙعطف خبطٓا و ٟاهسٗ ّٙاجمل ٌع ٗاهسٗه.ٞ
ً طزات انتةطض:
 عطٙف اهعةٚس ٝهغٗ ٞاقب٩ذاه عطٙف انتصٓل هغٗ ٞاقب٩ذا
 قٚاْ ًكازض وة ٛاهعةٚس ٝاٮغ(ًٞٚ٩اهل اب ٗاهػِ )ٞوني ٟططٙةني ٞفٔنيٍ اهػنيوف
اهكاحل هِك٘م اهعةٚس ًّ ٝاهل اب ٗاهػِ.ٞ
 زضاغنيني ٞفتنينياشد ًنينيّ ًكنينيِ ات اٌ٢٪نيني ٞوت اهعةٚنينيس ٝنينيسقتا ٗذنينيسٙثا
اهٌِاشد ً ِ٘  ٞؿٌى وٌا ١أقراب انتصآل ا٪ضقع ٞانتعطٗف..ٞ
 قٚاْ اُةػاَ ا ًٞ٪إؾت ٩ث ٗغ عؽت فط ٞ
 اه ط  ٞاهِاج ٞٚأٓى اهػِٗ ٞادتٌا  :ٞق ا ٔا ٗخكا٢كٔا.

ٚنيني

لنينيْ٘

 زضاغ٪ ٞقطظ اه طق ٗانتصآل انتِرطف:ٛٓٗ ٞ
 ارت٘اضد أق٘هلٍ انتداه ٓ٪ ٞى اهػِٗ ٞادتٌا ٗ ٞط٘اٗ ٍٔ ٢أٍٓ ً٧ه ا ٍٔ.
 اهطافهنيني ٞأقنيني٘هلٍ انتداه نيني ٞهوٌػنينيوٌؽته ٗأٓنينيٍ طنيني٘ا ٍٔ ٢كاٮينا ٚوٚنينيٗ ٞا ٨نينيو
ؿطٗ ٞٙأٍٓ ً٧ه ا ٍٔ.
 قعض اه طق اه اطِ ٞٚكاهِكريٗ ٞٙاهسضٗظ ًع قٚاْ أق٘هلٍ اهعةس.ٞٙ
 اهةازٙاُٞٚه ُؿو ٍٔ ٗضً٘ظٍٓ ه ٗأق٘هلٍه
 قعض اهبطق اهكني٘فٞٚه كاه حاُٚنيٗ ٞاهس٘ٙقِسٙنيٗ ٞاهِةؿني ِسٞٙه ًنيع اٮؾنياض ٝإؾت
أخبط اضتطافا ٔا اهعةس.ٞٙ
ً َ٘ٔ ً تآط  ٛاهغو٘ ٗاٮضٓاب ٗأغ اقٌٔا ٗ ٩جٌٔا.
 أقنينيطظ ادتٔنيني٘ز اٮغنيني ًٞٚ٩وت ًةاًٗنيني ٞاه ٚنينياضات اههنينياهٞه ًٗنينيّ أًثونيني ٞونينيم ادتٔنيني٘ز
ز نينيني٘ ٝاهؿنينينيٚذ ستٌنينينيس نينينيس اه٘ٓنينينياب ٗانتٌِتٌنينينيات اٮغنينيني ًٞٚ٩كطاقبنينيني ٞاهعنينينينيا
اٮغ.ًٛ٩
٘ ذٚنينينيس ا٪يننينينياٗ ١اهكنيني ات ٗ ٘ا نينينيسٖ ِنينينيس أٓنينينيى اهػنينينيِٞه ًِٗنينينيآخ انتدنينينياه ؽت وت
ةطٙطٓا.
ً ػا٢ى ٗأذلاَ ا ةازًٌٞٔ ٞٙه ًِٗٔا:
أ /اهكراقٗ ٞفهؤٍ ٗ ساه ٍٔ وت اهس.ّٙ
ب /قنينيؽت أٌٓٚنيني ٞاهػنينيٌع ٗاهبا نيني ٞهنيني٘ ٝ٨اً٪نينيط ٗا ٬نينياض اهعٌتٌٚنيني ٞانترت نيني ٞونيني ٟارتنينيطٗد
و ًّ ٍٔٚخ٩ي اهِك٘م اهؿط ٗ ٞٚادتاُل اهعٌو ٛه ًّ ًٞ٫وٌا ١ا,ًٞ٪

دٗ /جنيني٘ب اهِكنينيٚرٌ٢٪ ٞنيني ٞانتػنينيوٌؽت ٗاهكنيني ٝ٩خو ٔنينيٍ ٗادتٔنينياز ًعٔنينيٍ ٗ نينيسَ جنيني٘اظ
ٙو ٘ا قل ط ق٘اح.

ارتطٗد وً ٍٔٚا

ز /ذطً ٞزَ انتػوٍ ًٗاهٕ ٗ طنٕه ٗذلٍ ى انتعآسٗ ّٙانتػ وًِؽت.
أٍٓ انتطاجع:
 ؾطح اهعةٚس ٝاهبراٗ ٞٙهٯًاَ و ٛقّ أق ٛاهعع اهسًؿة.ٛ
 اهعةٚس ٝاه٘اغب ٞٚهؿٚذ اٮغ َ٩اقّ .ٌّٞٚٚ
 ك اب اه ٘ذٚس هوؿٚذ ستٌس قّ

س اه٘ٓاب.

 انتصآل اٮغ٪ ًٞٚ٩ق ٛاذتػّ ا٪ؾعط.ٜ
 اهؿٚذ قاحل اه ٘ظاْ زتٌ٘ ٞ

٘ث وت اهعةٚس.ٝ

 ف اٗ ٠اهوحِ ٞاهسا ٌٞ٢هو ر٘ث اهعوٌٗ ٞٚاٮف ا.4- 1 ١

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

ًةسً ٞوت اه ةٕ ٗأق٘هٕ

اَ

الوحدات
3

ترميز املقرر

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 101

01010101

٘ٙ٨جس

____

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
- 1

أْ ٙعطف اهباهل اه ةٕهٗقٚاْ أٌٓٗ ٕ ٚذاج ٞا ًٞ٪هٕ..

- 2

أ ْ ٙعطف قٚاْ ُؿو ٝاه ةٕهٗ ب٘ضٖه ًٗساضغنيٕه ٗا٪طني٘اض اهني ًنيط

قٔا.
- 3

أْ ٙعطف اهباهل ذةٚة ٞوٍ أق٘ي اه ةٕهٗقٚاْ ف٘ا٢س عوٌٕ.

- 4

أْ ٙعطف ُؿو ٝوٍ أق٘ي اه ةٕهٗ ب٘ضٖه ٗططق اه وهٚف ف. ٕٚ

- 5

أْ ٙةنينيف ونيني ٟقعنينيض انتكنينيبورات اه ةٔٚنينيٗ ٞا٪قنيني٘ه ٞٚاه ني عت نينياد

طاهل اهعوٍ إؾت ًعطف ٔا.
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أًٗ :٨ةسً ٞاه ةٕ:
- 1

ًعِ ٟاه ةٕ وت اهوغٗ ٞا٨قب٩حه ٗقٚنياْ ذاجني ٞاهِنياؽ إهٚنيٕ ٗقٚنياْ أْ ًِنيٕ

ًا ٙلْ٘ طو ٕ ِٚٚا ًِٕٗ ًا ٙلْ٘ طلبه ك اٚ٢ا.
ً - 2كازض اه ةٕ إكتا :٨اهةطآْ ه اهػٱَِّ ٞاهِ ٘ٞٙه اٮكتا ه اهةٚاؽه ا٨غ كنيرابه
انتكاحل انتطغوٞه غس اهصضا٢ع.
 - 3أزٗاض اه ةٕ اٮغ:ًٛ٩
أ  -اهسٗض اٗ٪ي :اه ةٕ وت ذٚا ٝضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل و ٗ ٕٚغوٍ (اه رت ٝانتلٗ ٞٚاه نيرتٝ
انتسُٗ ٞٚخكا٢كٌٔا اه ؿطٙعٞٚه هتٚعات اه ؿطٙع وت ٓصا اهسٗض).

ب  -اهسٗض اهثاُ :ٛاه ةنيٕ وت كنيط ارتو نيا ١اهطاؾنيس(ّٙفتاشد ًنيّ اج ٔنيازات اهكنيراقٞه
ٗأغ اب اخ ٩فٍٔهٗأ ط اُ ؿاضٍٓ وت اه وساْ وت إ طا ١اه ةٕ).
د  -اهنينيسٗض اهثاهنيني  :اه ةنينينيٕ وت كنينيط اه نينينياقعؽت (ًتٔنيني٘ض انتنينيساضؽ اه ةٔٚنينينيً :ٞسضغنيني ٞأٓنينينيى
اذتنينينيسً – ٙسضغنينيني ٞأٓنينينيى اهنينينيطأ ٜه غنيني ل ا٨خنيني ٩ف قنينينيؽت انتسضغنيني ؽتهٗقٚاْ ٗجنينينيٕ
اه لاًى قِٔٚاهٗهتٚعا ٌٔا ٗاجتآٌٔا اه ةٔٗ )ٛقٚاْ أق٘ي كى ًسضغٞ

ًنيّ

انتسضغ ؽت.
ز  -اهسٗض اهطاقع :اه ةٕ وت كط ا ٌٞ٢٪اجمل ٔس.ّٙ
ٓني  -اهنيسٗض ارتنياًؼ :اه ةنيٕ وت كنيط أ نيا انتنيصآل( ًتٔني٘ض اه ةوٚنيس ٗأغني اقٕ ه ذلنيٍ
ا٨ج ٔاز انتةٚس ٗقٚاْ خكا٢كٕهجٔ٘ز أ ا انتصآل وت ُؿطٓا ).
ٗ  -اهنينيسٗض اهػنينيازؽ :اه ةنينيٕ وت اهعكنينيط اذتنينيس ( ٙزتٌعنينيات اه ةنينيٕ اٮغنيني ًٛ٩وت اه٘ا نينيع
انتعاقط ٗأ طٓاه اه ةٕ اٮغٗ ًٛ٩اهٌِتٍ اذتسٙث.)ٞ
 - 4انتصآل اه ةٔ ٞٚا٪ضقعٗ ٞأٔ ٌ٢ا:
أ ً -نيصٓل اٮًنينياَ أقنيني ٛذِ ٚنيني :ٞاه عطٙنينيف قبًنينياَ انتصٓلهُؿنينيو ٝانتنيصٓلهأٍٓ ا٪قنينيرابه
أٍٓ انت٧ه اته ًكبورا ٕ.
ب ً -صٓل اٮًاَ ًاهنيم :اه عطٙنيف قبًنياَ انتصٓلهُؿنيو ٝانتنيصٓلهأٍٓ ا٪قنيرابه أٓنيٍ
انت٧ه اته ًكبورا ٕ.
د ً -نينيصٓل اٮًنينياَ اهؿنينيافع :ٛاه عطٙنينيف قبًنينياَ انتصٓلهُؿنينيو ٝانتنينيصٓلهأٍٓ ا٪قنينيرابه
أٍٓ انت٧ه اته ًكبورا ٕ.

ز ً -نينينينيصٓل اٮًنينينينياَ ألتنينينينيس قنينينينيّ ذِ نينينينيى :اه عطٙنينينينيف قبًنينينينياَ انتصٓلهُؿنينينينيو ٝانتنينينينيصٓلهأٍٓ
ا٪قرابه أٍٓ انت٧ه اته ًكبورا ٕ.
اُٚاً :ةسً ٞأق٘ي اه ةٕ:
 ً - 1نينينينينينينياز ٥ونينينينينينينيٍ أقنينينينينينيني٘ي اه ةنينينينينينينيٕ( عطٕ ٙهًٗ٘ن٘ ٕهٗاغنينينينيني ني ٌسازٖهٗف٘ا٢س
عوٌٕهاذتاج ٞإؾت عوٌٕ).
ُ - 2ؿو ٝوٍ أق٘ي اه ةٕ ٗ ب٘ضٖ ٗ سٗ.ِٕٙ
 ٕ ٩ - 3قعوٍ اه ةٕهٗ وٍ اهة٘ا س اه ةٔٞٚهٗ وٍ انتةاقسهٗ وٍ ختطٙخ اه طٗ
و ٟا٪ق٘ي.
 - 4ططق اه وهٚف فٗ ٕٚخكا٢ل كى ططٙة.ٞ
 - 4أؾٔط انت٧ه ات ا٪ق٘ه.ٞٚ
 - 5قٚاْ أؾٔط انتكبورات ا٪ق٘ه:ٞٚ
 اذتس  :عطٕ ٙهٗأُ٘ا ٕه ٗؾطٗطٕ. اهس٨ه :ٞعطٔ ٙا ٗأ ػأًا. -اهلوٚنينيات ارتٌنينينيؼ :ادتنينينيِؼه اهِنينيني٘ ه اه كنينينيىه اهعنينينيط

ارتنينينيامه اهعنينينيط

اهعاَ.
 أينا ١ا٪ه اًت  :انت ا ّٙهانتؿرتنه انت ٘اط٤هانتؿلمهانترتازف. اهِػنينينينينيل ا٪ضقع:اه اّٙهاه ػنينينينينياٜٗه اهعٌنينينينينيَ٘ ٗارتكنينينينيني٘م انتبوقهاهعٌنينينينينيَ٘ٗارتك٘م اه٘جٔ.ٛ
ً -طا ل اٮزضان  :اهعوٍ ه اهٌتّه اهؿمه اهٍ٘ٓه ادتٔى.

 ًطا ل اذتحخ (اذتحني ٞاهربٓاُٞٚهاذتحني ٞادتسهٞٚهاذتحني ٞارتباقٞٚهاذتحنيٞاهؿعطٞٙه اهػ ػب.)ٞ
 ا٨غ ةطا :١عطٗ ٕ ٙأ ػإً.اهل ل انتةطض:ٝ
 - 1ك اب آزاب اه ر ٗانتِاًتط / ٝهوؿٚذ ستٌس اً٪ؽت اهؿِةٚب.ٛ
 ( - 2اضٙذ اه ؿطٙع اٮغًٗ ًٛ٩كازضٖ ) ه٫غ اش :ّٙأ.ز خو ٞ ٚقاقلط اذتػنيّه
أ.ز ستٌس

س اهلاز ٜغطاد .

 - 3أق٘ي اه ةٕ  :اذتس ٗانت٘ن٘ ٗاهغا / ٞٙهوسك ٘ض ٙعة٘ب اه اذػؽت.
ًكازض ًػاُس: ٝ
 - 1إ  َ٩انت٘ عؽت هٯًاَ اقّ  ٍٚادت٘ظ.ٞٙ
 - 2اٮُكاف وت قٚاْ أغ اب ا٨خ ٩ف هٯًنياَ ؾنياٖ ٗهني ٛاهلل اهنيسٓ٘ه ٛألتنيس قنيّ نيس
اهطذ.ٍٚ
 - 3اضٙذ اه ةٕ اٮغ / ًٛ٩هوسك ٘ض ٌط غوٌٚاْ ا٪ؾةط.
ً - 4سخى هسضاغ ٞاهؿطٙع ٞاٮغ /ًٞٚ٩هوسك ٘ض

س اهلط ٍٙظٙساْ.

 - 5زضاغ ٞاضغت ٞٚهو ةٕ ٗأق٘هٕ /هوسك ٘ض ًكب  ٟغعٚس ارتّ.
 - 6انتسخى اه ةٔ ٛاهعاَ /هوسك ٘ض ًكب  ٟألتس اهعض ا.١
 - 7اه لط اهػاً ٛوت اضٙذ اه ةٕ اٮغ / ًٛ٩اذتح٘ض.ٜ

اسم املقرر

املشتتتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
اَ

اهِر٘ ()1

ترميز املقرر

الوحدات
3

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس501

10000501

٘ٙ ٨جس

____

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
1ني أْ ٙعطف اهباهل أُ٘ا اٮ طاب ًٗ٘انعٔا ًّ اهلوٍ ٗ ً٩ا ٔا
2ني أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞقعض ًػا٢ى اٮ طاب انتٌٔٞ
 - 3أْ  ٙسضب اهباهل و ٟاٮ طاب .
 - 4أْ ٙػ ني عؽت اهباهنينيل ونيني ٟفٔنينيٍ كنيني َ٩اهلل ٗكنيني َ٩ضغنيني٘هٕ قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ
ٗغوٍ ٗفٍٔ ك َ٩أٓى اهعوٍ.
اُٚا ً :طزات انتةطض:
-1

ـتٔٚنينيس نينيّ ُؿنينيو ٝاهِر٘هٗ بنيني٘ض اه ر ني اهِرنينيً٘ٗ ٠طاذونينيٕه ٗانتنينيساضؽ اهِر٘ٙنينيٞ
ًٗةً٘ا ٔا ه ٗأٍٓ ا٨جتآات اهِر٘ ٞٙوت اهعكط اذتس. ٙ

-2

قاب اهلٗ :َ٩ف:ٕٚ
 اهلوٌ :ٞعطٔ ٙا – أ ػأًا. ا٨غنينينيًٍ٩ :ا نينينيٕهانتعطب ٗانتني ني و ًنينينيّ ا٪ينا١هأًثونينيني ًِ٘ ٞنينينيُ٪ ٞنينيني٘ا اه ِنينينيا ١وتا٪ينا.١

 اه عنينينيى :أ ػنينينيإًه اه عنينينيى انتاننينينيً٩ ٛا نينينيٕ ٗذلٌنينينيٕه فعنينينيى اً٪نينينيط ً٩ا نينينيٕٗذلٌنينيٕه اه عنينيى انتهنينياض

ً٩ا نينيٕ ٗذلٌنينيٕ ًنينيّ ذ ٚني اه ِنينياٗ ١اٮ نينيطاب –

إ طاقٕ (ضفعٕ – ُك ٕ –جعًٕ).
 اذتطف ٕ ً٩ :ه ٗذلٌٕ. - 3اه ِاٗ ١اٮ طاب:
 عطٙف اٮ طاب ٗاه ِا.١ أُ٘ا اه ِاً ١ع اً٪ثو.ٞ أُ٘ا اٮ طاب ٗ ً٩ا ٕ ا٪قوٗ ٞٚاه ط .ٞٚ - 4ا٪ق٘اب اه

عطب قاهعً٩ات اه ط :ٞٚ

أ  -ا٪ينا ١اهػ  :ٞأه اًتٔا ٗؾطٗيت إ طاقٔا قاذتطٗف.
ب  -انتثًِٗ ٟا أذتق قٕ :عط ٕ ٙهٗإ طاقٕ.
د  -كتع انتصكط اهػا ًٗا أذتق قٕ :عط ٕ ٙهٗإ طاقٕ.
ز  -ادتٌع انتد َ٘ قوهف ٗ ا ١ظا٢س ؽت ًٗا أذتق قٕ :عط ٕ ٙهٗإ طاقٕ.
ٓني ً -ا ِٙ ٨كطف  :عطٕ ٙهٗإ طاقٕ.
ٗ  -اً٪ثو ٞارتٌػ :ٞعطٔ ٙاهٗإ طاقٔا.
ظ  -اه عى انتهاض انتع ى ا٬خط : :عطٕ ٙهٗإ طاقٕه إ طاب ا٨غٍ انتع ى ا٬خط.
 - 5اهِلطٗ ٝانتعطف :ٞعطٌٔ ٙاه ٗأ ػاَ انتعطف:ٞ
أ  -اههٌري  :أ ػإً.
ب  -اهعوٍ  :عط – ٕ ٙأ ػإً (انت طز ٗانتطكل – ا٨غٍ ٗاهوةل ٗاهلِ)ٞٚ

د  -أينا ١اٮؾاض :ٝأه اًتٔا – أ ػأًا.
ز  -ا٪يننينينيا ١انت٘قنينيني٘ه ٞارتنينينيام ًِٔنينينيا ٗانتؿنينينيرتن ٗأه نينينياًت كنينينيى ًِٔنينينيا – قنينينيو ٞانت٘قنينيني٘ي
(ادتٌو – ٞؾ  ٞادتٌوًٗ )ٞا ٙؿرتيت فٔٚا هكو ٞانت٘ق٘ي.
ٓني  -أي انتعطف : ٞأُ٘ا ٔا (جِػٔ – ٞٚس – ٕٙاغ غطا ٕ).
ٗ  -انتهاف إؾت ٗاذس ًّ انتعاضف اهػاقة.ٞ
انتطاجع:
٘ - 1ن ٚاهِر٘ هع س اهععٙع فاخط
2ني أٗن انتػاهم و ٟأه  ٞٚاقّ ًاهمه ٨قّ ٓؿاَ اُ٪كاض.ٜ
 - 3ؾطح بط اهِسٗ ٠قى اهكس٠ه ٨قّ ٓؿاَ اُ٪كاض.ٜ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

ًٔاضات إ كاي

اَ

الوحدات
2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس

10000801

٘ٙ٨جس

____

801

أٓساف انتةطض:
أْ ًٌِٔ ٟاضات اهباهل وت اجملا٨ت اه اه: ٞٚ
.1

ا٨غ عساز اهصا ٗ ٛاهةسضات اه طز.ٞٙ

.2

ا ٨كاي ادتٌا  : ٛا٨ج ٌا ه اه اٗ ه ذى اهِعا ات .
ٗاٮهةاٗ ١ا ٨كاي ارتباق – ٛاه رسث ٗاهل اق. ٞ

.3

اهعط

.4

ا ٨كاي ادتٌآري ٗ ٜاه عاًى ًع ٗغا٢ى اٮ .َ٩

.5

أخٚ ٩ات ا ٨كاي .

.6

آزاب اهعٌى اٮزاض.ٜ

ً طزات انتةطض:
.1

ًةسً ٞنت َٔ٘ ا ٨كاي.

.2

ًلُ٘ا ٕ  :انتطغىه اهطغاهٞه اه٘غٚو ٞه انتػ ة ى.

.3

أُ٘ا ٕ  :ه ٌتٛه غري ه ٌت.ٛ

.4

ًػ ٘ٙا ٕ  :فطزٜه كتا  ٛه كتآري.ٜ

.5

انتٔاضات اه طز :ٞٙاٮزضان اهؿدكٗ ٛقِا ١انتكسا .ٞٚ

.6

ا ٨كاي ادتٌا :ٛ

.7

ا٨غ ٌا

.8

اه اٗ

.9

اه ٘غىت قؽت اه ط ا١

 .10ةسٗ ٍٙاغ ة اي اهِةس اه ِا١
 .11إ ساز اه عوٌٚات
 .12اه عاًى ًع اه طٗ ات اه طزٗ ٞٙا٨ج ٌا ٗ ٞٚاهثةاف.ٞٚ
 .13ططح ا٪غ٣وٗ ٞاٮجاق ٞؤٚا
 .14كٚف ًٗ  ٟة٘ي ( )٨
 .15إجطا ١انتةاق٩ت اهؿدكٞٚ
 .16اهعط

ٗاٮقةا َ٘ٔ ً : ١اٮ ِا ه ًٔاضات اٮهةا١ه ٗغا٢ى اهعط .

 .17ا ٨كاي ادتٌآري :ٜاه عاًى ًع ٗغا٢ى اٮ  – َ٩قٚاغ ٞاه ةاضٙط اٮ .ًٞٚ٩
اهل اب انتةطض:
اه اب اٗ٪ي ًّ ك اب ٗغا٢ى ا ٨كاي – ز .ضاكاْ ذ ٚق ٗآخطْٗ .
ًطاجع ًةرتذ:ٞ
 - 1فِْ٘ اذت٘اض ٗاٮ ِا  .وهٚف ستٌس زقتاؽ .
 - 2ك نينياب :ا ٨كنينياي اٮزاضٙنينيٌُٗ ٞتنينيٍ انتعوً٘نينيات – ز .ستٌنينيس ٘ نينيٕه ز  .نينيس اذتٌٚنينيس
زٙاب.

ثالجا :قشم الشريعة)01010000(:
ذخصص الشريعح ()01010100
ترمٌز المقرر

المستوى الثانً (الشرٌعة)
اسم المقرر

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

أحادٌث األحكام ()1

شرع2

3

سند202

10000202

سند201

10000201

فقه العبادات1

شرع2

3

شرع102

 01010102شرع 01010101 101

الحكم الشرعً

شرع2

3

شرع103

 01010103شرع 01010101 101

ًةسًات وت اهس ٘ ٝإؾت اهلل

شرع2

2

سند301

10000301

اليوجد

____

النحو()2

شرع2

3

سند502

10000502

سند501

10000501

اختٌاري

شرع2

2

مجموع الوحدات

ٌختار الطالب مقرراً من قائمة المقررات اإلختٌارٌة

16وحدة

قائمة المقررات اإلختٌارٌة:
المقررات اإلختٌارٌة للمستوى الثانً (الشرٌعة)
اسم المقرر

ترمٌز المقرر

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

السٌرة والشمائل

درس,3
شرع2

2

سند901

10000901

اليوجد

____

أصول التربٌة اإلسالمٌة

درس,4
شرع2

2

سند601

10000601

اليوجد

____

التارٌخ اإلسالمً

شرع2

2

سند401

10000401

اليوجد

____

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهثاُ( ٛاهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر

المستوى الثانً (الشرٌعة)
اسم المقرر

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

أحادٌث األحكام ()1

شرع2

3

سند202

10000202

سند201

10000201

فقه الطهارة والصالة

شرع2

3

شرع102

 01010102شرع 01010101 101

الحكم الشرعً

شرع2

3

شرع103

 01010103شرع 01010101 101

ًةسًات وت اهس ٘ ٝإؾت اهلل

شرع2

2

سند301

10000301

اليوجد

____

النحو()2

شرع2

3

سند502

10000502

سند501

10000501

اختٌاري

شرع2

2

مجموع الوحدات

16وحدة

ٌختار الطالب مقرراً من قائمة المقررات اإلختٌارٌة

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

أذاز ٙا٪ذلاَ ()1

ؾط 2

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس
202

10000202

غِس
201

10000201

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهل ًِعه ٞأذاز ٙا٪ذلاَ ه ٗأٌٓٔ ٚا ِس أٓى اهعوٍ .
 - 2أْ ٙنيني ٌلّ اهباهنينينيل ًنينينيّ ًعطفنينيني ٞكٚ ٚنينيني ٞا٨غنيني ازً ٝنينينيّ أذازٙنيني ا٪ذلنينينياَ وت
اغ ِ ايت انتػا٢ى اه ةٔ.ٞٚ
 - 3أْ ٙعطف اهباهل انتعاُٗ ٛقعض ا٪ذلاَ انتػ از ًّ ٝقعض أذازٙني ا٪ذلنياَ
وت قاق ٛاهبٔاضٗ ٝاهكٝ٩هٗٙػ ثٌط شهم وت ًعطف ٞا٪ذلاَ اهؿط . ٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض :
ً - 1ةسً ٞوت قٚاْ ك ل أذلاَ ا٪ذاز ٙه ٗأٌٓٔ ٚاهٗاه طق قِٔٚا.
 - 2كتو ًّ ٞأذاز ٙا٪ذلاَ وت ك اق ٛاهبٔاضٗ ٝاهكٗ ٝ٩ؾطذٔا:
اه اب

ض نينينينينينينينينينينينينيٍ اهطاٜٗ
اذتسٙ

ططف اذتسٙ

ك نينينينينينينينينينياب 1
اهبٔاضٝ

ٌنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيطقّ (إفتا اٌ ٪اي قاهِٚات)
ارتباب

2

أق٘ ٓطٙطٝ

ٙ ٨ة ى اهلل قٝ٩

6

أق٘ ٓطٙطٝ

إشا ؾطب اهلول وت إُا١

7

ثٌاْ قّ

9

ا٢ؿٞ

اْ ضأٙت اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٘ ٙنو
كاْ ضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ٙعح نيٕ
اه ٌّٚ

12

أقنينينينينينينينينيني٘ أٙنينينينينينينينينيني٘ب إشا أ  ٍ ٚاهغا٢ىت ه ف ٩ػ ة و٘ا اهة وٞ
اُ٪كاضٜ

15
16

أق٘ ازٝ

 ٨قتػلّ أذسكٍ شكطٖ ق٘ ٙ ٘ٓٗ ٌِٕٚٚي

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ ًط اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ قةربّٙ
اؽ

17

أق٘ ٓطٙطٝ

21

انتغري ٝقّ ؾع  ٞكِت ًع اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ وت غ ط

23

ه٘ ٨أْ أؾق و ٟأً ً٪ط ٍٔ قاهػ٘ان

ونينينيني ٛقنينينينيّ أقنينينيني ٛكِت ضجً ٩صا ١ه فاغ رٚٚت
طاهل

24

س اهلل انتاظُ ٛؾل ٛإؾت اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ اهطجى

28

أق٘ ٓطٙطٝ

30

ا٢ؿٞ

35

أق٘ ٓطٙطٝ

اه بط ٝمتؼ
كنينياْ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ إشا اغ ػنينيى
ًّ ادتِاقٞ
إشا جوؼ قؽت ؾع ٔا

38

ٌاض قّ ٙاغط

قعثو اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ وت ذاجٞ

40

ا٢ؿٞ

أْ فاطٌ ٞقِت أق ٛذ ٚـ  :غوهت اهنيِيب قنيوٟ

42

ا٢ؿٞ

اهلل وٗ ٕٚغوٍ
كِت أغ ػنيى أُنيا ٗضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل وٚنيٕ
ٗغوٍ ًّ إُا١

44

ا٢ؿٞ

كاْ ٙكِ ٚا شهم ه فًِ٧ط قةها ١اهكَ٘

ك نينينينينينينينينينياب 46

ا٢ؿٞ

كاْ ضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ٙكنيوٛ
اه حط

اهكٝ٩
48

أقنينينينينينينينينينيني٘ قنينينينينينينينينينينيطظ ٝكاْ ٙكو ٛاهلحري
ا٪غوٌٛ

51

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ أ ٍ اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ قاهعؿا١
اؽ

52

ا٢ؿٞ

55

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ أْ اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ُٔ ّ ٟاهكنيٝ٩
اؽ

58

إشا أ ٌٚت اهك ٝ٩ه ٗذهط اهعؿا١
قعس اهك

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ ق ٝ٩ادتٌا  ٞأفهى ًّ ق ٝ٩اه ص
ٌط

60
62

أق٘ ٓطٙطٝ

أ ةى اهك ٝ٩و ٟانتِافةؽت

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ قنينيوٚت ًنينيع ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ
ٌط

ضكع ؽت ى اهٌتٔط

64

أُؼ قّ ًاهم

67

أقنينينينينينينينيني٘ غنينينينينينينينينيعٚس { إشا ينع ٍ انت٧شْ فة٘ه٘ا ًثى ًا ٙة٘ي }

أًط ق٩ي أْ ٙؿ ع ا٪شاْ

ارتسضٜ
68

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ كاْ ٙػ

و ٟضاذو ٕ

ٌط
69

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ قٌِٚا اهِاؽ قة ا١
ٌط

71
76

أُؼ قّ ًاهم

غ٘ٗا ق ٘فلٍ

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ قتّ ِس خاه
اؽ

77

أق٘ ٓطٙطٝ

أًا غتؿ ٟاهصٙ ٜطفع ضأغٕ ى اٮًاَ

78

أق٘ ٓطٙطٝ

إفتا جعى اٮًاَ ه٧ٚمت قٕ

82

أق٘ ٓطٙطٝ

إشا قو ٟأذسكٍ هوِاؽ

84

أق٘ ٓطٙطٝ

كنينينياْ ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ إشا

85

ا٢ؿٞ

86

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ أْ اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ كاْ ٙطفع ٙسٕٙ

كرب وت اهكٝ٩
كاْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٙػني
اهك ٝ٩قاه ل ري
ٌط
87

اقّ

88

أق٘ ٓطٙطٝ

كاْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ إشا اَ

95

أُؼ

قنينيني ٝ٩ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ وت

اؽ

أًطت أْ أغحس و ٟغ ع ٞأ ٌتٍ

ُعوٕٚ
99

نينينينينينينينينينياز ٝقنينينينينينينينينينيّ  ٨ق ٝ٩نتّ

ٙةطأ

اهكاًت
100

أق٘ ازٝ

105

أُؼ

106

أق٘ ٓطٙطٝ

قو ٟقِا ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ

108

أق٘ جٍٔٚ

ه٘ ٙعوٍ انتاض قؽت ٙس ٜانتكوٛ

112

أق٘ ازٝ

إشا زخى أذسكٍ انتػحس

كاْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٙةنيطأ وت
اهطكع ؽت
أْ اهنينينيِيب قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ ٗأقنينينيا قلنينينيط
ٗ ٌط

114

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ إشا اؾ س اذتط
ٌط

119
121

جاقط
نينينينينينينيساهلل قنينينينينينينيّ
ًػع٘ز

ًّ أكى ً٘ا
وٌنينينينينيو ضغنينينينيني٘ي اهلل قنينينينينيو ٟاهلل وٚنينينينينيٕ ٗغنينينينينيوٍ
اه ؿٔس

126

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ غوي ضجى اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ
ٌط

133

اقّ

اؽ

كنينياْ ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ظتٌنينيع
وت اهػ ط

134

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ قر ت ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ
ٌط

136

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ ًّ جاًِ ١لٍ ادتٌع ٞفوٚغ ػى
ٌط

138

جاقط

كاْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ غتبنيل
خب ؽت

143

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ كنينياْ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ٗأقنيني٘ قلنينيط
ٌط

ٗ ٌط

146

جاقط

ؾٔست ًع اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ

147

أَ بٞٚ

أًطُا ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ

148

ا٢ؿٞ

أْ اهؿٌؼ خػ ت

150

ا٢ؿٞ

خػ ت اهؿٌؼ

152

ساهلل قّ ظٙس خطد اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٙػ ػةٛ

154

نينينينينينيس اهلل قنينينينينينيّ قنينينيو ٟقِنينينيا ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ
ٌط

ق ٝ٩ارت٘ف

اهل اب انتةطض :إذلاَ ا٪ذلاَ ؾطح ٌس ٝا٪ذلاَه ٨قّ ز ٚق اهعٚس .
أهم المراجع:
 -1كشف انهضبو شرػ ػًدح األؽكبو،نشًش اندٌٍ انضفبرًٌُ.
 -2اإلػالو ثفٕائد ػًدح األؽكبو الثٍ انًهمٍ .
 -3رٍضٍر انؼالو شرػ ػًدح األؽكبو  ،نهشٍخ ػجدهللا انجضبو.

اسم املقرر

فةٕ اهع ازات1

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 2

أٗ :٨أٓساف انتةطض:

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 102

01010102

ؾط 101

01010101

 - 1أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل كنينيثريا ًنينيّ ًػنينيا٢ى أذلنينياَ اهبٔنينياضٗ ٝاهكنيني ٝ٩هتنينيا ٙعِٚنينيٕ
و ٟأزا١

از ٕ قؿلى قر ٚه ٗكنيصهم عونيً ٍٚنيّ ذ٘هنيٕ هتنيّ عت نياجْ٘

نتا ِسٖ ًّ اهعوٍ
 - 2أْ  ٍ ٙاٮغٔاَ وت ل٘ ّٙانتول ٞاهعوٌ ٞٚهس ٠اهباهل هوةسض ٝوني ٟاغني ِ ايت
ا٪ذلاَ ًّ أزه ٔا.
اُٚا ً :طزات انتةطض :
ًةسً ّ ٞك اب قسا ٞٙاجمل ٔس ٗأٌٓ.ٕ ٚ

اهبٔاض:ٝ
- 2

عطٙف اهبٔاضٗ ٝأُ٘ا ٔا.

- 3

اه٘ن٘ :١اهسهٚى وٗ ٟج٘قٕه ٗ و ًّ ٟظتل ًٗ  ٟظتلهًعطف ٞق ٕ.

- 4

ونينينينيني ٟارت ؽت(ج٘اظٖهحتسٙنينينينينيس ستونينينينينيٕه عنينينينينيٚؽت ستونينينينينيٕه قنينيني ني ٞ

انتػنينيني ني

احملىه ٘ ٕ ٚه ؾطٗطٕهُ٘ا هٕ).
- 5

أذلاَ انتٚاٖ.

- 6

ُ٘ا ض اه٘ن٘.١

- 7

ًعطف ٞا٪فعاي اه

- 8

اهغػى ( ق ٕهُ٘ا هٕه أذلاَ ادتِاق.)ٞ

- 9

أذلاَ اذتٚض ٗا٨غ رانٗ ٞاهِ اؽ.

- 10

اه  :ٌٍٚق ٕ ٗأذلإً.

ؿرتيت اهبٔاض ٝوت فعؤا.

- 11

اهبٔنينياضً ٝنينيّ اهنينيِحؼ(ذلٌٔنينيا هأُنيني٘ا

اهِحاغنينياته احملنينياي اه ني ظتنينيل

إظاه ٔا ِٔاهًا عٗي قٕه ق  ٞإظاه ٔا ه آزاب ا٨غ ِحا.)١

اهك:ٝ٩
- 1

عطٙف اهك.ٝ٩

- 2

ٗج٘ب اهكٝ٩هٗ سز اه٘اج ات ًِٔاهٗ و ًّ ٟجتلهٗاه٘اجنيل ونيً ٟنيّ

طكٔا ً عٌسا.
- 3

ؾطٗيت اهك.ٝ٩

- 4

أٗ ات اهك.ٝ٩

- 5

أذلاَ ا٪شاْ ٗاٮ اً.ٞ

- 6

ق  ٞاهك.ٝ٩

- 7

ق ٝ٩ادتٌا ٗ ٞأذلاَ اٮًاً.ٞ

- 8

قنينيني ٝ٩ادتٌعنينينيٗ( ٞج٘قٔنينينيا ٗ ونينينيً ٟنينينيّ جتنينينيلهٗؾنينينيطٗطٔاهٗأضكأُنينينيا

هٗأذلأًا).
- 9

ق ٝ٩اهػ ط ٗأذلأًا.

- 10

ق ٝ٩ارت٘ف.

- 11

ق ٝ٩انتطٙض.

- 12

اٮ ازٗ ٝاهةها.١

- 13

غح٘ز اهػٔ٘ ٗأذلإً.

اسم املقرر

اذتلٍ اهؿط ٛ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 2

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 103

01010103

ؾط 101

01010101

- 14

ُ٘افى اهك.ٝ٩

- 15

ق ٝ٩اهلػ٘ف.

- 16

ق ٝ٩ا٨غ ػةا.١

- 17

ق ٝ٩اهعٚس.ّٙ

- 18

أذلنينينينينينينياَ انتٚت(غػنينينينينينينيوٕهٗك ِٕه ٗانتؿنينينينينينينيً ٛنينينينينينينيع ادتِنينينينينينينياظٗ ٝاهكنينينينينينينيٝ٩

ؤٚاهزفِٕ).
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:

 -1أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل ذةٚةنينيني ٞاذتلنينينيٍ اهؿنينينيط  ٗ ٛػنينينيٌ ٕٚاه لو ٚنينينيٗ ٛاه٘ننينينيعٛه
ٗاه طق قٌِٔٚا ٗأ ػأًٌا.
 -2أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل قعنينيض ًةنينيسًات أقنيني٘ي اه ةنينيٕ ر اه لوٚنينيف عط ٙنينيٕ ٗأ ػنينيإً
ٗؾطٗطٕ ًٗ٘اُعٕ.
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
1ني ذةٚة ٞاذتلٍ اهؿط ٗ ٛأ ػإً .
 - 2اذتلٍ اهؿط  ٛاه لوٛ ٚه ذةٚة ٕ ٗأ ػإً:
أني اه٘اجل:
 ذةٚة ٕ ٗقٚغٕ. أ ػإً . اه ط  :ذةٚة ٕ ٗاه طق قٗ ِٕٚقؽت اه٘اجل. قٚاْ ًا  ٍ ٙ ٨اه٘اجل إ ٨قٕ. ةػ ٍٚاه٘اجل قا -فط

اهعؽت ٗفط

اض ٗ ٕ إؾت ً٘غع ًٗهٚقه ًٗا ٙرت ل و ٟشهم .
اهل اٞٙه ٗأذلأًٌا.

 اه٘اجل انتعؽت ٗاه٘اجل انتدريه ٗأذلأًٌا.ب  -اذتطاَ:
 -ذةٚة ٕ ٗقٚغٕ.

 ذلٍ اهِٔٗ ّ ٛاذس ً ٍٔ. اؾ اٖ احملطَ ؿت اح. ذلٍ اهك ٝ٩وت اهساض انتغك٘ق.ٞد  -انتِسٗب:
 ذةٚة ٕ ٗقٚغٕ. أ ػإً ًٗطا ٕ. هعَٗ انتِسٗب قاهؿطٗ ف.ٕٚز  -انتلطٖٗ:
 ذةٚة ٕ ٗقٚغٕ. إط ٩ا ٕ.ٓني  -انت اح:
 ذةٚة ٕهٗأينا.ٖ٦ ٓى انت اح ذلٍ ؾط ٛ؟ - 3اذتلٍ اهؿط  ٛاه٘نع ٛه ذةٚة ٕ ٗأ ػإً:
أني اهعوٞه ذةٚة ٔا ٗأ ػأًا.
ب  -اهػ له ذةٚة ٕ ٗأ ػإً.

د  -اهؿطيته ه ذةٚة ٕ ٗأ ػإً.
ز  -انتاُعه ذةٚة ٕ ٗأ ػإً.
ٓني  -اهكرٗ ٞاه ػاز.
ٗ  -اهععقتٗ ٞاهطخك. ٞ
ظ  -اهةهاٗ ١ا٪زاٗ ١اٮ از. ٝ

 - 4اه لوٚف :
 عطٕ ٙه ٗأ ػإًه ٗؾطٗطٕ. ذلٍ شتاط  ٞاهل اض ق طٗ اهؿطٙع. ٞ ً٘اُع اه لوٚف.اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ
 - 3اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘هٞٚه ٨قّ اهوراَ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ًةسًات وت اهس ٘ ٝإؾت اهلل

ؾط 2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس301

10000301

٘ٙ٨جس

____

أٓساف انتةطض:
- 1

أْ  ٍ ٙقِا ١ؾدك ٞٚاهسا  ٛإؾت اهلل ٗفق انتِٔخ اهؿط .ٛ

- 2

أْ عتكى ضقىت اهباهل قانتِٔخ اهِ ٘ ٜوت اهس ٘ ٝإؾت اهلل.

- 3

أْ ٌِ ٟسض ٝطاهل اهعوٍ اهؿط  ٛوت زتاي اهس ٘ ٝإؾت اهلل.

ً طزات انتةطض:
 ذةٚة ٞاهس ٘ ٝإؾت اهلل. فهى اهس ٘ ٝإؾت اهلل.. ذلٍ اهس ٘ ٝإؾت اهلل. أٓساف اهس ٘ ٝإؾت اهلل. اض ايت اهس ٘ ٝإؾت اهلل قانتِٔخ اذتق. اه طٙق قؽت اهس ٘ ٝإؾت اهلل ٗاهس ا ٞٙهو ط ٗ ٞاذتعب. -اه سا ٝ١قاه ٘ذٚس وت اهس ٘ ٝإؾت اهلل.

 زتا٨ت اهس ٘.ٝ ٗغا٢ى اهس ٘.ٝ أغاهٚل اهس ٘.ٝ ٌَ٘ اهس ٘ ًّ ٝجٔ ٞاهس اٗ ٝانتس ٘ٗ ّٙا٪ذلاَ انتس ٘ هلا. خوق اهسا .ٞٚ آزاب اهس ٘.ٝ ا٪زه ٞانتع رب ٝوت اهس ٘ٗ ٝا٪زه ٞغري انتع رب.ٝ فتاشد هوس ٘: ٝ - 1اهس ٘ ٝاهِ ٘.ٞٙ
 - 2ز ٘ ٝارتو ا ١اهطاؾس.ّٙ
 - 3فتنينياشد ًنينيّ ز نيني٘ ٝوٌنينيا ١اهؿنينيطٙع( ٞاٮًنينياَ ألتنينيس ه اقنينيّ ٌٚٚنيني ٞه
اهؿٚذ ستٌس قّ

ساه٘ٓاب ه اهؿٚذ

انتطجع :
ني ز ٘ ٝاه ٘ذٚس هوؿٚذ ستٌس خوٚى ٓطاؽ.

ساهععٙع قّ قاظ).

اسم املقرر

اهِر٘ ()2

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 2

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس502

10000502

غِس
501

10000501

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙػ لٌى اهباهل ًعطف٘ ٞا س اٮ طاب .
 - 2أْ ٌِنيني ٟهسٙنينيٕ ًولنيني ٞاٮ نينيطاب ًنينيّ خنيني٩ي زضاغنيني ٞأقنيني٘اب جسٙنينيسًٗ ٝعطفنينيٞ
٘ا سٓا
 - 4 - 3أْ ٙلػل اهباهنيل اهةنيسض ٝوني ٟاهةنيطا ٝ١اهكنيرٚر ٞهوةنيطآْ اهلنيطٍٙ
ٗاذتس ٙاهِ ٘ ٜاهؿطٙف ٗك َ٩اهعطب هتا ٙػا س و ٟفٌٌٔٔا.
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
 - 1انت سأ ٗارترب :
أ  -عطٙف انت سأ0
ب  -عطٙف ارترب0
جني  -ذلٌٌٔا0
ز ً -ػ٘غات ا٨ق سا ١قاهِلط0ٝ
ٓني  -ضٗاقىت كتو ٞارترب قانت سأ0
ٗ  -اٮخ اض قاهٌتطف ٗادتاض ٗاجملطٗض0

ظ  -ا٨ق سا ١قاه٘قف ٗؾطٗطٕ ٗا٨غ غِا ١قانتطف٘

ّ ارترب0

ح  -عسز ارترب0
يت  -ةسَ ارترب و ٟانت سأ ج٘اظا ٗٗج٘قا0
 - ٜذصف كى ًّ انت سأ ٗارترب ج٘اظا0
ن ً -ػا٢ى ذصف ارترب ٗج٘قا0
 - 2كاْ ٗأخ٘ا ٔا :
أ  -أ ػاَ كاْ ٗأخ٘ا ٔا قاهِػ  ٞهوعٌى0
ب ٘ -غىت ارترب وت ٓصا اه اب0
جني  -ةسَ ارترب وت ٓصا اه اب0
ز  -اغ عٌاي (كاْ ٗأًػٗ ٟأق ٗأنرًٗ ٟتى) ؿتعِ( ٟقاض)0
ٓني ً -ا ٙػ عٌى اًا ًّ ٓصٖ ا٪فعاي ًٗاٙ ٨ػ عٌى0
ٗ  -ظٙاز( ٝكاْ)0
ظ  -ذصف ُْ٘ ًهاض ٔا0
ح  -ذصف (كاْ)0
 - 3اذتطٗف اهعاًوٌ ٞى (هٚؼ) .
( - 4إْ) ٗأخ٘ا ٔا:
أ ً -عأُٚا0
ب  -ؾطٗيت ٌؤا0
جني  -خت ٚف (إْ) ٗ (هلّ) ٗ (أْ) ٗ (كوْ) ٗأذلأًّ قعس اه د ٚف0

ز ٘ -غىت ارترب وت ٓصا اه اب0
ٓني ً٘ -انع كػط ٌٓع( ٝإْ) ٗج٘قا0
ٗ ً -ا سخى و ٕٚاه َ٩قعس (إْ) انتلػ٘ض0ٝ
 )٨( - 5اهِاف ٞٚهوحِؼ:
أ  -ؾطٗيت ٌؤا ٌى (إْ)0
ب  -قِا ١اينٔا ٗإ طاقٕ0
جني  -اٗ٪جٕ ادتا٢ع ٝوت ضت٘ ( ٨ذ٘ي ٗ ٝ٘ ٨إ ٨قاهلل)0
ز  -ذلٍ ( )٨إشا لطضت ًع اهِلط0ٝ
ٓني ُ -عت اينٔا ٗاٗ٪جٕ ادتا٢ع ٝف0ٕٚ
ً( - 6تّ) ٗأخ٘ا ٔا:
أ ٌ -ؤا0
ب  -اٮهغاٗ ١اه عوٚق وت ٓصا اه اب0
 - 7اه ا نينيى :عط ٙنينيٕه ٗأذلاًنينيٕ ه ًٗ٘اننينيع ذصفنينيٕ ه ٗأُنيني٘ا فا نينيى (ُعنينيٍ) ٗ (قنيني٣ؼ)ه
ٗانتدك٘م ٗإ طاقٕ.
ُ -8ا٢ل اه ا ى :عطٕ ٙه ًٗا ٙرت ل و ٟذصف اه ا ىه ًٗا ِ٘ٙب ّ اه ا ى.
 - 9ا٨ؾ غاي :عطٕ ٙه ٗأذلإً.
 - 10اه ِاظ  :عط ٕ ٙه ٗأذلإً.
 - 11انت ا ٚى ارتٌػ:ٞ

أ  -انت عنينيني٘ي قنينينيٕ :عطٙنينينيف انتِنينينيازٗ ٠أ ػنينينيإًه ًٗػنينينيا٢ى ُكنيني ٕ ه ٌتنينينياه ٗأذلنينينياَ نينينياقع
انتِاز٠ه ٗذلٍ انتِاز ٠انتهافه ٗ طخ ٍٚانتِاز٠ه ٗذلٍ ا٨غ غا ٗ ٞاهِسق.ٞ
ب  -انت ع٘ي انتبوق :عطٕ ٙه ٗذلٌٕ اٮ طاقنيٛه ٗأ ػنيإًه ًٗنيا ِٙني٘ب نيّ انتكنيسض
قعس ذصفٕ.
د  -انت ع٘ي هٕ :عطٕ ٙه ٗذلٌٕه ٗؾطٗيت ُك ٕه ٗأذ٘اهٕ.
ز  -انت عنيني٘ي فٚنينيٕ :عط ٙنينيٕه ٗ نيني٘ي أيننينيا ١اهعًنينياْ اهِكنينيل ونيني ٟاهٌتطفٚنينيٞه ًٗنينيا ٙة نينيى
اهِكل و ٟاهٌتطف ًّ ٞٚأينا ١انتلاْه ٗاهٌتطف انت كطف ٗغري انت كطف.
ٓني  -انت ع٘ي ًعٕ :عطٕ ٙه ٗذا٨ت ا٨غٍ اه٘ا ع قعس اه٘اٗ.
 - 12اذتاي :عطٔ ٙاه ٗأ ػأًاه ٗؾططٔاه ٗؾطيت قاذ ٔا.
 - 13اه ٌٚٚع :عطٕ ٙه ُٗ٘ اٖه ًٗ٘انع ـتٚٚع انت طزه ٗإ نيطاب ـتٚٚنيع اهعنيسزه ٗـتٚٚنيع
(كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيٍ)
ا٨غنيني ٔاًٗ ,ٞٚـتٚٚنينينيع (كنينيٍ) ارتربٙنينينيٞه ٗـتٚٚنينيع اهِػنيني ٞه ٗزتنيني ١ٛاه ٌٚٚنينينيع ٗاذتنينينياي
هو ٘كٚس.
 - 14انتػ ني ثِ :ٟعط ٙنينيٕه ٗإ طاقنينيٕه ٗ ةنينيسَ انتػ ني ثِ ٟونيني ٟانتػ ني ثًِِ ٟنينيٕٗ ,ا٨غ ني ثِا١
انت نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيط ه
ٗا٨غ ثِا ١قغري ٗغ٘٠ه ٗقة ٞٚأزٗات ا٨غ ثِا.١
اهل اب انتةطض٘ :ن ٚاهِر٘ هع س اهععٙع فاخط
انتطجع انتػا س :ؾطح اقّ ةٚى و ٟأه  ٞٚاقّ ًاهم.
أٗن انتػاهم ٨قّ ٓؿاَ

ًورً٘ت : ٞخت اض ُك٘م ًّ اهةطآْ ٗاذتسٗ ٙاهؿعط ٗاهِثط ه لْ٘ زتا ٨هو ب ٚق.

ا ٌٞ٢انتةطضات اٮخ ٚاضٞٙ
ًورً٘ت : ٞغت اض اهباهل ًةطضا هتا ٙو :ٛ
المقررات اإلختٌارٌة للمستوى الثانً (الشرٌعة)
اسم المقرر

ترمٌز المقرر

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

السٌرة والشمائل

درس,3
شرع2

2

سند901

10000901

اليوجد

____

أصول التربٌة اإلسالمٌة

درس,4
شرع2

2

سند601

10000601

اليوجد

____

التارٌخ اإلسالمً

شرع2

2

سند401

10000401

اليوجد

____

انتةطض ا٨خ ٚاض ٜاٗ٪ي :

- 1

اسم املقرر

املشتوى والقشم

عتتتتتتتتتتتتتدد
الوحدات

اهػريٗ ٝاهؿٌا٢ى

زضؽ ,3ؾط 2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس
901

10000901

٘ٙ٨جس

____

أٓساف انتةطض:
 .1أْ  ٙعطف اهباهل و ٟغري ٝاهطغ٘ي صهى هللا ػهٍّ ٔصهى
 .2أْ ٙػ ِ ىت اهباهل اهسضٗؽ ٗاهعرب ًّ اهػري ٝاهِ ٘ ٞٙاهلطقت.ٞ

 .3أْ ٙسضن ًس ٠أ ط اهػري ٝؤُ ٟخ اهػو٘ن اهة٘.ٍٙ
 .4أْ  ٙعطف و ٟاضٙذ اٮغُٔٗ َ٩ه ٕ اذتهاض.ٞٙ
ً طزات انتةطض:
انتِٔخ:
 - 1انتةسً:ٞ
ً َٔ٘ اهػري – ٝفا٢س ٝزضاغني ٔا – أذني٘اي اهعنيا

نيى اه عثنيًٗ ٞنيس ٠ذاجني ٞاه ؿنيطٞٙ

إؾت قعث ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ .
 ًّ - 2انت٘هس إؾت اه عث: ٞ
ُػ ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ –طٔنياض ٝأقني٘هٕ  -هٚونيً٘ ٞهنيسٖ قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ه
حتسٙس ظًِٔنيا ًٗنيا ٗ نيع فٔٚنيا ًنيّ اٙ٬نيات ػنيٌ ٕ ٚقنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ؾنيق قنيسضٖ
قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ه ظٗاجٕ قوَ انتًِ٧ؽت خسظت ٞضن ٛاهلل ِٔا ه وت غنياض ذنيطا١
ه ًا ًتٔط ًّ آٙات ؿري إؾت ُ ٘ ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ وت ٓصٖ اه رت. ٝ
 ًّ - 3قعثٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ إؾت ٓحط ٕ :
ُنينينيعٗي اهنينيني٘ذ ٛه غنينينيط ٞٙاهنينينيس ٘ٗ ٝاذتلٌنينيني ٞوت شهنينينيم ه أٗا٢نينينيى انتػنينينيوٌؽت ذلٌنينينيٞ
إغطا ٍٔ وت اٮغ َ٩ه ادتٔط قاهس ٘ ٝه غط اخ كام ؿري ٕ ه ساًٗ٘ ٝنيٕ هنيٕ
قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٗأغ اب شهم ه ًا هةٚنيٕ قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ٗانتػنيوٌْ٘ ًنيّ
أش ٠انتؿنينيطكؽت ه اهلحنينيط ٝإؾت اذت ؿنينيٗ ٞاهػنينيط وت اخ ٚنينياض اذت ؿنينئً ٞحنينيطا ً٘ نينيف
اهِحاؾ ًّ ٛاهس ٘. ٝ

ٗفنينيا ٝأقنيني ٛطاهنينيل نينيٍ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ٗأَ انتنينيًِ٧ؽت خسظتنيني ٞه ً٘ نينيف
انتؿطكؽت قعس شهم ه اٮغطاٗ ١انتعطاد ه ط

ُ ػنيٕ قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ونيٟ

اهة ا٢ى ه قٚع ٞاهعة  ٞه اُ ؿاض اٮغ َ٩وت انتس. ِٞٙ
ٓ ًّ - 4حط ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ إؾت ٗفا ٕ :
قسٓ ١حط ٝاهكراق ٞه ً٘ ف ًؿنيطكً ٛلنيً ٞنيّ شهنيم ه ٓحط نيٕ قنيو ٟاهلل وٚنيٕ
ٗغنينيوٍ ه أذنينيسا ٔا ه ً٘ نينيف ًؿنينيطكً ٛلنينئًِ ٞنينيا ِاٙنيني ٞاهلل –غني رإُ ٗ عنينياؾت -
قِ  ٕٚقو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ًٌٗتآط شهم اغ ة اي اُ٪كاض هٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغنيوٍ
ه ُعٗهٕ وت اٗ ١قِا ١انتػحس ه زخ٘هٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ انتس ِٞٙه قِاً ١ػنيحسٖ
قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ه ٗنتنياشا كنياْ أٗي اٌ ٪نياي ه ًلاُني ٞانتػنيحس وت اٮغني َ٩ه
انت٧اخنينينينينيا ٝقنينينينينيؽت انتٔنينينينينياجطٗ ّٙاُ٪كنينينينينياض ه نينينينينيسي اٗ٪ننينينينينيا ا٨ج ٌا ٚنينينينينيٗ ٞاهثةافٚنينينينينيٞ
ٗا ٨كازٗ ٞٙاهػٚاغني ٞٚقانتسِٙني ٞقعنيس ٓحط نيٕ قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ إهٔٚنيا ه ز نياٖ٦
قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ هوٌسِٙنينيٗ ٞآ نينياض شهنينيم ًتٔنيني٘ض اهِ نينياق وت انتسِٙنينيٗ ٞأغني اب شهنينيم ه
كٚف ٗاجٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ أ سا ١اهس ٘ ًّ ٝانتِنيافةؽت ٗاهٔٚني٘ز ٗانتؿنيطكؽت
.
 اٮشْ قادتٔاز ه خكا٢ل ادتٔاز وت اٮغ.َ٩ غعٗ ٝقسض اهلرب : ٠اضغتٔا ه أذسا ٔا . غعٗ ٝأذس  :اضغتٔا ه أذسا ٔا ه ُ ٚح ٔا ٗقٚاْ أْ انتػوٌؽت اُ كطٗا فٔٚا . غعٗ ٝا٪ذنيعاب (ارتِنيسق) غني ٔا زٗض اهٔٚني٘ز وت إؾنيعاي ُاضٓنياه انتعحنيعات اهِ ٘ٙنيٞفٔٚا.

 غعٗ ٝقو طٌٙت. ٞ غعٗ ٝقو انتكبوق . اظزٙاز حتطن انتِنيافةؽت وت انتسِٙنيٗ ٞغنيا٢ؤٍ هولٚنيس ًنيّ اهنيس ٘ ٝه ً٘ نيف اهةنيطآْاهلط ًّ ٍٙشهم كٚف كطف قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ًع انتِافةؽت .
 غعٗ ٝاذتسٗ ٞٚ ٙاذتلٌنيً ٞنيّ قنيو اذتسٚ ٙني . ٞغنيعٗ ٝخٚنيرب ا٪غني اب ٗاهِ نيا٢خ هإضغاهٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ اهل ل إؾت انتو٘ن .
 فني ًلني ٞا٪غني اب ٗاهِ نينيا٢خ ه غنيعٗ ٝذنيِؽت  :ا٪غني اب ٗاهِ نيا٢خ ه غنيعٗ ٝنيني٘ن :ا٪غ اب ٗاهِ ا٢خ ه ذح ٞاه٘زا ًٗا لتوت ًّ انتعاُٗ ٛا٪ذلاَ .
 ٗفا ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ . ق ا ٕ قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ارتوة: ٞٚذٚا ٖ٦ه ظٓنيسٖ ه ٗض نيٕ ه قلنيا ٖ٦ه خؿني ٕ ٚه ذ نيٕ ه خ٘فنيٕ ه

از نيٕ ه ضفةنيٕ ه هِٚنيٕ ه

٘انعٕ كطًٕ ه ؾحا ٕ ه ضلت ٕ ه إذػإُ ه سهٕ.
ًورً٘ت : ٞغت اض انتسضؽ قعنيض انت نيطزات اهني

ِاغنيل ًنيع اه٘ نيت ٗاهني

ٙطآنيا جنيسٙطٝ

قاه عوٚق ٗاهؿنيطح ٗٙنيرتن قعنيض انت نيطزات اه٘اننير ٞهرياجعٔنيا اهباهنيل وت اه ٚنيت ؿت نيطزٖ
ذ  ٙ ٟو  ٟهٕ أْ ٙو  ٛو ٟكى انت طزات ٌُتطا هةو ٞسز اه٘ذسات.
انتطاجع :

 - 1شت كط اهػري ٝهوؿٚذ

ساهلل قّ ستٌس قّ

 - 2اهػري ٝاهِ ٘ ٞٙهٯًاَ اقّ ٓؿاَ .

ساه٘ٓاب.

 - 3ظاز انتعاز وت ٓس ٜخري اهع از هٯًاَ اقّ اهة. ٍٚ
 - 4اهػري ٝاهِ ٘ ٞٙوت ن٘ ١انتكازض ا٪قو ٞٚهوسك ٘ض ًٔس ٜضظق اهلل ألتس.

 - 3انتةطض ا٨خ ٚاض ٜاهثاه :
اسم املقرر

املشتوى والقشم

عتتتتتتتتتتتتتدد
الوحدات

أق٘ي اهرتق ٞٚاٮغًٞٚ٩

زضؽ ,4ؾط 2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس
601

10000601

٘ٙ٨جس

____

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ  ٍ ٙعطٙف اهباهل قوق٘ي اهرتق ٞٚاٮغً ًّ ًٞٚ٩كازضٓا اهكرٚر.ٞ
 - 2أْ  ٙني ٍ إكػنينياب اهباهنينيل اهةنينيسض ٝونيني ٟب ٚنينيق أقنيني٘ي ٗ ٘ا نينيس ٗ ٘جٔٚنينيات
اهرتق ٞٚاٮغ.ًٞٚ٩
 - 3أْ  ٍ ٙإكػنياب اهباهنيل اهةنيسض ٝوني ٟاه رني وت اهرتقٚني ٞاٮغني ًٞٚ٩ٮقنيطاظ
أٌٓٔ ٚا ٗأقاه ٔا ٗإًلاُ ٞٚب ٚةٔا و ٟاه طز ٗاجمل ٌع.
 - 4أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞاه ٘ج ٕٚاٮغ ًٛ٩هونيِ ؼ اٮُػنياُٞٚ

وت

كتٚنينيع أقعازٓنينياه ٗطنينيطق طقٔ ٚنينيا طقٚنيني ٞؾنينياًو ًٗ ٞلاًوٞهًٗعطفنيني ٞأغنينيؼ
اه عوٍ ادتٚس ٗاه عوني ٍٚاه عنياي ٗاه ٘جٚنيٕ اهرتقني٘ٗ ٜاهب٩قني٨ ٛغني دسأًا وت
اجملا٨ت اهِافع.ٞ
اُٚا ً :طزات انتةطض :

ً - 1ةسًنينينيني ٞوت اهرتقٚنينينينيً : ٞعِنينينيني ٟاهرتقٚنينينيني ٞا مٮغنينينيني ًٞٚ٩وت ا٨غنيني ني دساَ اهوغنينينينيٜ٘
ٗا٨قنينينيب٩ذٛه يننينينيات اهرتقٚنينيني ٞاٮغنينينيٗ ًٞٚ٩أٌٓٔ ٚنينينيا هو نينينيطز ٗاجمل ٌنينينيعه
أٓساف اهرتق ٞٚاٮغٗٗ ًٞٚ٩غا٢ى حتةٚةٔا.
ً - 2كنينيازض اهرتقٚنيني ٞاٮغنينيٗ ًٞٚ٩طنينيطق اه ر ني فٔٚنينيا :اهةنينيطآْ اهلطٍٙهاهػنينيريٝ
اهِ ٘ٙنينيٞه هغنينيري ٝاهكنينيراقٗ ٞاه نينياقعؽت هجٔنيني٘ز اهعوٌنينيا ١انتػنينيوٌؽت ًنينيّ اهػنينيوف
اهكاحل ٗأٓى اهػِٗ ٞادتٌا .ٞ
 - 3أق٘ي اهرتق ٞٚاٮغ:ًٞٚ٩ا٪قى ا ٨ةازٗ ٜأ طٖ وت طقٚني ٞاٮُػنياْ ٗ عنيسٙى
غنينيو٘كٕ ه ا٪قنينيى اه ع نينيسٗ ٜأ نينيطٖ وت طقٚنيني ٞاٮُػنينياْ ها٪قنينيى ا٨ج ٌنينيا ٛ
ٗقِا ١ا ًٞ٪انتػوًٌ٘ :ٞاق ا ٔا ٗاه دبٚىت ه ِأ٢نيا ها٪قنيى ا ٨كنياز ٜوت
طق ٗ ٞٚعو ٍٚاه طز ٗاجمل ٌع ه اهث٘اب ٗاهعةاب.
ٗ - 4غنينيا٢ى اهرتقٚنيني ٞا مٮغنيني :ًٞٚ٩ا٪غنينيط ٝهانتػنينيحس هانتسضغنيني ٞهاجمل ٌنينيع هٗغنينيا٢ى
اٮ ٗ َ٩ا ٨كاي.
 - 5زضاغنينيني ٞاهنينينيِ ؼ اٮُػنينينياُ ٞٚوت انتكنينينيازض اٮغنينيني:ًٞٚ٩اهِ ؼ اٮُػنينينياُٞٚ

وت

اهةطآْ ٗاهػِ ٞه جٔ٘ز اهعوٌا ١انتػوٌؽت وت زضاغ ٞاهِ ؼ اٮُػاُ.ٞٚ
 - 6اهٌِنيني٘ اٮُػنينياُ َ٘ٔ ً:ٛاهٌِنيني٘ اٮُػنينياُٗ ٛاهِهنينيخه أٓنينيساف زضاغنيني ٞاهٌِنيني٘:
(هو٘اهنينينيسّٙه انتعونينينيٍه اهسا ٚنينيني )ٞهًطاذنينينيى اهٌِنينيني٘ ٗخكنينينيا٢ل كنينينيى ًطذونينينيٞ
هاه ٘جٚنينيٕ اٮغنيني ًٛ٩هوٌِنيني٘ اٮُػنينياُ ٛهاه٘ضا نينيٗ ٞاه ٣ٚنينيٗ ٞأ طٌٓنينيا وت ٘جٚنينيٕ
اهٌِنيني٘ نتطذونينيً ٞنينيا نينيى اه لوٚنينيف هاه٘ضا نينيٗ ٞاه ٣ٚنينيٗ ٞأ طٌٓنينيا وت ٘جٚنينيٕ اهٌِنيني٘

نتطذوً ٞا قعس اه لوٚف هزٗض اه٘اهنيسٗ ّٙانتعوٌنيؽت وت اه ٘جٚنيٕ هًؿنيل٩ت
اهٌِ٘ اٮُػاُ ٛوت ًطاذى اه عو ٍٚانتد و .ٞ
 - 7اه ٘جٚنينينيٕ اهرتقنينيني٘ٗ ٜاٮمضؾنينينياز اه عوٌٚنينينيٗ ٛانتٔؤ ً:نينينيَ٘ اه ٘جٚنينينيٕ اهرتقنينينيٜ٘ه
ٗأٌٓٚنينيني ٞزضاغني ني ٕ ه ً ٔنينينيَ٘ اٮضؾنينينياز اه عوٌٚنينينيٛه ٗأٌٓٚنينيني ٞزضاغني ني ٕ ه  ٩نينينيٞ
اه طٗق اه طزٙنيٗ ٞاهةنيسضات اهعةوٚني ٞقاه ٘جٚنيٕ ٗاٮمضؾنياز هاه ٘جٚنيٕ اٮغنيًٛ٩
ٗأ طٖ وت اهرتق ٞٚه اه ٘ج ٕٚاٮغ ًٛ٩هلى ًّ  :اه٘اهنيسٗ ّٙانتعونيٍ ٗاهسا ٚنيٞ
ه ًؿل٩ت اه ٘جٗ ٕٚاٮضؾاز وت ًطاذى اه عو ٍٚانتد و .ٞ
اهل اب انتةطض :أق٘ي اهرتق ٞٚاٮغ.ًٞٚ٩

س اهطلتّ اهِر.ٜٗ٩

انتطاجع انتػا س:ٝ
 - 1أق٘ي اهرتق ٞٚاٮغ .ًٞٚ٩غعٚس إينا ٚى و.ٛ
 - 2أق٘ي وٍ اهِ ؼ اهعاَ.

س اذتٌٚس ستٌس اهلامش.ٛ

 - 3أٓساف اهرتق ٞٚاٮغٗ ًٞٚ٩غاٙا ٔا .زً .ةساز ٙادتّ.

- 2

انتةطض ا٨خ ٚاض ٜاهثاه :
اسم املقرر

اه اضٙذ اٮغًٛ٩

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 2

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس
401

10000401

٘ٙ٨جس

____

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 –1أْ  ٍ ٙإظتاز اهةسٗ ٝاهكاذت ٞهباهل اهعوٍ ًنيّ خني٩ي اه وغني ٛقانتػنيوٌؽت اٗ٪ا٢نيى
اهص ّٙلتو٘ا ضا ٞٙاٮغ.َ٩
 - 2أْ ٙسضن اهباهل أ ط اهعةٚس ٝاهكرٚرٗ ٞاه ٌػم قٔا وت اُ كاض انتػوٌؽت .
- 3أْ ٙةنينينيف اهباهنينينيل ونينيني ٟزٗض انتػنينينيوٌؽت اه عنينينياي وت اجملنينينياي اذتهنينينياضٜه ٗاه ةنينينيسَ
اهعوٌ.ٛ
 - 4أْ ٙعطف اهباهل أٌٓ ٞٚاهعٔس اهطاؾس ٜوت احملافٌت ٞو ٟاٮغنيُٗ َ٩ؿنيطٖ قنيؽت
ا.ًٍ٪
اُٚا ً :طزات انتةطض :
أٗ : ٨كط ارتو ا ١اهطاؾس:ّٙ
فهى ارتو ا ١اهطاؾس ّٙوت احملافٌت ٞو ٟاٮمغَ٩ه كنيْ٘ كنيطٍٓ فت٘شجنياه ب ٚق اهؿطٙع ٞاٮمغ.ًٞٚ٩
 اهنينيطز :ٝأغني اقٔا اذتةٚةٚنينيٞه زٗض أقنيني ٛقلنينيط وت اه كنينيس ٜهوٌط نينيسّٙه أغني اباُ كاض انتػوٌؽت اهػطٙع و ٟانتط سّٙه ٗأ ط اهعةٚس ٝوت شهم.

 اه ٘ذات وت ٓصا اهعكط :زٗافعٔا ٗأٓسافٔا ٗخكا٢كٔاه ا٪غب٘ي اٮمغٗ ًٛ٩زٗضٖ وت اه ٘ذات ٗاحملافٌت ٞو ٟاهثغ٘ض اٮغ.ًٞٚ٩ اذتهاض ٝاهطاؾنيس :ٞٙاُ ثا ٔنيا ًنيّ اهعةٚنيس ٝاٮغنيًٞٚ٩ه ارت٩فنيٞه اهنيسٗاّٗٙهاهةها١ه اهٌِتاَ اٮزاض.ٜ
اُٚا :اهعكط ا:ًٜ٘٪
 ًةسًً٘ ٞجع ٝوت ٚاَ اهسٗه.ٞ زٗض اهسٗه ٞاُ ُٛ ًٞٙ٘٪ؿط اٮمغٗ َ٩اهوغ ٞاهعطق.ٞٚ ًٌتنينيآط اذتهنينياض :ٝاهنينيسٗاّٗٙه اٗ٪ننينيا اهػٚاغنينيٗ ٞٚاهعوٌٚنينيٗ ٞا ٨كنينيازٞٙٗاهعٌطاُ.ٞٚ
 طاجٍ ً٘جعٝه ٪ؾٔط خو آ ١صٖ اهسٗهً :ٞعاٗ ٞٙقّ أق ٛغ ٚاْه نيس انتونيماقّ ًطٗاْ ه اه٘هٚس قّ

س انتومه ٌط قّ

س اهععٙع.

اهثا :اهعكط اهع اغ:ٛ
 ًةسًً٘ ٞجع ٝوت ٚاَ اهسٗه ٞاهع اغ ٗ ٞٚك٘ضٓا.ًٌتنينيآط اذتهنينياض ٝوت ٓنينيصا اهعكنينيط ًنينيّ اهِنيني٘اذ ٛا ٨كنينيازٗ ٞٙاهػٚاغنينيٗ ٞٚا٨ج ٌا ٚنينيٗ ٞاهعوٌٚنينيٗ ٞا٪زقٚنينيٞه ًٗنينيّ ُاذٚنيني ٞاهرتكتنينيً ٞنينيع اٮؾنينياض ٝإؾت ا ٬نينياض
اهػو ٗ ٞٚاٮظتاق ٞٚهورتكت.ٞ
 نيطاجٍ ًني٘جع٪ ٝؾنئط خو نيآ ١نيصٖ اهسٗهني :ٞاهػني اح انتِكني٘ضه ٓنياضْٗ اهطؾنيٚسهانتوًْ٘
اهل اقاْ انتةطضاْ:

 - 1ارتو ا ١اهطاؾسْٗ .ستٌ٘ز ؾاكط
 - 2اهسٗه ٞا .ًٞٙ٘٪ستٌ٘ز ؾاكط.
انتطاجع انتػا س:ٝ
 - 1اضٙذ اهبرب.ٜ
 - 2اهلاًى ٨قّ ا ٪ري.
 - 3اه ساٗ ٞٙاهِٔا٨ ٞٙقّ كثري.

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهثاه (اهؿطٙع)ٞ
المستوى الثالث (الشرٌعة)

ترمٌز المقرر

المتطلب السابق

اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()2

شرع3

2

درس 01020103 103درس01020101 101
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الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

اسم املقرر

اهةطآْ اهلط)2(ٍٙ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 3

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

زضؽ103

01020103

زضؽ101

01020101

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞقعض أذلاَ جت٘ٙس اهةطآْ اهلط.ٍٙ
 -2أْ  ٙسضب اهباهل و ٟاهةطا ٝ١اهكرٚر ٞهوةطآْ اهلط. ٍٙ
 -3أْ عت نينيٍت اهباهنينيل جنينيع١ٳا ًنينيّ ك نينياب اهلل عنينياؾت ٙعِٚنينيٕ ونيني ٟأزا١

از نينيٕ ٗ٣ٚٔٙنينيٕ

ٮًاً ٞاهك.ٝ٩
اُٚا ً :طزات انتةطض :
أٗ :٨اه  ًّ :ٝٗ٩أٗي غ٘ض ٝاُ٪عاَ إؾت آخط غ٘ضُ٘ٙ ٝؼ.
ً ورً٘تنينيٙ :ٞبونينيل أغنيني اش انتةنينيطض ًنينيّ اهبنيني٩ب نينيطا ٝ١جنينيعً ١نينيّ انتنينئِخ نينيى كنينيى
ستاننينينيط ٝوت انتِنينينيعيه نينينيٍ  ٙني ني اهػنينيني٧اي أ ِنينينيا ١احملاننينينيط ٝنينينيّ اهلوٌنينينيات اهني ني

أؾنينيلوت ونيني ٍٔٚطأ ١نينياه ٗ ةنينيطأ هلنينيٍ قاهبطٙةنيني ٞاهكنينيرٚرٞه كٌنينيا نينيسضؽ أٙهنينيا
أذلاَ اه ح٘ٙس ًّ خ٩ي اه ٝٗ٩ه ٗٙػوي ِٔا اهب٩ب ًّٗ شهم
 شتاضد اذتطٗف.
 ق ات اذتطٗف.
 اه دٗ ٍٚاهرت ٚق
 اهطا١ات ٗاهً٩ات ٗأذلأًا.
.
اُٚا :اذت ٍت  :ادتع١اْ اهثاًّ ٗاهعؿطْٗ ٗاهػاقع ٗاهعؿطْٗ ًّ اهةطآْ اهلط.ٍٙ
اهل اب انتةطض :اهربٓاْ وت جت٘ٙس اهةطآْه هوؿٚذ /ستٌس قازق ٌراٗ.ٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

أذاز ٙا٪ذلاَ ()2

ؾط 3

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس203

10000203

غِس
202

10000202

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهل أذاز ٙا٪ذلاَ ه ٗأٌٓٔ ٚا ِس أٓى اهعوٍ .
 - 3أْ ٙعطف اهباهل أذازٙني ا٪ذلنياَ وت أقني٘اب ادتِنيا٢ع ٗاهعكنياٗ ٝاهكنيٚاَ ٗاذتنيخ
ٗاه  ٘ٚهٗاغ ثٌاض شهم وت ًعطف ٞا٪ذلاَ اهؿط . ٞٚ
 - 2أْ ٙنيني ٌلّ اهباهنينينيل ًنينينيّ ًعطفنينيني ٞكٚ ٚنينيني ٞا٨غنيني ازً ٝنينينيّ أذازٙنيني ا٪ذلنينينياَ وت
اغ ِ ايت انتػا٢ى اه ةٔٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض :
اه اب

ض نينينينينينينينيٍ اهطاٜٗ

ططف اذتسٙ

اذتنينيسٙ
ث
ك نينينينينينينينينينياب 157
ادتِا٢ع

159

أق٘ ٓطٙطٝ

ُع ٟاهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ اهِحاؾٛ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ قنيو ٟوني ٟربقعنيس
اؽ

ًا زفّ

161

أَ بٞٚ

اغػؤِا  ٩ا ه أٗ متػا

163

أَ بٞٚ

ُِٔٚا ّ ا ا ادتِا٢ع

165

يننينينينينينينينيط ٝقنينينينينينينينيّ قوٚت ٗضا ١اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ و ٟاًنيطأٝ
جِسب

ًا ت

168

ا٢ؿٞ

هعنينيّ اهلل اهٔٚنيني٘ز ٗاهِكنينياض ٠اختنينيصٗا نيني٘ض أُ ٚنينيأٍ٢
ًػاجس

ك نينينينينينينينينينياب 171

نينينينيس اهلل قنينينينيّ

اهعكاٝ

اؽ
172

اي ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ نتعاش قّ ج ى

أقنينينينينينيني٘ غنينينينينينينيعٚس هٚؼ فٌٚا زْٗ متؼ أٗاق قس ٞ
ارتسضٜ

174
177

أق٘ ٓطٙطٝ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ فنينيط
ٌط

ك نينينينينينينينينينياب 179
اهكٚاَ

180

اهعحٌا ١ج اض

أق٘ ٓطٙطٝ

ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ قنينيس ٞ

اه بط
 ٨ةسً٘ا ضًهاْ قكَ٘ َ٘ٙ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ إشا ضأ ٌٖ٘ ٙفكً٘٘ا
ٌط

183

ا٢ؿنينينينينينينينينينينيٗ ٞأَ أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ كاْ ٙسضكنيٕ
غوٌٞ

اه حط

185

أق٘ ٓطٙطٝ

قٌِٚا ضتّ جو٘ؽ ِس اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغنيوٍ

186

ا٢ؿٞ

إش جا ٖ١ضجى
أْ لتع ٝقّ ٌنيطٗ ا٪غنيوٌ ٛنياي هونيِيب قنيو ٟاهلل
وٕٚ
189

جنينياقط قنينيّ نينيس كاْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ وت غ ط
اهلل

192

ا٢ؿٞ

196

نينينينيس اهلل قنينينينيّ ُٔ ٟضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ّ اه٘قاي

ًّ ًات ٗ و ٕٚقٚاَ

ٌط
198

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أخرب ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ أُ ٛأ ٘ي
ٌطٗ

206

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ ضجا ًّ ٨أقراب اهِيب قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ

209

ٌط

أضٗا هٚو ٞاهةسض

ا٢ؿٞ

أْ ضغنينينينيني٘ي اهلل قنينينينينيو ٟاهلل وٚنينينينينيٕ ٗغنينينينينيوٍ كنينينينينياْ
ٙع لف وت اهعؿط

ك نينينينينينينينينينياب 213
اذتخ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ٗ نينيت ٓ٪نينيى
اؽ

215

انتسِٞٙ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ ضج ٩اي ٙا ضغ٘ي اهلل ه ًا ٙو ؼ احملطَ
ٌط

216

نينينينيس اهلل قنينينينيّ ينعنينيت ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ غتبنينيل
اؽ

218
219

أق٘ ٓطٙطٝ

قعطفات
 ٨عتى ً٨طأ ًّ٧ ٝقاهلل ٗاه َ٘ٚا٬خط أْ ػافط

نينينينيس اهلل قنينينينيّ جوػت إؾت كعل قّ حطٝ
ًعةى

220

أق٘ؾنينينينينينينينينينينينينينينيطٙ

إْ ًل ٞذطًٔا اهلل عاؾت

ارتعا ٛ
232

نينينينيس اهلل قنينينينيّ ـت نينيع ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ وت ذحنينيٞ
ٌط

234

اه٘زا

ٌنينينينينينيطاْ قنينينينينينيّ أُعهت آ ٞٙانت ع ٞوت ك اب اهلل عاؾت
ذكؽت

235

ا٢ؿٞ

240

نينينينيس اهلل قنينينينيّ غػى احملطَ ضأغٕ

ف ونينينيت ٢٩نينينيس ٓنينينيس ٜضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ
ٗغوٍ

ذِؽت
241

جنينياقط قنينيّ نينيس أٓى اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٗأقراقٕ قاذتخ
اهلل

245

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٗ نيف وت ذحنيٞ
ٌط

اه٘زا فحعو٘ا ٙػوهُٕ٘

248

ا٢ؿٞ

249

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أًط اهِاؽ أْ ٙلْ٘ آخط ٔسٍٓ قاه ٚت

ذححِنينيا ًنينيع اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ فوفهنينيِا
 َ٘ٙاهِرط

اؽ
251

اقّ ٌط

252

أقنينينينينينينيني٘ نينينينينينينينياز ٝأْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ خطد ذاجا

كتنينينيع اهنينينيِيب قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ قنينينيؽت انتغنينينيطب
ٗاهعؿا ١جبٌع

اُ٪كاضٜ
ك نينينينينينينينينينياب 254

نينينينيس اهلل قنينينينيّ إشا اٙع اهطجْ٩

اه ٘ٚ

ٌط
257
259

أق٘ ٓطٙطٝ

نينينينيس اهلل قنينينينيّ أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ُٔني ٟنيّ قٚنيع
ٌط

263

266

اهثٌط ٝذ ٟ

جنينياقط قنينيّ نينيس ُٔنينيني ٟاهنينينيِيب قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ نينينيّ انتدنينينياقطٝ
اهلل

264

 ٨وة٘ا اهطك اْ

ٗاحملا وٞ

أقنينينينيني٘ ًػنينينينينيع٘ز أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ُٔني ٟنيّ مثنيّ
اُ٪كاضٜ

اهلول

ظٙس قّ اقت

أْ ضغنينينينيني٘ي اهلل قنينينينينيو ٟاهلل وٚنينينينينيٕ ٗغنينينينينيوٍ ضخنينينينينيل
هكاذل اهعطٞٙ

269

نينينينيس اهلل قنينينينيّ { ًّ اق ا طعاًا ف ٙ ٩عٕ ذ ٙ ٟػ ٘ف} ٕٚ
ٌط

271

جنينياقط قنينيّ نينيس أُنينيٕ يننينيع ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ٙةنيني٘ي
اهلل

272
273

نينينينيس اهلل قنينينينيّ

اَ اه
سَ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ انتسِٙنيٓٗ ٞنيٍ

اؽ

ٙػو ْ٘ وت اهثٌاض

ا٢ؿٞ

فٌا قاي ضجاي ٙؿرتطْ٘ ؾطٗطا

274

جنينياقط قنينيّ نينيس إُٔ كاْ ٙػري و ٟكتى فو ٚا
اهلل

276

ٌنينينينينينينينينيط قنينينينينينينينينيّ اهصٓل قاه٘ضق ضقا
ارتباب

278

أقنينينينينينيني٘ غنينينينينينينيعٚس جنينيا ١قنيني٩ي إؾت ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينينيوٍ
ارتسضٜ

281

ا٢ؿٞ

282

أق٘ ٓطٙطٝ

284

جنينياقط قنينيّ نينيس

ق ٌط
أْ ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ اؾنينيرتً ٠نينيّ
٘ٔٙزٜ

اهلل
285

نينينينيس اهلل قنينينينيّ

ًبى اهغو ًتوٍ
هنيني ٟاهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ قاهؿنيني ع ٞوت
كى ًا

ٙةػٍ

س أقاب ٌط أضنا خبٚرب

ٌط
289

كِا أكثط اُ٪كاض ذة. ٩

ضافنينينينينينينينينيع قنينينينينينينينينيّ
خسٙخ

293

أق٘ ٓطٙطٝ

 ٨قتِعّ جاض جاضٖ أْ ٙغطظ خؿ ٞ

295

ظٙس قّ خاهس

غنيني٣ى ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ نينيّ هةبنينيٞ
اهصٓل

296

نينينينيس اهلل قنينينينيّ ًا ذق اًطً ٥ػوٍ ه هٕ ؾ٘ٙ ١ٛق ٛفٕٚ
ٌط

297

غنينيعس قنينيّ أقنيني ٛجا ُٛ١ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٙع٘زُٛ
ٗ ام

اهل اب انتةطض :إذلاَ ا٪ذلاَ ؾطح ٌس ٝا٪ذلاَه ٨قّ ز ٚق اهعٚس .
أهم المراجع:

اسم املقرر

اه ٘ذٚس ()1

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 3

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس102

10000102

غِس
101

10000101

 -1كشف انهضبو شرػ ػًدح األؽكبو،نشًش اندٌٍ انضفبرًٌُ.
 -2اإلػالو ثفٕائد ػًدح األؽكبو الثٍ انًهمٍ .
 -3رٍضٍر انؼالو شرػ ػًدح األؽكبو  ،نهشٍخ ػجدهللا انجضبو.

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
- 1

أْ  ٍ ٙطغنيٚذ ةٚنيس ٝأٓنيى اهػنيِٗ ٞادتٌا ني ٞوت ُ نيؼ

اهباهل.
- 2

أْ ٙعنينينينينيطف اهباهنينينينينيل اٮمقتاْهٗاغنينينينيني ٌسازٖ ٗمثط نينينينينينيٕه

ٗٙعطف ق ٘ذٚس ا٪ه٘ٓ٘ ٗ ٞٚذٚس اهطق٘ق ٞٚقاه كٚى.
اُٚا ً :طزات انتةطض :
ً - 1عِ ٟاٮمقتاْ وت اهوغٗ ٞاهؿط .
أ  -قٚاْ أضكاْ اٮمقتاْ اهػ ٞه ٗأزه ٔا ًّ اهل اب ٗاهػِ.ٞ
ب  -زخنيني٘ي اٌ ٪نينياي وت ًػنينيٌ ٟاٮمقتنينياْ ِنينيس أٓنينيى اهػنينيِٗ ٞأزهنيني ٞشهنينيمهًع قٚنينياْ
ٗجٔنينيٌُ ٞتنينيط ًنينيّ ُةنينيى ِنينيٕ ًنينيّ أٓنينيى اهػنينيِ ٞنينيسَ زخنيني٘ي اٌ ٪نينياي وت ًػنينيٌٟ
اٮمقتاْهٗادت٘اب ِٔا.
د  -ظٙاز ٝاٮمقتاْ ُٗةكإُ ٗا٪زه ٞو ٟشهم.
ز  -ؾعل اٮمقتاْ إكتا٨ه ًٗطا ل انتًِ٧ؽته ٗأزه ٞشهم.
 -2اغ ٌساز اٮمقتاْ:
أ  -اهعوٍ قاهلل ٗقطغ٘هٕ ٗقاٮمغ( َ٩ا٪زه ٞاهِةو.(ٞٚ
ب  -سقط آٙات اهلل اهلُ٘ ٞٚوت ا٬فاق ٗوت ا ُ٪ؼ (ا٪زه ٞاهعةو.)ٞٚ
جني  -اهعٌى ؿتا ٙة ه ٕٚشهم اهعوٍ ٗاه سقط.
ز  -إظاهً ٞا ِٙةض اٮمقتاْ أٗ ٙع٘ق ظٙاز ٕ ٗحتةٚةٕ.
 - 3مثطات اٮمقتاْ ٗف٘ا٢سٖ:

أ  -كر ٚاٌ ٪اي ٗا٘ ٪اي.
ب  -اذتكنيني٘ي ونينيٙ٨ٗ ٟنيني ٞاهلل ارتاقنينيٞه ٗ ونيني ٟاً٪نينيّ ٗاهلساٙنيني ٗ ٞونيني ٟاهطفعنينيٞ
ٗاهة٘ ٝاهعوٌٗ ٞٚاهعٌو ٞٚوت اهسُٚا ٗا٬خط.ٝ
د  -اه ٘ظ قطن٘اْ اهوّٕ عاؾت ٗقساض كطاً ٕ.
-4اٮمقتاْ ق ٘ذٚس اهطق٘ق:ٞٚ
أ  -عطٙف ٘ذٚس اهطق٘ق. ٞٚ
ب  -قٚنينياْ أزهنيني ٞإ نينيات ٘ذٚنينيس اهطق٘قٞٚكونينئاهٗقٚاْ أْ ا كنينياض انتلونينيف ونينيٟ
ًعطف٘ ٞذٚس اهطق٘قٗ ٞٚا مٮ طاض قٕ فرػل ٙ ٨سخوٕ وت اٮمغ.َ٩
جني  -قٚاْ اهؿطن وت اهطق٘ق.ٞٚ
ز  -قٚاْ ًا ٓ٘ اٮمذتاز سقتا ٗذسٙثاه ٗإقباهٕ و ٟن٘ ١اهل اب ٗاهػِ.ٞ
 - 5اٮمقتاْ ق ٘ذٚس ا٪ه٘ٓ:ٞٚ
أ ً -ةسً ٞهٌّ شكط ًعِ ٟه ٌت" ٞاه ٘ذٚس" هغنيٗ ٞاقنيب٩ذاه ًٗنيا ٙنيطاز قٔنيا
ِنينيس ا مٮطنيني٩قه ٗاهنينيطز ونينيً ٟنينيّ غونينيىت أٗ ننينيى وت ًػنينيٌ ٟاه ٘ذٚنينيس ٗقٚنينياْ
أُ٘ا ٕ.
ب  -قٚاْ فنيط

٘ذٚنيس ا٪ه٘ٓٚنيٞه ًٗلاُ نيٕه ٗأٌٓ ٚنيٕه ٗفهنيوٕه ٗاه نيسا ٝ١قنيٕ

وت اهس ٘ ٝإؾت اٮمغَ٩ه ٗقٚاْ أْ ًّ أ  ٟقنيٕ ٗأزاٖ فةنيس أز ٠اه ٘ذٚنيس كونيٕ
جبٌٚع أُ٘ا ٕ.
جني  -قٚاْ أُ٘ا ا٪زه ٞو٘ ٟذٚس ا٪ه٘ٓ.ٞٚ

ز  -عطٙنيف اهع نيازٗ ٝقٚنياْ أُ٘ا ٔنيا ًٗعِنيني٘ ٟذٚنيس اهوّنيٕ قٔنياه ٗؾنيطط ٛقنيني٩ذٔا
ٗ ٘هلا.
ٓني  -قٚنياْ كتونيً ٞنيّ إفنيطاز اهع نياز ٝاهني ؾنيط اهّونيٕ هع نيازٖه ٗ ع نيسٍٓ قٔنياهذ ٟ
ؽت اهةا س ٙٗ ٝه ا٪قى.
ُ٘ - 6ا ض اه ٘ذٚس ٗ ُ٘ا ض كٌاهٕ:
اهؿنيطن وت نياز ٝاهلل عنياؾت :عطٙنيف اهؿنيطن  -ةػني ٌٕٚإؾت أكنيرب ٗأقنيغط -
قٚاْ أُ٘ا نيٕ ٗأفنيطازٖ  -حتسٙنيس أغني اب اهؿنيطن ٗ ً از٢نيٕ  -قٚنياْ ننيطض اهؿنيطن
ٗخبنينيطٖ  -اغ ني عطا

قعنينيض اهؿ ني ٔات اه ني  ٙعونينيق قٔنينيا قعنينيض اهِنينياؽ وت نينيسَ

اه ػنينيو ٍٚقلنينيْ٘ ًنينيا ٗ نينيع ًِنينيٕ ؾنينيطكا ًنينيع كؿ ني ٔا ٗ ِٚنينيسٓاه ٗقٚنينياْ ُنيني٘ا ض
اٮغ َ٩اهعؿطٝه ًع ًِا ؿ ٞإًلاْ ٗ ٘ ٓصٖ اهِ٘ا ض ًّ انتعِٚؽت ٗكؿنيف
اهؿ ٔات ذ٘هٕ شهم.

اهل ل انتةطض:ٝ
1ني اٮقتاْ ه هؿٚذ اٮغ َ٩اقّ .ٌٞٚٚ
2ني ٚػري اهععٙع اذتٌٚس .هوؿٚذ /غوٌٚاْ قّ
ً - 3عاضد اهة ٘ي هوؿٚذ ذافٍت اذتلٌٛ

ساهلل قّ ستٌس قّ

س اه٘ٓاب .

اسم املقرر
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ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 104

01010104

ؾط 102

01010102

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل أذلاَ فةٕ اهعكاٗ ٝاهكٚاَ ٗاذتخ هٗأٌٓٔ ٚا قاهِػ  ٞهو نيطز
ٗاجمل ٌع .
 -2أْ  ٙنينيعٗز اهباهنينيل قةا نينيس ٝوٌٚنيني ً ٞدككنيني ٞوت ونينيٍ اه ةنينيٕ ـتلِنينيٕ ًنينيّ ًعطفنينيٞ
ا٪ذلاَ اهؿط  ٞٚهلثري ًّ اه٘ ا٢ع اه عت اجٔا اجمل ٌع.
اُٚا ً :طزات انتةطض :
 - 1اهعكا:ٝ
 عطٙف اهعكاٗ ٝذلٌٔا. انتداطل قٔا ٗأذلإً. اً٘٪اي اه جتل فٔٚا. ُكاب اهعكاٗ ٝأذلإً (ُكاب اهصٓل ٗاه هٞهُكاب اٮقىهُكاب اهغٍِ هُكاب اه ةطه ُكاب اذت ٘ب ٗاهثٌاضه ُكاب اهعطٗ )
 ٗ ت اهعكا.ًٝ -كاضف اهعكا.ٝ

 ظكنينيا ٝاه بنينيط (ذلٌٔنينياه ٗانتداطنينيل قٔنينياه ًٗةنينيساضٓاه ٗق ني ٔاهٗ ت إخطجٔنينياهًٗكطفٔا).
 - 2اهكٚاَ:
 عطٙف اهكٚاَ ٗذلٌٕ. أُ٘ا ٕ ٗذلٍ كى ُ٘ . أضكإُ ( اهعًاْهٗاٮًػانه ٗاهِٗ )ٞٚأذلأًا. اه بط ٗأذلإً( قٚاَ انتطٙض ٗأذلإًه قٚاَ انتػافط ٗأذلاًنيٕه اه بنيطقغري صض ٗك اض ٝادتٌا وت ضًهاْ).
 اهكٚاَ انتِسٗب إه.ٕٚ ا ٨لاف ٗأذلإً. - 3اذتخ :
 ٗج٘ب اذتخهٗؾطٗيت اه٘ج٘به ٗ و ًّ ٟظتل ًٗ  ٟظتل؟ أفعاي اذتخ. ؾطٗيت اٮذطاَ. ٗ ت اذتخ. ستٌت٘ضات اٮذطاَ. أُ٘ا اذتخ. قني ني  ٞاذتنينينيخ( اٮذنينينيطاَ -اهبنينيني٘اف -اهػنينينيع- ٛارتنينينيطٗد إؾت طفنينيني- ٞاه٘ نينيني٘فقعطف- ٞانت ٚت ؿتعزه - ٞضً ٛادتٌاض).

اسم املقرر
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 اٮذكاض ٗأذلإً. أذلاَ جعا ١اهكٚس. ٓس ٜانت ٌ ع. أذلاَ ك اضات اذتخ. أذلاَ اهلس.ٜاهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

والقشم
ا٨غ س٨ي قاهل اب ٗاهػِٞ

الوحدات

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز
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ؾط 105

01010105

ؾط 103

01010103

ؾط 3

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
- 1أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞزهٚى اهل اب هٗأذلإً .
 - 2أْ ٙعطف اهباهل زهٚى اهػِ ٞه ٗأ ػأًا ه ًِٗعه ٔا وت اه ؿطٙع .
- 3أْ ٙنينينينيني ٌلّ اهباهنينينينينينيل ًنينينينينينيّ ًعطفنينينينينيني ٞاهة٘ا نينينينينينيس ا٪قنينينينينيني٘ه ٞٚانت عوةنينينينينيني ٞقاهل نينينينينينياب
ٗاهػِٞهٗك ٞٚ ٚاغ ثٌاضٓا وت اغ ِ ايت ا٪ذلاَ اهؿط .ٞٚ
 - 4أْ  ٙني ٌلّ اهباهنينيل ًنينيّ ًعطفنيني ٞذةٚةنيني ٞاهِػنينيذ ٗذلٌ ٕهٗأذلإًهٗأًثو نينيٕ وت
اهةطآْ ٗاهػِٞهٗططق ًعطف ٕ.
اُٚا ً :طزات انتةطض :
أٗ : ٨قٚاْ أزه ٞا٪ذلاَ ٗشكطٓا إكتا ٨انت ق ؤًِ ٕٚا ٗانتد وف ف. ٕٚ
اُٚا  :اهل اب :
1ني عطٙف اهل ابه ٗقٚاْ أْ اهةطآْ ك َ٩اهلل قاٮكتا .
2ني اه ػٌو ًّ ٞاهةطآْ .
3ني ٘ا ط اهةطا١ات اهػ ع.ٞ
4ني ذلٍ اهةطا ٝ١اهؿاش.ٝ
5ني احمللٍ ٗانت ؿاقٕ وت اهةطآْ .
- 6ذلٍ ػري اهةطآْ قاهطأٗ ٜا٨ج ٔاز ًٗة ه ٟاهوغ.ٞ

اهثا  :اهػِ:ٞ
1ني عطٙف اهػِٞه ٗإط ٩ا ٔا.
2ني ذح ٞٚاهػِٞه ٗ ٘ت كٌ ٞاهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ .
3ني أفعاي اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٗز٨ه ٔا و ٟا٪ذلاَ.
 - 4عطٙف اهػِس ٗانتؼت.
5ني ةػ ٍٚارترب إؾت ً ٘ا ط ٗآذاز هٗ عطٙف كى ًٌِٔا .
 - 6ارترب انت ٘ا ط :ؾطٗطٕهٗأ ػإًه ٗأذلإً.
 - 7خرب ا٬ذاز :أ ػإًه ٗأذلإًهٗاه ع س قٕ ؾط ا ٗ ة.٩
 - 8اهطٗاٗ ٞٙأذلأًا.
 - 9ادتطح ٗاه عسٙى.
 - 10اهكراق :ٛعطٕ ٙهٗ ساه ٕه ٗأُ٘ا ضٗا.ٕ ٙ
 - 11قٚاْ ك ٞٚ ٚاهطٗاًٗ ٞٙطا ٔا ٗأه اًت اهطٗا.ٝ
 - 12ذلٍ ُةى اذتس ٙقانتعِ.ٟ
 - 13ظٙاز ٝاهثةٗ ٞذلٌٔا.
٘ - 14ي خرب اه٘اذس فٌٚا عٍ قٕ اه و٘ٗ .٠ارت٩ف ف. ٕٚ
15ني ٘ي خرب اه٘اذس فٌٚا غتاهف اهةٚاؽ.
 - 16انتطغى  :ذةٚة ٕ ٗأذلإً.
ضاقعا  :اهِػذ:
1ني ذةٚة ٞاهِػذهٗاه طق قٗ ِٕٚقؽت اه دكٚل .

2ني ج٘اظ اهِػذ ةٗ ٩ؾط ا .
3ني ذلٍ اهِػذ إؾت غري قسي .
 - 4ذلٍ اهِػذ قا٪خف ٗا ٪ةى .
5ني ُػذ اه  ٝٗ٩زْٗ اذتلٍهُٗػذ اذتلٍ زْٗ اه ٝٗ٩هُٗػدٌٔا ًعا.
ُ - 6ػذ اهةطآْ قاهةطآْ ٗاهػِ ٞقاهػُِٗ ٞػذ اهػِ ٞقاهةطآْ أٗ اهعلؼ
7ني اهبطق اهكرٚر ٞوت ًعطف ٞاهِػذ.
8ني ًا قتلّ أْ ِٙػذه ًٗا ِٙػذ قٕ .
9ني ٓى اهعٙاز ٝو ٟاهِل ُػذ ؟
اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ
 - 3اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘هٞٚه ٨قّ اهوراَ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
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ترميز املقرر
الرمز
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الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 106

01010106

ؾط 101

01010101

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل ونينيٍ اهة٘ا نينيس اه ةٔٚنيني ٞه ٗأٌٓ ٚنينيٕ ه ٗقنينيو ٕ قعوٌنيني ٛاه ةنينيٕ
ٗأق٘هٕ.
 - 2أْ ٙعطف اهباهل اهة٘ا س اه ةٔ ٞٚاهلرب٠ه ًٗا  ٙط

ِٔا.

 - 3أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞاهة٘ا س اهلو ٞٚه ٗـتلِٚنيٕ ًنيّ اغني ثٌاضٓا وت
ن ىت ا٪ذلاَ اه ةٔ. ٞٚ
 - 4أْ  ٙسضب اهباهل و ٟإذتاق اه طٗ اه ةٔ ٞٚقة٘ا سٓا انتِاغ .ٞ
اُٚا ً :طزات انتةطض:

أًٗ: ٨ةسً ّ ٞوٍ اهة٘ا س اه ةٔ:ٞٚ
 قٚاْ ًعِ ٟاهةا س ٝاه ةٔٞٚه ٗاه طق قِٔٚا ٗقؽت اهةا س ٝا٪ق٘ه.ٞٚ أضكاْ اهةا س ٝاه ةٔٞٚه ٗؾطٗطٔاهًٗكازض لِ٘ٔٙا.-

حمل ٞاضغتُ ّ ٞٚؿو ٝاهة٘ا س اه ةٔ ٗ ٞٚب٘ضٓا ٗ سِٗٔٙا ٗأؾٔط انت٧ه نيات فٔٚنيا
سقتا ٗذسٙثأًِٗ .خ كى ً٧هف ه ٗقٚاْ اه طٗق قؽت وم انت٧ه ات .

اُٚا  :اهة٘ا س اهلرب: ٠
1ني ا س ( ٝاً٘٪ض ؿتةاقسٓا ) ًٗا ِٙسضد حت ٔا ًّ ٘ا س ه ٗٓ: ٛ
أ ني ٘ ٨اب إ ٨قاهِ. ٞٚ
ب ني اهِ ٞٚوت اهٌٚؽت ختكل اهو ٍت اهعاَ ٗ ٨عٌٍ ارتام .
د ني ًةاقس اهو ٍت و ُٞٚ ٟاه٩فٍت إ ٨وت اهٌٚؽت ِس اهةان. ٛ
ز ني اهعرب ٝوت اهعة٘ز هوٌةاقس ٗانتعاُ ٨ ٛه٫ه اًت ٗانت اُ. ٛ
ٓني ني ختكٚل اهعاَ قاهًِ ٞٚة ٘ي زٙاُ ٨ ٞها١ٳ .
ٗني ا٪قتاْ ً ِ ٞٚو ٟا٪ه اًت  ٨و ٟا٪غطا

.

2ني ا س( ٝانتؿة ٞجتول اه ٚػري ) ًٗا ِٙسضد حت ٔا ًّ ٘ا س ه ٗٓ: ٛ
أ ني اً٪ط إشا ناق ا ػع ه ٗإشا ا ػع ناق .
ب ني اههطٗضات  ٚاحملٌت٘ضات .
د ني اههطٗضات ةسض قةسضٓا .
ز ني اذتاجِ ٞعي ًِعه ٞاههطٗض ٝاً ٞكاُت أٗ خاق. ٞ
ٓني ا٨نبطاض  ٙ ٨بى ذق اهغري .
 - 3ا س ( ٝاهٚةؽت ٙ ٨عٗي قاهؿم ) ًٗا ِٙسضد حت ٔا ًّ ٘ا س فط : ٛٓٗ ٞٚ
أ ني ا٪قى قةاً ١ا كاْ وً ٟا كاْ .

ب ني ا٪قى قطا ٝ١اهصً. ٞ
د ني ًا ٙث ت قٚةؽت ٙ ٨ط ع إ ٨قٚةؽت .
ز ني ا٪قى وت اً٘٪ض اهعاضن ٞاهعسَ .
ٓني ني ا٪قى إناف ٞاذتازث إؾت أ طب أٗ ا ٕ .
ٗني ًا ت قعًاْ عتلٍ ق ةاً ٕ٢ا

٘ٙجس زهٚى و ٟخ٩فٕ .

ظني  ٨رب ٝهوس٨ه ٞوت ًةاقو ٞاه كط. ٙ
ح ني ِٙ٨ػل إؾت غاكت ٘ي ه ٗهلّ اهػل٘ت وت ًعط

اذتاج ٞإؾت اه ٚنياْ قٚنياْ

.
طني  ٨رب ٝقاه ٍ٘ٓ .
 ٜني  ٨ذحً ٞع ا٨ذ ٌاي اهِاؾ ّ ٤زهٚى .
ن ني  ٨رب ٝقاهٌتّ اه ؽت خب. ٖ٧
ي ني انتٌ ِع از ٝكانتٌ ِع ذةٚة. ٞ
 - 4ا س ٨( ٝنطض ٗ ٨نطاض) ه ًٗا ِٙسضد حت ٔا ًّ ٘ا س فط : ٛٓٗ ٞٚ
أني اههطض ٙسفع قةسض اٮًلاْ .
ب ني اههطض ٙعاي .
د ني اههطض ٙ ٨عاي ؿتثوٕ .
ز ني اههطض ا٪ؾس ٙعاي قاههطض ا٪خف .
ٓني ني غت اض أْٓ٘ اهؿط. ّٙ
ٗني إشا عاض

ً ػس اْ ضٗ  ٛأ ٌتٌٌٔا نطضا قاض لاب أخ ٌٔا

ظني  ٙرٌى اههطض ارتام هسفع نطض اَ .
ح ني زض ١انت اغس أٗؾت ًّ جول انتكاحل .
يت ني اهةسٙ ٍٙرتن و ٟسًٕ .
 ٜني اههطض ٙ ٨لْ٘ سقتا .
 - 5ا س ( ٝاهعاز ٝستلًٌٗ ) ٞا ِٙسضد حت ٔا ًّ ٘ا س فط : ٛٓٗ ٞٚ
أ ني اغ عٌاي اهِاؽ ذح ٞظتل اهعٌى قٔا .
ب ني إفتا ع رب اهعاز ٝإشا اططزت أٗ غو ت .
د ني اهعرب ٝهوغاهل اهؿا٢ع  ٨هوِازض .
ز ني اذتةٚة ٞرتن قس٨ه ٞاهعاز. ٝ
ٓني اهل اب كارتباب .
ٗني اٮؾاضات انتعٔ٘ز ٝه٫خطؽ كاه ٚاْ قاهوػاْ .
ظ ني انتعطٗف طفا كانتؿطٗيت ؾططا .
ح ني اه عٚؽت قاهعطف كاه عٚؽت قاهِل .
يت ني انتعطٗف قؽت اه حاض كانتؿطٗيت ق. ٍِٔٚ
 ٜني ِٙ ٨لط غري ا٪ذلاَ ق غري ا٪ظًاْ .

اهثا  :اهة٘ا س اهلو: ٞٚ
1ني ا س ( ٝإ ٌاي اهل َ٩أٗؾت ًّ إٌٓاهٕ ) ًٗا ِٙسضد حت ٔا ًنيّ ٘ا نيس فط ٚنيٞه ٗٓنيٛ
:

أ ني ا٪قى وت اهل َ٩اذتةٚة. ٞ
ب ني إشا عصضت اذتةٚةٙ ٞكاض إؾت اجملاظ .
د ني انتبوق ظتط ٜو ٟإطً ٕ ٩ا

ٙةٍ زهٚى اه ةٚٚس ُكا أٗ ز٨ه. ٞ

ز ني شكط قعض ًا  ٙ ٨حعأ كصكط كوٕ .
ٓني اه٘قف وت اذتانط هغ٘ ٗوت اهغا٢ل ًع رب .
ٗ ني اهػ٧اي ًعاز وت ادت٘اب .
ظني إشا عصض إ ٌاي اهلٌٔٙ َ٩ى .
2ني ا س( ٝاه اقع اقع ) ًٗا ِٙسضد حت ٌٔا ًّ ٘ا س فط  ٞٚهٗٓ: ٛ
أ ني ًّ ًوم ؾ٣ٚا ًوم ًا ٓ٘ ًّ نطٗضا ٕ .
ب ني اه اقع  ٙ ٨طز قاذتلٍ .
د ني ٙغ ط وت اه ٘اقع ًا ٙ ٨غ ط وت غريٓا .
ز ني إشا غةىت ا٪قى غةىت اه ط .
ٓني س ٙث ت اه ط زْٗ ا٪قى .
ٗني إشا قبى اهؿ ٤قبى ًا وت نٌِٕ .
ًورً٘تنيٙ : ٞطا ني ٟوت اهة٘ا نيس اهلنيربٗ ٠اهة٘ا نينيس اهلوٚني ٞاهػنياقة ٞقٚنياْ ًعِني ٟاهةا نينيسٝ
ٗزهٚنينيى ا

اضٓنينياهٗشكط ًنينيا ِٙنينيسضد حت ٔنينيا ًنينيّ اهة٘ا نينيس اه ط ٚنيني ٞه نينيٍ ب ٚنينيق

اهة٘ا س و ٟقعض اه طٗ اه ةًٔ ٞٚع اهرتكٚع و ٟضقىت شهم قاه٘ا ع.

ضاقعا  ًّ :اهة٘ا س اهلو: ٞٚ

 - 1ا س ًّ ( ٝاغ عحى اهؿ ١ٛى أٗإُ ٘ ل

طًإُ )

2ني ا س ( ٝاهػا ىت ٙ ٨ع٘ز )
3ني ا س ( ٝسي انتوم اً ٍ٢ةاَ سي اهصات )
4ني ا س ( ٝانتعوق قاهؿطيت ظتل ٘ ٕ ِس ٘ت اهؿطيت )
5ني ا سٙ ( ٝوعَ ًطا ا ٝاهؿطيت قةسض اٮًلاْ )
6ني ا سً ( ٝا ٙث ت قاهؿط ًةسَ وً ٟا ت قاهؿطيت )
 - 7ا س( ٝاه كطف و ٟاهط ًِ٘ ٞٚيت قانتكور) ٞ
 8ني ا س( ٝارتطاد قاههٌاْ )
 9ني ا س ٨( ٝظت٘ظ ٪ذس أْ  ٙكطف وت ًوم اهغري ق ٩إشْ )
10ني ا س( ٝادت٘اظ اهؿط ِٙ ٛاوت اههٌاْ)
 11ني ا س( ٝاهغطَ قاهغٍِ )
12ني ا س( ٝاهثاقت قاهربٓاْ كاهثاقت قاهعٚاْ )
ًورً٘تٙ : ٞل  ٟوت ٓصٖ اهة٘ا نيس اهلوٚني ٞق ٚنياْ ًعِني ٟاهةا نيس ٝإكتنياٗ ٨شكنيط قعنيض
فطٗ ٔا و ٟغ ٚى اٮظتاظ.
اهل ل انتةطض:ٝ
 -1ا٪ؾ اٖ ٗاهٌِتا٢طهدت٩ي اهس ّٙاهػ٘ٚط.ٛ
 -2اهة٘ا س اه ةٔٞٚه هوسك ٘ضٙ /عة٘ب اه اذػؽت.
 -3اهة٘ا س اه ةِٔ ٞٚس اذتافٍت اقّ اهة.ٍٚ

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهطاقع (اهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر
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3
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01010105
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شرع4

3
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 01010109شرع 01010101 101
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شرع4

3
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قاعة بحث

شرع4
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سند302

10000302

اليوجد
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اسم املقرر

آٙات ا٪ذلاَ ()1

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 4

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

فػط301

01020301

زضؽ102

01020102

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙني ٌلّ اهباهنينيل ًنيّ اه٘ نيني٘ف وني ٟانتعِنيني ٟاهكنير ٚهني عض آٙنيات ا٪ذلنينياَ
ٗا٪ذلاَ اه ةٔ ٞٚانتػ ازًِٔ ٝا.
 - 2أْ ٙعطف اهباهل آٙات ا٪ذلاَ وت غ٘ض (اه ةطٗ ٝآي ٌطاْ ٗاهِػا)١ه
اُٚا ً :طزات انتةطض :
اهػ٘ضٝ

اٞٙ٬

غ٘ض ٝاه ةطٝ

اٙ٬ات ()108- 101
ا ٙ٬اْ () 115- 114
اٙ٬ات ()150- 142
ا)158(ٞٙ٬
ا ٙ٬اْ ()173- 172
اٙ٬ات ( )203- 178
اٙ٬ات ()242- 215
اٙ٬ات ()283- 275

غ٘ض ٝآي ٌطاْ

ا)28( ٞٙ٬
ا ٙ٬اْ ()97- 96
ا)130(ٞٙ٬
ا)161(ٞٙ٬

اٙ٬ات ()6- 1

غ٘ض ٝاهِػا١

اٙ٬ات()35- 19
ا)43(ٞٙ٬
ا ٙ٬اْ()59- 58
اٙ٬ات()76- 71
اٙ٬ات()97- 92
اٙ٬ات()113- 101

اهل اب انتةطض :فني اهةنيسٙطه هوؿني٘كاُ ٛه ػنيري اهةنيططيب ه أذلنياَ اهةنيطآْ ٨قنيّ
اهعطق.ٛ
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فةٕ اهع ازات3
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والقشم
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3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 107

01010107

ؾط 104

01010104

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعنينينينيطف اهباهنينينينيل أذلنينينينياَ فةنينينينيٕ ادتٔنينينينياز ٗا٪قتنينينينياْ ٗاهِنينينينيصٗض ٗانتنينينينيوك٘٨ت
هٗأٌٓٔ ٚا قاهِػ  ٞهو طز ٗاجمل ٌع .
 -2أْ  ٙرو ٟاهباهنيل ؿتنيا  ٙعوٌنيٕ ًنيّ ًػنيا٢ى

ٚني ٌٙتٔنيط شهنيم وت ذٚا نيٕ اهعٌوٚنيٞ

ٗاهػو٘كٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض :
 - 1ادتٔاز :
 ذلنينينيٍ ادتٔنينينياز هؾنينينيطٗيت ادتٔنينينياز ٗننينيني٘اقبٕ ه آزاب ادتٔنينينياز هًعطفنينيني ٞاهنينينيصّٙعتاضقْ٘ ه غ ل ًؿطٗ  ٞٚادتٔاز.
 أذلاَ أً٘اي احملاضقؽت إشا ـتولٔا انتػوٌْ٘ :ذلٍ ارتٌنيؼ هذلنيٍ ا٪ضقعنيٞا٪متاؽهذلٍ ا ُ٪اي هذلٍ ًا ٗجس ًّ أً٘اي انتػوٌؽت ِنيس اهل نياض  :وت
ذلٍ ا٪ضنؽت هذلٍ اه  ١ٛهأذلاَ ادتع.ٞٙ
 - 2ا٪قتاْ :

 أُنيني٘ا ا٪قتنينياْ ٗأذلأًنينيا  :ا٪قتنينياْ انت اذنينيٗ ٞـتٚٚعٓنينيا ًنينيّ غنينيري انت اذنيني ٞه أقتنينياْاهوغ٘ ٗا٪قتاْ انتِعةس ٝها٪قتاْ اه

طفعٔا اهل اضٗ ٝاه  ٨طفعٔا.

 ا٪ؾنينيٚا ١اهطافعنيني ٞه٫قتنينياْ اه٩ظًنينيٗ ٞأذلأًنينيا  :أذلنينياَ ا٨غ ني ثِا ١ه أذلنينياَاهل اضات.
 - 3اهِصٗض :
 أقِاف اهِصٗض. ًا ٙوعَ ًّ اهِصٗض ًٗا ٙ ٨وعَ ٗكتو ٞأذلأًا. ًعطف ٞاهؿ ١ٛاهصٙ ٜوعَ ِٔا ٗأذلأًا. - 4اههنينينينينينيراٙا  :ذلنينينينينينيٍ اههنينينينينينيراٙا هأُنينينينينيني٘ا اههنينينينينينيراٙا ٗقنينينينيني ا ٔا هأذلنينينينينينياَ
اهصق هأذلاَ ذتَ٘ اههراٙا.
 - 5اهنينيصقا: ٢ستنينيى اهنينيصق ٗاهِرطهًعطفنيني ٞاهنينيصق

ٗاهِرنينيطه آهنيني ٞاهنينيصق ٗاهِرنينيطه

ؾطٗيت اهصكا ٝه أذلاَ اهصاق ٗاهِاذط .
 - 6اهكنينيٚس  :ذلنينيٍ اهكنينيٚس ٗستونينيٕ ه آهنيني ٞاهكنينيٚسه اهنينيصكا ٝانتد كنيني ٞقاهكنينيٚس
ٗؾطٗطٔاهأذلاَ اهكا٢س.
 - 7اهعةٚة : ٞذلٌٔاه ٗستؤا ه أذلاَ ًّ ٙعق ِنيٕ ه ٗ ٔنيا هقني  ٞاهعةٚةنيٞ
ٗذلٍ ذتٌٔا ٗغا٢ط أجعأ٢ا.
 - 8ا٪طعٌنينينينيٗ ٞا٪ؾنينينينيطق : ٞأذلنينينينياَ احملطًنينينينيات وت ذنينينينياي ا٨خ ٚنينينينياض ه أذلنينينينياَ
احملطًات وت ذاي ا٨نبطاض.
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ا٨غ س٨ي قاٮكتا ٗا٪زهٞ

ؾط 4

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 108

01010108

ؾط 105

01010105

انتد وف فٔٚا

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهنيل ا٪قنيى اهثاهني ًنيّ ا٪قني٘ي انت نيق ؤٚنيا ه ٗٓني٘ اٮكتنيا ه ًنيّ
ذ ٚذةٚة ٕه ٗذلٌٕ ه ٗأضكإُ ه ٗن٘اقبٕ ه ٗا٨ذ حاد قٕه ًٗ اذثٕ.
 - 2أْ ٙعطف اهباهل أٍٓ ا٪زه ٞانتد وف فٔٚاهٗذلٍ ا٨ذ حاد قٔاهٗك ٕ ٚاٮفنيازٝ
ًِٔا وت ًعطف ٞا٪ذلاَ اه ةٔ. ٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض :
أٗ٨ٳ  :اٮكتا :
1ني عطٙف اٮكتا هٗأ ػإً.
2ني قٚاْ بع ٞٚاٮكتا ه ٗاهطز و ًّ ٟأُلط ذح.ٕ ٚ
3ني ا

اض وٌا ١اهعكط ًّ أٓى ا٨ج ٔاز وت اٮكتا .

4ني اؾرتايت اهعساه ٞوت أٓى اٮكتا .
 - 5اُعةاز اٮكتا قة٘ي ا٪كثط ًّ ّٙأٓى اهعكط :قٚاْ ارت٩ف وت شهم هٗا٪زهنيٞ
هٗاهرتج. ٚ
6ني ذلٍ ا

اض اه اقعؽت وت إكتا اهكراق.ٞ

7ني إكتا أٓى انتس ِٞٙهٚؼ

ح ٞخ٩فا نتّ ضأ ٠شهم.

8ني ا اق ارتو ا ١ا٪ضقع ٞهٚؼ قبكتا .
 - 9ذلٍ اؾرتايت اُةطا
 - 10قو٘

اهعكط وت قر ٞاٮكتا .

سز اه ٘ا ط غري ًؿطٗيت وت اٮكتا .

 - 11اٮكتا اهػل٘  :ٛذةٚة ٕ ٗذح.ٕ ٚ
 - 12ا٪خص قو ى ًا ٚى هٚؼ ـتػلا قبكتا .
 - 13اغ ِاز اٮكتا إؾت اهل اب ٗاهػِٗ ٞاهةٚاؽ.
 - 14ذلٍ إذساث ٘ي اه .
 - 15ا اق زت ٔس ٜكط اْ و ٟأذس ٘ه ٛاهعكط اٗ٪ي هٚؼ قبكتا .
 - 16ا اق اجمل ٔس ّٙقعس اخ ٩فٍٔ إكتا ٗذح.ٞ
اُٚا  :ا٪زه ٞانتد وف فٔٚا :
1ني ا٨غ كراب :ذةٚة ٕ ه ٗذح ٕ ٚه ٗ ب ٚةا ٕ .
2ني انتكور ٞانتطغو : ٞذةٚة ٔا ه ٗذحٔ ٚا ه ٗ ب ٚةا ٔا.
 - 3ؾط ًّ وِا  :ذةٚة ٕ ه ٗذح ٕ ٚه ٗ ب ٚةا ٕ .
4ني ٘ي اهكراق : ٛذةٚة ٕ ه ٗذح ٕ ٚه ٗ ب ٚةا ٕ.
5ني ا٨غ رػاْ  :ذةٚة ٕ ه ٗذح ٕ ٚه ٗ ب ٚةا ٕ.
 - 6غس اهصضا٢ع  :ذةٚة ٕه ٗذح ٕ ٚه ٗ ب ٚةا ٕ.
اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ

اسم املقرر

ًةاقس اهؿطٙعٞ
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 109

01010109

ؾط 101

01010101

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
1ني أْ ٙعطف اهباهل وٍ ًةاقس اهؿطٙعٞه ٗإٌٔٓ ٚهٗ ل٘ ّٙكني٘ض كوني ٛهوؿنيطٙع ٞه
ًّ خ٩ي اه عطف وً ٟةاقسٓا اهلو. ٞٚ
2ني أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ا٨غ عاُ ٞؿتةاقس اهؿطٙع ٞو ٟفٍٔ اهِك٘م اهؿط .ٞٚ
3ني أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ا٨غ عاُ ٞؿتةاقنيس اهؿنيطٙع ٞوت ٌوٚني ٞا٨غني ِ ايت ه ٗاه عنيطف
و ٟأذلاَ اهؿطٙع ٞوت انتػا٢ى اه

عط

هٕ.

اُٚا ً :طزات انتةطض :
أًٗ : ٨ةسً ٞوت وٍ انتةاقس :
1نيني عطٙنيف انتةاقنيس  :انتعِنيني ٟاهوغني٘ ٜه انتعِني ٟا٨قنينيب٩ذ ٛنتةاقنيس اهؿنياض ه ًٗةاقنينيس
انتلو ؽت ه ٗ قٚاْ اُةػاَ ًةاقس اهؿاض إؾت  :اً ٗ ٞخاق. ٞ
2ني قو ٞانتةاقس قني  :اذتلٍ ه ٗ اهعوى ه ٗ انتكاحل ه ٗغس اهصضا٢ع.
3ني فا٢س ٝاه عطف وً ٟةاقس اهؿاض .
4ني ططق ًعطفً ٞةاقس اهؿاض .
5ني ً اذ

وٍ انتةاقس .

6ني اضٙذ اهل َ٩وت انتةاقس اق سا ٗ ١ب٘ضا ( اه سٗ ٗ ّٙأؾٔط انتسُٗات ) .
اض انتةاقس :

اُٚا  :أغاؽ ا

1ني عوٚى ا٪ذلاَ ِس ا٪ق٘هٚؽت .
2نيني ا

نينياض انتكنينيور ٞاهؿنينيط  ٞٚوت ا٪ذلنينياَ ( ًعِنيني ٟانتكنينياحل ه ؾنينيطٗطٔا ه
أزه ٞا

اضٓا ) .

اهثا  :اهلوٚات اهني جنيا١ت اهؿنيطا٢ع هوٌرافٌتني ٞؤٚنيا ه ٗ ط ٔ ٚنيا  :اهنيسّٙه اهنيِ ؼه
اهِػى ه اهعةىه انتاي.
ضاقعا  :ط ٚل انتةاقس

ػل احملافٌت ٞو ٟاهلوٚات :

1ني اههطٗضٙات  :عطٔ ٙا ٗاه ٌثٚى ٗا٨غ س٨ي هلا.
2ني اذتاجٚات  :عطٔ ٙا ٗاه ٌثٚى ٗا٨غ س٨ي هلا.
3ني اه رػِٚات  :عطٔ ٙا ٗاه ٌثٚى ٗا٨غ س٨ي هلا.
4ني ًلٌ٩ت كى ٗاذس : ٝقٚاْ أْ كى ُ٘ هتا غ ق هٕ ٌ ٗ ٞلٌونيً ٞنيع ٘ننيٚ
شهم قاً٪ثو.ٞ
خاًػا  :ةػ ٍٚانتةاقس إؾت  :أقو ٞٚه ٗ ع ٞٚه ٗ قٚاْ كى ًٌِٔا .
غازغا :قوً ٞةاقس اهؿاض قا٪زه ٗ ٞاهة٘ا س اه ةٔ: ٞٚ
أني قو ٔا قا٪زه: ٞ
1ني قا٨غ رػاْ .
2ني قانتكاحل انتطغو. ٞ
3ني قػس اهصضا٢ع .

ب ني قو ٔا قاهة٘ا س اه ة: ٞٔٚ
1ني قةا س : ٝانتؿة ٞجتول اه ٚػري .
2ني قةا س : ٝاههطض ٙعاي .
غاقعا  :زتاي ًةاقس اهؿطٙع: ٞ
أني اؾرتايت ًعطف ٔا هوٌح ٔس .
ب ني ق٩ذٔ ٚا ه لْ٘ ًٚعاُا ٘ظْ قٕ اهِ٘اظي ٗ ا ٪طاف ًع اه ٌثٚى.
اًِنينيا :ب ٚنينيق ًةاقنينيس اهؿنينيطٙع ٞوت ا٪ذلنينياَ اه ةٔٚنيني: ٞاهع نينيازات ( قٚنينياْ أْ ا٪قنينيى وت
اهع نينياز ٝاه ٘ ٚف)هانتعنينياً٩ته فةنينيٕ ا٪غنينيطٝهاهعة٘قات هاً٪نينيط قنينيانتعطٗف ٗاهِٔنينيٛ
ّ انتِلط .
أٍٓ انتطاجع :
٘ - 1ا س ا٪ذلاَ هوعع اقّ

س اهػ.َ٩

 - 2إ  َ٩انت٘ عؽت ه ٨قّ اهةٍٚ
 - 3انت٘افةات ه هوؿاطيب .
 4ني ًةاقس اهؿطٙع٨ ٞقّ اؾ٘ض .
5ني ًةاقس اهؿطٙع ٞاٮغ ًٞٚ٩ه هوسك ٘ض /ستٌس اه٘ٚق. ٛ
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أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙػني لٌى اهباهنينيل ًعطفنينيً ٞنينيا ةنينيً ٟنينيّ ًػنينيا٢ى ونينيٍ اهِرنيني٘ ذ نيني ٟلٌنينيى
هس ٕٙآه ٞاٮ طاب.
 - 2أْ ـتلّ اهباهل ًّ فٍٔ اهِك٘م.
- 3

أْ ٙني ٍ إكػنينياب اهباهنينيل اهةنينيسض ٝونيني ٟاهةنينيطا ٝ١اهكنينيرٚر ٞهوةنينيطآْ اهلنينيطٍٙ

ٗاذتس ٙاهِ ٘ ٜاهؿطٙف ٗك َ٩اهعطب.
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
 - 1شت ٘نات ا٪ينا:١
أ  -اجملنينيطٗض قنينياذتطف :ذنينيطف ادتنينيط انتؿنينيرتن قنينيؽت ا٨غنينيٍ اهٌتنينيآط ٗانتهنينيٌطه ٗذنينيطف
ادتط انتد ل قا٨غٍ اهٌتآط.

ب  -اجملطٗض قاٮناف :ٞاهعاًى وت انتهاف إهٕٚه ٗأُ٘ا اٮنافٞه ٗا٪ذلاَ انترت نيٞ
و ٟاٮناف.ٞ
 - 2ا٪ينا ١اهعاًوٌ ٞى أفعاهلا ٗقٚاْ عطٔ ٙا ٗكٌ ٞٚ ٚونئا :اغنيٍ اه عنيىه انتكنيسضه
اغنينيٍ اه ا نينيىه أًثونيني ٞانت اهغنينيٞه اغنينيٍ انت عنيني٘يه اهكني  ٞانتؿني ٔ ٞقاغنينيٍ اه ا نينيىه اغنينيٍ
اه هٚى.
 - 3اه ٘اقع:
أ  -اهِعنينيت :عط ٙنينيٕه ٗا٪ؾنينيٚا ١اه ني ِٙعنينيت قٔنينياهٗأغطا

اهِعنينيته أذلنينياَ اهِعنينيت ًنينيع

ًِع٘ ٕه بع اهِعت ّ ًِع٘ ٕ.
ب  -اه ٘كٚس :ةػٌٕٚه ًٗا هٚؼ ًّ اه ٘كٚنيسه ٗاه ٘كٚنيس انتعِني٘ٗ ٜأه اًتنيٕه ًٗنيا
غتاهف ف ٕٚاه ٘كٚس اهِعته ٗذلٍ ٘كٚس اهِلط.ٝ
د  -بف اه ٚاْ :عطٕ ٙه ٗزتُ ٕ٣ٚلطٝه ٗج٘اظ إ طاب بف اه ٚاْ قس.٨
ز  -بف اهِػق :عطٕ ٙه ٗذطٗف اهعبف.
ٓني  -اه سي :عطٕ ٙه ٗأ ػإً.
 - 4اهعنينيسز :أ ػنينياَ اهعنينيسز ًنينيّ ذٚني اه نينيصكري ٗاه وُٚني ٗأذلأًنينياه ٗ ذلنينيٍ اهعنينيسز
اهنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيص ٜونينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيٗ ٟظْ
فا ى.
ً٘ - 5اُنينيع اهكنينيطف :ا٪قنينيى وت ا٪يننينيا ١اهكنينيطفه ٗشكنينيط اهعً٩نينيات اهساهنيني ٞونينيًِ ٟنينيع
ا٨غنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيٍ ًنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيّ
اهكطف إكتا٨ه ٗقٚاْ ًا قتِع قطفٕ هعٗ ًٞ٩اذسًٗ ٝا قتِع قطفٕ هع ً٩ؽت.

 - 6اه عحنينيل :عطٙنينيف اه عحنينيل ُٗ٘ نينياٖه ٗإ نينيطاب قنينيٚغ ٞاه عحنينيله ًٗنينيا ٙٱ ِنينيًِ ٟنينيٕ فعنيني٩
اه عحنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيل
ٗاغٍ اه هٚى.
 - 7اه٘ ف :عطٕ ٙه ٗاه٘ ف وً ٟنيا آخنيطٖ نيا١ه ٗاه٘ نيف وني ٟانتِةني٘مه ٗ ونيل اهِنيْ٘
اهػنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياكِٞ
أه ا ِس اه٘ ف.
ً٘ - 8انع ٌٓع ٝاه٘قى :عطٙف ٌٓع ٝاه٘قىه ًٗ٘انعٔا اهةٚاغٞٚه ٗذطك ٔا.
اهل اب انتةطض :ؾطح بط اهِسٗ ٠قى اهكس٠ه ٨قّ ٓؿاَ اُ٪كاض.ٜ
انتطجع انتػا س :ؾطح اقّ ةٚى و ٟأه  ٞٚاقّ ًاهم.
ًورً٘ت : ٞخت اض ُك٘م ًّ اهةطآْ ٗاذتسٗ ٙاهؿعط ٗاهِثط ه لْ٘ زتا ٨هو ب ٚق.
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أهذاف المقرر:
 .1أٌ ٌؼرف انطبنت أًٍْخ انجؾش ٔاصزخدايبرّ .
 .2أٌ ٌتتتزًكٍ انطبنتتتت يتتتٍ انزؼتتترف ػهتتتى ييتتتبلر انجؾتتتش ٔردرٌجتتتّ ػهتتتى كٍفٍتتتخ
انؾيٕل ػهى انًؼهٕيبد .
 .3أٌ ٌزؼرف انطبنت ػهى إَٔاع انجؾشٔ ،ييبلرِٔ ،يُبْغّ .
 .4أٌ ٌزى رٍٓئخ انطبنت إلػدال انجؾٕس انؼهًٍخ انًُٓغٍخ َظرٌبًٔ ،رطجٍمٍبً.
 .5أٌ ٌؼتتترف انطبنتتتتت ثبنًخطٕهتتتتبدٔ ،أًٍْزٓتتتبٔ ،كٍفٍتتتتخ رؾمٍمٓتتتتبٔ ،ؽفظٓتتتتب،
ٔرٕصٍمٓب.
 .6أٌ ٌزى رٕعٍّ انطبنت إنى انزؾهً ثآلاة انجؾش انؼهًً .
مفــرداخ المقرر:
 ذعريف الثحس لغح واصطالحاً.
 أنىاع الثحىز :
 ثؾٕس لراصٍخ . ثؾٕس شخيٍخ. ثؾٕس ػهًٍخ. انرصبئم انؼهًٍخ. آداب الثحس العلمي ،وصفاخ الثاحس الناجح .
 مناهج الثحس ،دراسح ألهم أنىاع مناهج الثحس :

 ا نًُٓظ االصزُجبهً . انًُٓظ االصزمرائً . انًُٓظ االصزرلالي . انًُٓظ انٕصفً. مصادر الثحس ،ومراجعه ،وكيفيح اإلفادج منها:
 الرعريف تأمهاخ المصادر:-1

انًؼبعى ٔانفٓبرس ٔانًٕصٕػبد.

-2

انًيبلر انهغٌٕخ.

-3

كزت انمراءادٔ ،انزفضٍرٔ ،ػهٕو انمرآٌٔ ،انؾدٌشٔ ،انؼمٍدحٔ ،انفمّ.

-4

انزراعىٔ ،انطجمبد.

-5

األلراص انًديغخ.

-6

انًخطٕهبدٔ ،انٕصبئك .

-7

لٕاػد انًؼهٕيبد.

-8

يؾركبد انجؾش.

 المكرثاخ  ،وأهميرها.
 إَٔاع انًكزجبدٔ ،يؾزٌٕبرٓب :انًيبلر ،انًراعغ ،انًخطٕهبد ،انٕصبئك . هرق انزيٍُفٔ ،انفٓرصخ. هرق االصزفبلح يٍ انًكزجخ فً انجؾش. ؽير انًيبلرٔ ،هرق انؼضٕر ػهٍٓبٔ ،انزًٍٍز ثٍُٓبٔ ،هرق ؽفظٓب. مراحل العمل في الثحىز:
 اخزٍبر يٕضٕع انجؾشٔ ،األصش انزً ٌمٕو ػهٍٓب . انزؼرف ػهى ييبلر انجؾشٔ ،اندراصبد انضبثمخ.ٔ -ضغ يخطط انجؾشٔ ،ؽير انًيبلرٔ ،انًراعغ.

 عًغ انًبلح انؼهًٍخٔ ،رؾهٍهٓبٔ ،صٍبغزٓب. هرق اَزمبءَٔ ،مم انُيٕصٔ ،انًؼهٕيبد يٍ انًيبلر.• كراتح الثحس :
(انؼُٕاٌ ،انًمديخ ،انفيٕلٔ ،انفمراد ،انخبرًخ االلزجتبسٔ ،االخزيتبراد ،انمٕاػتد
ٔاألصهٕة ،لٕاػتد اإليتالءٔ ،انختط ،ػاليتبد انزترلٍى ،انٓتٕايد ،انغتدأل ٔانرصتى
انجٍبًَ ،انزيتؾٍؼ ٔانًراعؼتخ ،رمتدٌى انجؾتشٔ ،االصتزفبلح يتٍ يهؾٕمتبد انًشترف،
انًالؽك ،انًيبلر ٔانًراعغ ،انفٓبرس).
 المخطىطاخ :
 رؼرٌف ثبنًخطٕهبدٔ ،أًٍْزٓبٔ ،ثٍبٌ انًخطٕهبد انغدٌرح ثبنزؾمٍك. خطٕاد انزؾمٍك  ( :عًغ انُضخ ٔرررٍجـٓب ،انزؼترف ػهتى انكزتبة ٔيهنفتّ يتغانزضجذ يٍ صؾخ انُضجخ نهًهنف ،رضًٍخ انُضخ ،رمضًٍٓب ألثٕاة ٔفيٕل .
 يتتُٓظ انزؾمٍتتك (:يمبرَتتخ انُضتتخ ،رمتتدٌر انكهًتتبد انضتتبلطخ ،انزختترٌظ ،ررعًتتخاألػالو ،انزرلٍىٔ ،صُغ انفٓبرس).
 أن يعذ الطالة تحثا ً ذطثيقيا ً على ماذمد دراسره .
 أهم المراجع :
 كزبثتتتخ انجؾتتتش انؼهًتتتً ٔييتتتدار اندرصتتتبد اإلصتتتاليٍخ ،نهدكزٕر/ػجتتتدانْٕبةأثٕصهًٍبٌ .
 كٍف ركزت ثؾضب ً أٔ رصبنخ ،نهدكزٕر /أؽًد شهجً . انجؾش انؼهًً ،نهدكزٕر /ػجدانؼزٌز انرثٍؼخ. -رؾمٍك انزراس َٔشرِ ،نؼجدانضالو ْبرٌٔ.

ًةطضات انتػ ٘ ٠ارتاًؼ (اهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر

المستوى الخامس (الشرٌعة)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()3

شرع5

2

درس 01020104 104درس01020103 103

أحادٌث األحكام ()3

شرع5

3

سند204

10000204

سند203

10000203

التوحٌد ()2

شرع5

4

سند103

10000103

سند102

10000102

فقه األسرة

شرع5

3

شرع110

01010110

شرع107

01010107

فقتتتتته الموارٌتتتتتث (1نظتتتتتري
وتطبٌقً)

شرع5

2

شرع111

 01010111شرع 01010101 101

دالالت األلفاظ()1

شرع5

3

شرع112

01010108

مجموع الوحدات

17وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق

01010112

الرمز

شرع108

الرقم المرجعً

اسم املقرر
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زضؽ103

01020103

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞقعض أذلاَ جت٘ٙس اهةطآْ اهلط.ٍٙ
 -2أْ  ٙسضب اهباهل و ٟاهةطا ٝ١اهكرٚر ٞهوةطآْ اهلط. ٍٙ
 -3أْ عت نينيٍت اهباهنينيل جنينيع١ٳا ًنينيّ ك نينياب اهلل عنينياؾت ٙعِٚنينيٕ ونيني ٟأزا١
ٮًاً ٞاهك.ٝ٩

از نينيٕ ٗ٣ٚٔٙنينيٕ

اُٚا ً :طزات انتةطض :
أٗ :٨اه  ًّ :ٝٗ٩أٗي غ٘ض٘ٓ ٝز إؾت آخط غ٘ض ٝاذتخ.
ً ورً٘تنينيٙ :ٞبونينيل أغنيني اش انتةنينيطض ًنينيّ اهبنيني٩ب نينيطا ٝ١جنينيعً ١نينيّ انتنينئِخ نينيى كنينيى
ستاننينينيط ٝوت انتِنينينيعيه نينينيٍ  ٙني ني اهػنينيني٧اي أ ِنينينيا ١احملاننينينيط ٝنينينيّ اهلوٌنينينيات اهني ني
أؾنينيلوت ونيني ٍٔٚطأ ١نياه ٗ ةنينيطأ هلنينيٍ قاهبطٙةنيني ٞاهكنينيرٚرٞه كٌنينيا نينيسضؽ أٙهنينيا
أذلاَ اه ح٘ٙس ًنيّ خني٩ي اهني ٝٗ٩ه ٗٙػنيوي ِٔنيا اهبني٩به ًٗنيّ شهنيم  :اه٘ نيف
ٗا٨ق نينيسا :١عطٌٔ ٙنينياه قٚنينياْ اه نينيطق قنينيؽت اه٘ نينيف ٗاهةبنينيع ٗاهػنينيلته شكنينيط أُنيني٘ا
اه٘ ف ٗا٨ق ساٗ ١أذلأًٌا.

اُٚا :اذت ٍت  :ادتع١اْ اهػازؽ ٗاهعؿطْٗ ٗارتاًؼ ٗاهعؿطْٗ ًّ اهةطآْ اهلط.ٍٙ
اهل اب انتةطض :اهربٓاْ وت جت٘ٙس اهةطآْه هوؿٚذ /ستٌس قازق ٌراٗ.ٜ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

أذاز ٙا٪ذلاَ ()3

ؾط 5

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس204

10000204

غِس

10000203

203

أٗٓ :٨سف انتةطض:
 - 1أْ ٙعنينيطف اهباهنينينيل قوذازٙنيني ا٪ذلنينينياَ وت أقنيني٘اب اهِلنينينياح ٗاهوعنينينياْ ٗاهطننينينيا
ٗاهةكنينيام ٗاذتنينيسٗز ٗا٪قتنينياْ ٗاهِنينيصٗض اهةهنينياٗ ١ا٪طعٌنينيٗ ٞاهكنينيٚس ٗا٪ننينياذٛ
ٗا٪ؾطقٗ ٞاهو اؽ ٗادتٔاز ٗاهع قهٗاغ ثٌاض شهم وت ًعطف ٞا٪ذلاَ اهؿط ٞٚ
 - 2أْ  ٙنينيعٗز اهباهنينيل ًنينيّ خنيني٩ي ًعطفنينيٓ ٞنينيصٖ ا٪ذاز ٙني قتنينيا ٙلنينيْ٘ هسٙنينيٕ انتولنينيٞ
اه ةٔ.ٞٚ
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
اه اب

ض نينينينينينينينينينينينينيٍ اهطاٜٗ

ططف اذتسٙ

اذتسٙ
ك نينينينينينينينينينينينينياب 303
اهِلاح

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ ٙا ًعؿط اهؿ اب ه ًّ اغ با ًِلٍ اه اٝ١
ًػع٘ز

306

أَ ذ ٞ ٚ

308

ة  ٞقّ اًط

310

ونينينيني ٛقنينينينيّ أقنينينينيٛ

اُل أخ اقِ ٞأق ٛغ ٚاْ
إْ أذق اهؿطٗيت أْ ٘ف٘ا قٕ
أْ اهنينينيِيب قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ ُٔنينيني ٟنينينيّ

طاهل

ُلاح انت عٞ

311

أق٘ ٓطٙطٝ

ِ ٨ل ا ٍٙ٪ذ  ٟػ وًط

312

ا٢ؿٞ

315

ة  ٞقّ اًط

317

غٔى قّ غعس

أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ جا ٕ ١اًطأٝ

318

أُؼ قّ ًاهم

أْ ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ ضأ ٠نينينيس

جا١ت اًطأ ٝضفا  ٞاهةطًت ٛإؾت اهنيِيب قنيو ٟاهلل
وٗ ٕٚغوٍ
إٙاكٍ ٗاهسخ٘ي و ٟاهِػا١

اهطلتّ قّ ٘ف
319

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ إُٔ طوق اًطأ ٕ ٗٓ ٛذا٢ض
ٌط

320

فاطٌنينينينينيني ٞقِنينينينينينيت أْ أقا ٌطٗ قّ ذ ل طوةٔا أه ٞ
ٚؼ

321

غنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ٚع ٞأُٔا كاُت حتت غعس قّ خ٘هٞ
ا٪غوٌٞٚ

323

أَ بٞٚ

 ٨حتنينيس اًنينيطأ ٝونيني ٟانتٚنينيت فنيني٘ق نيني٩ث ه إ ٨ونينيٟ
ظٗد

ك نينينينينينينينينينينينينياب 325

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ أْ ف ْ٩قّ ف ْ٩اي ٙ :ا ضغ٘ي اهلل

اهوعاْ

ٌط
327

أق٘ ٓطٙطٝ

328

ا٢ؿٞ

329

ا٢ؿٞ

جنينيا ١ضجنينيى ًنينيّ قنينيو فنينيعاض ٝإؾت اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل
وٗ ٕٚغوٍ
اخ كٍ غعس قنيّ أقني ٗ ٛنيام ٗ نيس قنيّ ظًعني ٞوت
غَ٩
إْ ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ زخنينيى ونينيٛ
ًػطٗضا

ك نينينينينينينينينينينينينياب 333
اهطنا

اقّ

اؽ

نينياي ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ وت قِنينيت
لتع ٨ ٝحتى هٛ

338

ة نينينينينينينينينيني ٞقنينينينينينينينينينيّ إُٔ عٗد أَ عت ٟٚقِت أق ٛإٓاب
اذتاضث

339

اهربا ١قّ اظب خطد ضغ٘ي اهلل قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ٙ -عنيو
ًّ ًلٞ

ك نينينينينينينينينينينينينياب 340
اهةكام

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ  ٨عتى زَ اًطً ٥ػوٍ
ًػع٘ز

342

غنينينئى قنينينيّ أقنينيني ٛاُبونينيق نينيس اهلل قنينيّ غنينئى ٗستٚكنيني ٞقنينيّ ًػنينيع٘ز
ذثٌٞ

إؾت خٚرب

343

أُؼ قّ ًاهم

أْ جاضٗ ٞٙجس ضأغٔا ًطن٘نا قؽت ذحطّٙ

346

انتغري ٝقّ ؾع  ٞؾنينئست اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ هنيني ٟفٚنينيٕ
قغطٝ

347

أق٘ ٓطٙطٝ

349

جِنينينينينينينينيسب قنينينينينينينينيّ كاْ ف ٌّٚكاْ ولٍ ضجى قٕ جطح فحع

ا وت اًطأ اْ ًّ ٓصٙى

ساهلل
ك نينينينينينينينينينينينينياب 350
اذتسٗز

351
353

أُؼ قّ ًاهم

سَ ُاؽ ًّ لى

أق٘ ٓطٙطٗ ٝظٙس إْ ضج ًّ ٩ا ٪طاب أ  ٟضغ٘ي قنيو ٟاهلل وٚنيٕ
قّ خاهس

ٗغوٍ

أق٘ ٓطٙطٝ

أ نينيني ٟضجنينينيى ًنينينيّ انتػنينينيوٌؽت ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل
وٗ ٕٚغوٍ

354

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ إْ اهٔٚنيني٘ز جنينياٗ١ا إؾت ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ
ٌط

356

ٗغوٍ

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ ْ اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ بع وت زتّ
ٌط

358
359

ا٢ؿٞ
أُؼ قّ ًاهم

أْ طٙؿا أٌٍٓٔ ؾوْ انتدعًٗ ٞٚاه غط ت
أْ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ أ نيني ٛقطجنينيى نينيس
ؾطب ارتٌط

ك نينينينينينينينينينينينينياب 361
ا٪قتاْ
ٗاهِصٗض

نينينينيس اهنينينينيطلتّ ٙا

س اهطلتّ قّ ينط ٝه  ٨ػوي اٮًاضٝ

قّ ينطٝ
363

ٌنينينينينينينينينينينيط قنينينينينينينينينينينيّ { إْ اهلل ِٔٙاكٍ أْ حتو ٘ا قآقا٢لٍ }
ارتباب

366

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ ًّ ذوف و ٟقتؽت قنيرب ٙة بنيع قٔنيا ًنياي اًنيط٥
ًػع٘ز

368

ًػوٍ

اقنينينينينينينينينينيت قنينينينينينينينينينيّ ًّ ذوف و ٟقتؽت ؿتو ٞغري اٮغَ٩
اههران

369

ٌنينينينينينينينينينينيط قنينينينينينينينينينينيّ
ارتباب

370
قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياب 374
اهةها١

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ

ونينينيت ٙ :نينينيا ضغنينيني٘ي اهلل ه إُنينيني ٛكِنينينيت ُنينينيصضت وت
ادتآوٞٚ
نينيّ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ أُنينيٕ ُٔنيني ٟنينيّ

ٌط

اهِصض

ا٢ؿٞ

{ ًّ أذسث وت أًطُا ٓصا ًنيا هنيٚؼ ًِنيٕ فٔني٘ ضز
}
زخوت ِٓس قِت

375

ا٢ؿٞ

376

أَ غوٌٞ

 ٞوني ٟضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل

وٗ ٕٚغوٍ
377

أْ ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ينع جو ٞ

نينينينيس اهنينينينيطلتّ ٨عتلٍ أذس قؽت ا ِؽت ٗٓ٘ غه اْ
قّ أق ٛقلطٝ

ك نينينينينينينينينينينينينياب 380

اهِعٌنينينينينينينياْ قنينينينينينينيّ إْ اذت٩ي قؽت ٗاذتطاَ قؽت ٗقٌِٔٚا ًؿ ٔات

ا٪طعٌٞ

قؿري
383

جنينياقط قنينينيّ نينينيس أْ اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ ُٔنيني ٟنينيّ ذتنينيَ٘
اهلل

387

اقّ

اذتٌط
اؽ

زخوت أُا ٗخاهس قّ اه٘هٚنيس ًنيع ضغني٘ي اهلل قنيوٟ
اهلل وٗ ٕٚغوٍ

388

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ غعُٗا ًع ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ غني ع

أق ٛأٗفٟ
قاب اهكٚس 391

غعٗات

أقنينينينينينينينينيني٘ عو نينينينينينينينينيني ٞأ ٚت ضغ٘ي اهلل قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ فةوت
ارتؿو

392

س ٜقّ ذامت

394

ضافع قّ خسٙخ

قنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياب 395

أُؼ قّ ًاهم

ونينينيت ٙ :نينينيا ضغنينيني٘ي اهلل ه إُنينيني ٛأضغنينينيى اهلنينيني٩ب
انتعوٌٞ
كِا ًنيع ضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ قنيصٜ
اذتؤ ًّ ٞ ٚاًٞ
نر ٟاهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ قل ؿؽت

ا٪ناذٛ
ك نينينينينينينينينينينينينياب 396
ا٪ؾطقٞ

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ أْ ٌط اي  -وًِ ٟنيرب ضغني٘ي اهلل قنيو ٟاهلل
ٌط

397

ا٢ؿٞ

وٗ ٕٚغوٍ
أْ ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ غنيني٣ى نينيّ
اه ع

ك نينينينينينينينينينينينينياب 399
اهو اؽ

ٌنينينينينينينينينينينيط قنينينينينينينينينينينيّ  ٨و ػ٘ا اذتطٙط
ارتباب

400

ذص ٙنينينينينينينيني ٞقنينينينينينينينيّ  ٨و ػ٘ا اذتطٙط ٗ ٨اهس ٙاد
اهٌٚاْ

402

اهربا ١قّ اظب أًطُنينيا ضغنيني٘ي اهلل قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕ ٗغنينيوٍ قػنيني ع
ُٗٔاُا ّ غ ع

403

اقّ ٌط

أْ ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ اقنينينيبِع
خاـتا

ك نينينينينينينينينينينينينياب 406
ادتٔاز

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ أْ ضغنينيني٘ي اهلل قنينينيو ٟاهلل وٚنينينيٕ ٗغنينينيوٍ وت قعنينينيض
أق ٛأٗفٟ

أٙإً

407

غٔى قّ غعس

ضقايت  َ٘ٙوت غ ٚى اهلل خري ًّ اهسُٚا ًٗا ؤٚا

413

أقنينينينينينينيني ٛنينينينينينينينياز ًّ ٝى  ٩ٚهٕ و ٕٚق ِٞٚفوٕ غو ٕ
اُ٪كاضٜ

417

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ أْ اًنينيطأٗ ٝجنينيست وت قعنينيض ًغنينياظ ٜاهنينيِيب قنينيوٟ
ٌط

419

اهلل وٗ ٕٚغوٍ ًة ٘هٞ

ٌنينينينينينينينينينينيط قنينينينينينينينينينينيّ كاُت أً٘اي قو اهِهري  :هتا أفا ١اهلل
ارتباب

423

أق٘ ً٘غٟ

{ ًّ لتى وِٚا اهػ٩ح فوٚؼ ًِا }

ك نينينينينينينينينينينينينياب 426

نينينينينيس اهلل قنينينينينيّ ًّ أ ق ؾطكا هٕ وت

اهع ق

ٌط
427

أق٘ ٓطٙطٝ

س

ًّ أ ق ؾةكا ًّ هتو٘ن

قنينينينينينياب قٚنينينينينينيع 428

جنينياقط قنينينيّ نينينيس زقط ضجى ًّ اُ٪كاض غً٩ا هٕ

انتسقط

اهلل

اهل اب انتةطض :إذلاَ ا٪ذلاَ ؾطح ٌس ٝا٪ذلاَه ٨قّ ز ٚق اهعٚس .
أٍٓ انتطاجع:
 - 1كؿف اهوثاَ ؾطح ٌس ٝا٪ذلاَههؿٌؼ اهس ّٙاهػ اضٙو.
 - 2اٮ  َ٩ق ٘ا٢س ٌس ٝا٪ذلاَ ٨قّ انتوةّ.
ٚ - 3ػري اهع َ٩ؾطح ٌس ٝا٪ذلاَ ه هوؿٚذ

ساهلل اه ػاَ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات

اسم املقرر

ؾط 5

اه ٘ذٚس ()2

4

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس103

10000103

غِس
102

10000102

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ رتغذ ةٚس ٝأٓى اهػِٗ ٞادتٌا  ٞوت ُ ؼ اهباهل.
- 2

أْ ٙعطف اهباهل ٘ذٚس ا٪يناٗ ١اهك ات ٗقاٮمقتنياْ قاهةنيسض وني ٟجٔنيٞ

اه كٚى .
- 3

أْ ٙوٍ اهباهل قبطٙة ٞاهػوف ًِٗٔحٍٔ وت قاب ا٪يناٗ ١اهك ات.

اُٚا ً :طزات انتةطض :
ً - 1ةسً ٞوت ٘ذٚس ا٪يناٗ ١اهك ات :
أٌٓ ٞٚاهعوٍ ٗاٮمقتاْ ق ٘ذٚس ا٪يناٗ ١اهك ات ٗقاهةسض.انتطجنينيع وت ا٪قنيني٘ي ٗاه نينيطٗ ٓنيني٘ اهل نينياب ٗاهػنينيًِٗ ٞنينيا غنينياض وٚنينيٕ اهػنينيوف وتفٌٍٔٔ هوِك٘م.
 ًّ اٮقتاْ قاهلل ٗج٘ب اٮمقتاْ قا٪يناٗ ١اهك اته ٗاهسهٚى و ٟشهم. ططٙةني ٞاهػنيوف وت ا٪يننياٗ ١اهكني ات ً:ني٘ ٍٔ ًنيّ ا مٮ نيات هًني٘ ٍٔ ًنيّاهِ  ٛهً٘ ٍٔ فٌٚا

ٙطز ُ  ٕٚأٗ إ ا ٕ.

 قٚنينياْ أْ ًنينئِخ اهػنينيوف ٓنيني٘ انتنينئِخ اهكنينيرٓٗ ٚنيني٘ انتنينئِخ ا٪غنينيوٍ ٗا ٪ونينيٍٗا٪ذلٍ.
- 2أينا ١اهوّٕ اذتػِ:ٟ
 أينا ١اهلل كؤا ذػِٟه ٗٓٙ ٨ ٞٚ ٚ ٘ ٛعاز فٔٚا ِٗٙ ٨ةل. قٚاْ أْ أينا ١اهلل غري ستك٘ضٖ. ٗجنيني٘ب اٮمقتنينياْ قويننينيا ١اهلل ٗإ ا ٔنينياه ٗإ نينيات ز٨ه ٔنينياه ٗاه ػنينيو ٍٚؿتعأُٚنينياٗذةا٢ةٔا.
 أُ٘ا اٮمذتاز وت أينا ١اهلل ٗق ا ٕ. - 3ق ات اهلل عاؾت:
 ق ات اهلل عاؾت كؤا ق ات كٌاي ٗٓ ٛاق  ٞقاهػٌع ٗاهعةى:أ  -ططٙة ٞإ ا ٔا قاهعةى :ز٨ه ٞاهعةى و ٟاهةنيسض.ٝهٗ ٪نيط وني ٟانتني ٧ط هٗ ٚنياؽ
اٗ٪ؾت.
ب  -ططٙة ٞإ ا ٔا قاهػٌع:
 ططٙةنينيني ٞاهةنينينيطآْ اهلنينينيط ٍٙوت إ نينينيات اهكني ني ات:اٮم ات انت كنينينيىه ٗ اهِ نينينيٛاجملٌىه ٗقٚاْ أُٔا ططٙة ٞاهطغى كؤٍ ٗ ؤٚا غا٢ط أ ٌٞ٢اهػوف.
 أزه ٞاهك ات اهؿط ٞٚه اهعةوٗ ٞٚارتربٞٙه ًع شكط اً٪ثو ٞو ٟشهم. قٚاْ اُةػاَ اهِاؽ وت ُك٘م اهك ات إؾت غ  ٞأ ػاَ:أ  ًّ -ظتطٔٙا وً ٟتآطٓا اه٢٩ق جب٩ي اهلل  ٍٓٗ -اهػوف.

ب ً -نينيّ ظتطٔٙنينيا ونينيً ٟتآطٓنينيا جبعونينئا ًنينيّ جنينيِؼ ق ني ات انتدونيني٘ ؽته ٗٓنينيٍ
انتؿ ٔ. ٞ
د  -اهِ ا ٝانتعبوٗ ٞانتٗ٧ه ٞكادتٌٔٗ ٞٚانتع عه.ٞ
ز ٘ -ي انت ٘ن. ٞ
ٓني ٘ -ي اه٘ا ٞه ٗاُةػأًٍ.
 ٘ا س وت وقٚى ًصٓل اهػوفهًِٗٔا: ٗج٘ب اٮمقتاْ قلى ًا جا ١قٕ اهطغ٘ي قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ أزضكنيٕ اهعةنيىأَ

ٙسضكنينيٕه ٗاهنينيطز ونينيً ٟنينيّ نينياي إْ ز٨هنينيٕ اهِكنيني٘م ًتِٚنيني ٞوت ًػنينيا٢ى

ا ٨ةاز غ٘ا١

ت قاه ٘ا ط أٗ ا٬ذاز .

 -أْ اهل َ٩وت اهك ات فط

ّ اهل َ٩وت اهصات.

 أْ اهل َ٩وت قعض اهك ات كاهل َ٩وت اه عض ا٬خط. اغ س٨ي اهػوف ؿتػوه اهطٗح ُٗع ٍٚادتِ.ٞ اهك ات اهصا ٗ ٞٚاه عو ٞٚا٨خ ٚاض : ٞٙاهك ات اهصا  ٞٚناقبٔا ٗإٙنيطاز أًثونيٞؤٚاه اهك ات اه عو ٞٚناقبٔا ٗإٙطاز أًثوني ٞؤٚاهقٚنياْ أْ ًنيصٓل اهػنيوف
ٓ٘ إ نيات اهكني ات اهصا ٚنيٗ ٞاه عوٚني ٞقني ٩حتطٙنيف ٗ ٨عبٚنيى ٗ ٨لٚٚنيف ٗ٨
ـتثٚى.
 انتداه ْ٘ نتصٓل اهػوف وت ق ات اهوّٕ غ رإُ ٗ عاؾت:أ  ٟ ِٙ ًّ -ا٪يناٗ ١اهك ات كتٚعا ّ اهوّٕ كادتٌٔ.ٞٚ
ب  ٟ ِٙ ًّ -كتٚع اهك ات ًع إ ات ا٪ينا ١زتطز ٝكانتع عه.ٞ

د ٙ ًّ -ث ت قعض اهكني ات ٙػنيٌُ٘ٔا قني ات انتعنياُٗ٧ٙٗ ٛهنيْ٘ ًنيا نيسآا ٗٓنيٍ
ا٪ؾعطٗ ٞٙانتا طٙس.ٞٙ
ًِا ؿٓ ٞصٖ انتصآل ًع ط

أٓنيٍ ؾني ٍٔٔ ٗ ِٚنيسٓا وني ٟنني٘ ١اهل نياب ٗاهػنيِٞ

ًٗصٓل اهػوف.
 - 4أفعاي اهلل غ رإُ ٗ عاؾت:
 اُةػاَ أفعاي اهوّٕ إؾت ً عس٨ٗ ٞٙظً. ٞ ِاظ اهِاؽ وت أفعاي اهوّٕ غ رإُ ٗ عاؾت. كٚى اهة٘ي وت قعض اهك ات:أ  -اهعوً٘ :عِاٖ هز٨ه ٕ ًّ اهل اب ٗاهػِٗ ٞاهعةى ٗ اه بطٝه

اهنينيطز ونينيٟ

قعنينينينيض ا ٪نينينيني٘اي انتِرطفنينينيني ٞوت اهعو٘( نينينيني٘ي ذو٘هٚنينينيني ٞادتٌٔٚنينينينيٞه ٘ي ًعبونينينينيٞ
ادتٌٔ ُٗ ٞٚا ٍٔ)
ب  -ا٨غنيني ني ٘ا ١ونينينيني ٟاهعنينينينيطفً :عِنينينينياٖ هاهِكنينينيني٘م اهساهنينينيني ٞوٚنينينينيٕهاهطز ونينينينيٟ
انتداه ؽتهإ نينيات اهعنينيطف ٗ اهلطغنينيٗ ٛأزه ٌٔنينياه ٗقٚنينياْ انتنينيطاز ًٌِٔنينياه
ٗإقباي وٗٙى ًّ وٗهلٌا.
د  -إ ات ُعٗي اهلل:أزه ٞإ ا ٕهأ ٘اي اهػوف فٕٚه اهطز و ٟانتداه ؽت.
ز  -انتعٗ ٞٚاهةطب :-إ ات شهم هأُ٘ا انتع ٞٚهً اِٙني ٞاهوّنيٕ رتوةنيٕ ٗاهنيطز ونيٟ
اذتو٘ه ٞٚهأزه ٞإ ات طب اهوّٕ عاؾت.اهطز و ٟانتداه ؽت.

ٓني  -اهل :َ٩إ نيات قني  ٞاهلني َ٩هّونيٕ نيع ٗجنيى هٗ قٚنياْ أْ اهةنيطآْ كنيَ٩
اهوّٕ ذةٚة ٞهأ ني٘اي اهِنياؽ وت ًػنيٌ ٟاهلني َ٩ه قٚنياْ ًنيصٓل اهػنيوف وت
ق  ٞاهلَ٩هًصآل انتداه ؽت وت اهلٗ َ٩ؾ ٍٔٔ ٗاهطز و.ٍٔٚ
ٗ  -اهط:ٞٙ٦إ ا ٔا ه انتدنياه ْ٘ نتنيصٓل اهػنيوف وت إ نيات اهطٙ٦نيٗ ٞضزّ ؾني ٍٔٔه
اهطزّ و٘ ٛي ا٪ؾعط ٞٙوت اهطٞٙ٦ه ٗاهنيط ّز ونيً ٟنيّ ظ نيٍ أْ اهوّنيٕ ٙنيط ٠وت
اهسُٚا.
ظ  -اه٘جنينينيٕ  -اهٚنينينيساْ  -اهعِٚنينينياْ -اهةنينينيسًاْ:أزهنينيني ٞإ ا ٔنينينيا ًنينينيّ اهل نينينياب
ٗاهػِٞه ٗإ ات أٓى اهػِ ٞهلا كغريٓنيا ًنيّ اهكني ات ارتربٙنيٞه ًنيصٓل
انتداه ؽت ٗ اهطز و.ٍٔٚ
 - 5اٮمقتاْ قاهةسض:
 ًعِ ٟكوٌ اهةهاٗ ١اهةسض كٌا ٗضز ا وت اهل اب ٗاهػنيِٞه ٗجني٘ب اٮمقتنياْقاهةسض ٗأزه ٞشهم ًّ اهل اب ٗاهػنيِٞه ًطا نيل اهةنيسض ٗأزه ٔنياه ًنئِخ اهػنيوف وت
اٮمقتاْ قاهةهاٗ ١اهةسضًِٔٗ .خ غريٍٓ ٗضز اهػوف و.ٍٔٚ
 قٚنينياْ ًنينيصٓل اهػنينيوف وت أفعنينياي اهع نينياز ٗإٙهنينياح اذتنينيق وت اهلساٙنينيٗ ٞاٮمننيني٩ي ونينيٟننينيُ٘ ١كنيني٘م اهل نينياب ٗاهػنينيِٞه قٚنينياْ ًنينيصٓل انتدنينياه ؽت نتنينيصٓل اهػنينيوف ٗاه نيطّز
و.ٍٔٚ
 ةػ ٍٚاٮمضازِ ٝس أٓى اهػِٞه ٗقٚاْ اه نيطق قنيؽت اٮمضاز نيؽت ه ً٘ نيف اهةسضٙنيً ٞنيّشهم اه ةػٍٚه ٗقٚاْ ًِؿو خب.ٍٔ٣
 -اٮُػاْ قؽت اه ػٚري ٗاه دٚري.

اهل ل انتةطض:ٝ
 -1اهطغاه ٞاذتٌ٘ ٞٙهؿٚذ اٮمغ َ٩اقّ .ٌٞٚٚ
 -2اهطغاه ٞاه سًط ٞٙهؿٚذ اٮمغ َ٩اقّ .ٌٕٚٚ
 -3ؾطح اهبراٗ٨ ٞٙقّ أق ٛاهعع.

اسم املقرر
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املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 110

01010110

ؾط 107

01010107

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل قوذلاَ فةٕ ا٪غط ٝه ٗأٌٓٔ ٚا قاهِػ  ٞهو طز ٗاجمل ٌع .
 -2أْ  ٙدونينيق اهباهنينيل ق ونينيم ا٪ذلنينياَ وت ذٚا نينيٕ اهعٌوٚنيني ٞهتنينيا ٙنينيِعلؼ إظتاقنينيا ونينيٟ
ا٪غطٗ ٝاجمل ٌع
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
 ًةسً ّ ٞفةٕ ا٪غطٗ ٝأٌٓٗ ٕ ٚخكا٢كٕ.-1اهِلاح :
 ًةنينيسًات اهِلنينياح  :ذلنينيٍ اهِلنينياح ه ذلنينيٍ خب نيني ٞاهِلنينياحه ذلنينيٍ ارتب نينيٞو ٟارتب ٞه ذلٍ اهٌِتط إؾت انتدب٘ق. ٞ
 ً٘ج نينينيات قنينينير ٞاهِلنينينياح  :كٚ ٚنينيني ٞةنينينيس اهِلنينينياح(أذلنينينياَ اه٘ٙ٨نينينيٗ ٞاهؿنينينئازٝٗاهكنينيساق) ستنينيى ةنينيس اهِلنينياح(ً٘اُع اهِلنينياح انت٧قنينيسٗ ٝغنينيري انت٧قنينيس)ٝه ؾنينيطٗيت
ةس اهِلاح.
 ً٘ج نينينينينيات ارتٚنينينينينياض وت اهِلنينينينينياح :اهعٚنينينينيني٘به ٗاٮ ػنينينينينياض قاهكنينينينينيساق أٗ قاهِ ةنينينينينيٞٗاهلػ٘ٝهفةس اهعٗدهاهع ق ه ًٞ٫انتعٗج.ٞ

 ذة٘ق اهعٗج. ٞٚ ا٪ضتل ٞانتِِٔٔ ٛا ٗاه اغسُ : ٝلاح اهؿغاضهُلاح انت عٞه ُلاح احملوى.-2اهب٩ق :
 أُنيني٘ا اهبنيني٩ق :اهبنيني٩ق اه نينياٗ ّ٢اهطجعنيني ٛه اهبنيني٩ق اهػنينيو ٗاه نينيس  ٛه ارتونينيعٗأذلإًه ـتٚٚعاهب٩ق ًّ اه ػذهأذلاَ اه دٚري ٗاه ٌوٚم.
 أضكنينياْ اهبنيني٩ق  :أه نينياًت اهبنيني٩ق ٗؾنينيطٗطٕ ه كنينيٚى ًنينيّ ظتنيني٘ظ ط ٩نينيٕ هتنينيّ ٨ظت٘ظه كٚى ًّ ٙةع ؤٚا اهب٩ق ًّ اهِػا ١هتّ ٙ ٨ةع .
 اهطجع : ٞأذلاَ اهطجع ٞوت اهبني٩ق اهطجعني ٛه أذلنياَ ا٨ضجتنيا وت اهبني٩قاه ا.ّ٢
 أذلنينياَ انتبوةنينيات  :نينيس ٝاهعٗجنينيات ه نينيسً ٝونينيم اهنينيٌٚؽته ً عنيني ٞاهبنيني٩قه قع نياذتلٌؽت إشا ٗ ع اه ؿاجط قؽت اهعٗجؽت.
-3اٮً : ١٩ٙعِاٖ ٗأذلإً.
-4اهٌتٔنينياض  :ا٪قنينيى وت اهٌتٔنينياض اهل نينياب ٗاهػنينيِ ٞه أه نينياًت اهٌتٔنينياضه ؾنينيطٗيت ٗجنيني٘ب
اهل نياض ٝفٚنيٕهًنيّ ٙكني فٚنيٕ اهٌتٔنياض ه ًنيا عتنينيطَ وني ٟانتٌتنيآطه لنيطض اهٌتٔنينياض
ق لطض اهِلاح ه زخ٘ي اٮ ١٩ٙو ٟاهِلاحه أذلاَ ك اض ٝاهٌتٔاض.
-5اهوعنينينياْ  :ذلنينينيٍ اهوعنينينياْه أُنينيني٘ا اهنينينيس اٗ ٜانت٘ج نينيني ٞهوعنينينياْ ٗؾنينينيطٗطٔاه قني ني ات
انت  ٩نينيِؽتهق ني  ٞاهوعنينياْهذلنينيٍ ُلنيني٘ي أذنينيس اهنينيعٗجؽت أٗ ضج٘ نينيٕ ه ا٪ذلنينياَ
اه٩ظً ٞه ٌاَ اهوعاْ.
-6اٮذساز ً :عِاٖ ه ٗأذلإً.

 -7اهطنا ً :عِاٖه ٗأذلإً.
 - 8اذتهاًُ : ٞعِآاه ٗأذلأًا.
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.
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ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 111

01010111

ؾط 101

01010101

ٗ ب ٚة)ٛ

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل ونينينيٍ فةنينينيٕ انت٘اضٙني ني ه ٗأٌٓ ٚنينينيٕ ًٗلاُ ٕهٗذلٌنينينيٞ

-1

اه ؿطٙع اٮغ ًٛ٩وت ًؿطٗ ٗ ٕ ٚأ طٖ ا٨ج ٌا ٗ ٛا ٨كاز ٜو ٟا. ًٞ٪
أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞأذلاَ فةٕ انت٘اض ٙاٮكتاه. ٞٚ

-2

أْ  ٙسضب اهباهل و ٟب ٚق ٘ا س فةٕ انت٘اضٙ

-3

وني ٟاً٪ثونيٗ ٞانتػنيا٢ى

ث  ٚا هلا وت شِٕٓ .
اُٚا  ً :طزات انتةطض :
ً - 1ةسًنيني ٞوت ونينيٍ انت٘اضٙني  :عط ٙنينيٕ وت اهوغنيٗ ٞا٨قب٩حهإٌٔٓ ٚهفهنينيوٕ ٗذلنينيٍ
عوٌٕهمثط ٕه اغ ٌسازٖه اذتة٘ق انت عوة ٞقاهرتك.ٞ
 - 2أضكاْ اٮضثه ٗأغ اقٕ ه ٗؾطٗطٕه ًٗ٘اُعٕ.
 - 3اه٘اض ْ٘ ًّ اهطجاي ه ٗاه٘اض ات ًّ اهِػا. ١
 - 4اه نينينيطٗ

انتةنينينيسض ٝوت ك نينينياب اهلل هأقنينينيراب اهِكنينينيفه أقنينينيراب اهطقنينينيعه ًنينينيّ

ٙػ رق اهثٌّه أقراب اهثوثؽته أقراب اهثو ه أقراب اهػسؽ.
 - 5اه٘اض ْ٘ قاه عكٚل.

 - 6اذتحل – عط – ٕ ٙأُ٘ا ٕ .
 - 7اذتػاب ( عطٕ ٙهقٚاْ ا٪ق٘ي اهعا٢وٗ ٞغري اهعا٢و.)ٞ
 - 8اهع٘ي(قبكتاي و ٟاهطاج ).
- 9

ب ٚق و ٟقطُاًخ فةٕ انت٘اض. ٙ

اهل اب انتةطضٚ :ػري فةٕ انت٘اض ٙه هوسك ٘ض /س اهلط ٍٙقّ ستٌس اه٩ذٍ .
انتطاجع انتػا س:ٝ
 - 1اه رةٚةات انتطن ٞٚوت انت اذ اه طنٞٚه هوؿٚذ اهسك ٘ض /قاحل ف٘ظاْ.

 - 2قطُاًخ انت٘اض ٙاذتاغ٘ق( ٛإقساض:اهعطق ٞٚه ةِ ٞٚانتعوً٘ات).
 - 3قطُاًخ فةٕ انت٘اضٙ

(قطُاًخ ذػاب انت٘اض ٙه ز .ألتس و ٛست ٛاهس.)ّٙ

اسم املقرر

ز٨٨ت ا٪ه اًت()1

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
الوحدات
ؾط 5

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 112

01010112

ؾط 108

01010108

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهل ةاغ ٍٚا٪ه اًت ه ٗقو ٔا قاغ ِ ايت ا٪ذلاَ اهؿط .ٞٚ
 - 2أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل اهنينيس٨٨ت اهو ٌتٚنيني ٞه ًٗنينيس ٠اذتاجنيني ٞإهٔٚنينيا ه ٔنينيٍ اهِكنيني٘م
اهؿط . ٞٚ
 - 3أْ ٙنينيني ني ٌلّ اهباهنينينينينيل ًنينينينينيّ ًعطفنينينينيني ٞذةٚةنينينينيني ٞاً٪نينينينينيط ٗاهِٔنينينينيني ٛه ٗقنينينينينيٚغ ٌٔا ه
ًٗة هنينينيآٌاهٗك ٞٚ ٚاغنينيني ثٌاض اهة٘ا نينينينيس ا٪قنينيني٘ه ٞٚانت عوةنينينيني ٞقٌٔنينينينيا وت ًعطفنينينينيٞ
ا٪ذلاَ اهؿط  ٞٚاه ط . ٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أٗ : ٨ةاغ ٍٚاهلٗ َ٩ا٪ينا: ١
1ني ةػ ٍٚاهس٨ه ٞإؾت ه ٌتٗ ٞٚغري ه ٌتٞٚهٗأ ػاَ كى ًٌِٔا.
2ني اذتةٚةٗ ٞاجملاظ :عطٌٔ ٙاهٗذلٍ كى ًٌِٔا .
3ني ذطٗف انتعاُ :ٛأُ٘ا ٔا ٗأذلأًا .

4ني اُةػاَ اهل َ٩انت ٚس إؾت ُل ًٗتآط ٗزتٌى  :عطٙف كنيى ًِٔنياه ٗذلٌنيٕ
.
 - 5اه ٚنينينياْ  :ذةٚة نينينيٕه ٗذلنينينيٍ نينينيوخري اه ٚنينينياْ نينينيّ ٗ نينينيت ارتبنينينياب إؾت ٗ نينينيت
اذتاج.ٞ
 - 6أذلاَ اهٌتآط ٗاه وٗٙى.
اُٚا  :اً٪ط :
1ني ذةٚة ٞاً٪ط ه ًٗعاُ ٛقٚغ( ٞافعى).
2ني اً٪ط ذةٚة ٞوت اه٘ج٘ب ؾط ا.
3ني ذلٍ ا ها ١اً٪ط اه لطاض .
4ني ذلٍ ا ها ١اً٪ط اه ٘ض .
 - 5اً٪ط قاهؿ ٤انتعؽت ُٔ ّ ٛنسٖ.
6ني ذلٍ اً٪ط قعس اذتٌتط .
 - 7ذلٍ اً٪ط قعس اذتٌتط ا٨غ صاْ ٗغ٧اي اه عو.ٍٚ
 - 8اً٪ط قو ٍت ارترب كاً٪ط اهكط. ٙ
 - 9اً٪ط قاً٪ط قاهؿ ٤هٚؼ أًطا قٕ ًا
اهثا :اهِٔ:ٛ
 - 1ذةٚة ٞاهِٔ ٛه ًٗعاُ ٛقٚغ ٕ.

ٙسي و ٕٚزهٚى .

 - 2اهِٔ ٛذةٚة ٞوت اه رط ٍٙؾط ا.
 - 3قٚغ ٞاهِٔ ٛانتبوة ٞة ه ٛاه ػاز.
 - 4اهِٔٙ ٛة ه ٛاه ٘ض ٗاهسٗاَ.
 - 5اهِٔ ّ ٛاهؿ ٤قعس اً٪ط قٕ هو رط.ٍٙ
اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ
 - 3اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘هٞٚه ٨قّ اهوراَ.

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهػازؽ (اهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر

المستوى السادس (الشرٌعة)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

آٌات األحكام ()2

شرع6

3

فسر302

01020302

فسر301

01020301

فقه المعامالت ()1

شرع6

3

شرع113

01010113

شرع110

01010110

فقه النوازل تأصٌالً وتطبٌقا ً

شرع6

4

شرع114

01010114

شرع104

01010104

دالالت األلفاظ()2

شرع6

3

شرع115

01010115

شرع112

01010112

وسطٌة اإلسالم

شرع6

2

سند402

10000402

اليوجد

____

مجموع الوحدات

15وحدة

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

آٙات ا٪ذلاَ ()2

ؾط 6

الوحدات
3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

فػط302

01020302

فػط301

01020301

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهل آٙات ا٪ذلاَ وت غني٘ض (انتا٢نيسٗ ٝاُ٪عنياَ ٗا ٪نيطاف ٗا ُ٪نياي
ٗاه ٘قٗ ٞاهِرى ٗاٚ ُ٪اٗ ١اهِ٘ض)هٗاغ ثٌاض شهم وت ًعطف ٞا٪ذلاَ اهؿط . ٞٚ
 - 2أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ اه٘ ٘ف و ٟانتعِ ٟاهكرٙ٬ ٚات ا٪ذلنياَ ٗكٚ ٚنيٞ
ا٨غ ازًِٔ ٝا وت اغ ِ ايت انتػا٢ى اه ةٔ. ٞٚ
اُٚا  ً :طزات انتةطض:
اهػ٘ضٝ
غ٘ض ٝانتا٢سٝ

اٞٙ٬
اٙ٬ات()11- 1
اٙ٬ات()39- 33
اٙ٬ات ()50- 44
اٙ٬ات()108- 87

غ٘ض ٝاُ٪عاَ

ا)108( ٞٙ٬
اٙ٬ات()112- 118
اٙ٬ات ()147- 136

غ٘ض ٝا ٪طاف

اٙ٬ات ()33- 31
اٙ٬ات()206- 204

غ٘ض ٝا ُ٪اي

ا)1( ٞٙ٬
ا ٙ٬اْ ()16- 15

غ٘ض ٝاه ٘قٞ

اٙ٬ات ()22- 1
اٙ٬ات()60- 58
ا)103( ٞٙ٬

غ٘ض ٝاهِرى

ا)67( ٞٙ٬
اٙ٬ات ()95- 90

غ٘ض ٝاٚ ُ٪ا١
غ٘ض ٝاهِ٘ض

اٙ٬ات ()80- 78
اٙ٬ات ()10- 1
اٙ٬ات ()34- 27
اٙ٬ات()61- 58

اهل اب انتةطض :فني اهةنيسٙطه هوؿني٘كاُ ٛه ػنيري اهةنيططيب ه أذلنياَ اهةنيطآْ ٨قنيّ
اهعطق.ٛ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

فةٕ انتعاً٩ت ()1

الوحدات

ؾط 6

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 113

01010113

ؾط 110

01010110

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل قعنينينيض أذلنينينياَ فةنينينيٕ انتعنينينياً٩ت هٗأٌٓٔ ٚنينينيا قاهِػني ني  ٞهو نينينيطز
ٗاجمل ٌع.
 -2أْ ٙلنينيْ٘ هنينيس ٠اهباهنينيل زٗض وت ٘جٚنينيٕ اجمل ٌنينيع ضتنيني٘ اه عاًنينيى اهكنينير ٚوت قنينياب
انتعاً٩ت .
اُٚا ً :طزات انتةطض:
 - 1اه : ٘ٚ
 -أُ٘ا اه  ٘ٚانتبوة. ٞ

 أغني اب اه ػنياز اهعاًني ٞوت اه ٚنيني٘ انتبوةني : ٞاٚ ٪نياْ احملطًنيني ٞاه ٚنيعه قٚني٘ اهطقنينياهق ٘ٚاهغطضه ق ٘ٚاهؿطٗيت ٗاهثِٚاه اه  ٘ٚانتِِٔٔ ٛنيا ًنيّ أجنيى اههنيطض أٗاهغنيػته
اه ٚع انتِٔ ًّ ِٕ ٛى ٗ ت اهع ازات.
 ا٪غ ني اب ٗاهؿنينيطٗيت انتكنينيرر ٞهو ٚنينيع  :أذلنينياَ اهعةنينيسهأذلنينياَ انتعةنيني٘ز وٚنينيٕهأذلاَ اهعا سّٙ
 ا٪ذلاَ اهعاً ٞهو  ٘ٚاهكرٚر : ٞأذلاَ ٗج٘ز اهعٚل وت انت ٚعنيات ه اههنيٌاْوت انت ٚعاته ًا  ٙع انت ٚع ًٗا  ٙ ٨عٕه اخ ٩ف انت اٙعؽت.
 أذلاَ اه  ٘ٚاه اغس. ٝ - 2اهكطف ً :عِاٖ ٗأذلإً.
 - 3اهػوٍ  :ستى اهػوٍ ٗؾطٗطٕ ه ًا ظت٘ظ أْ ٙة هً ٛنيّ انتػنيوٍ إهٚنيٕ قنيسي ًنيا
اُعةنينيس

وٚنينيٕ اهػنينيوٍ ه ًٗنينيا ٙعنينيط

وت شهنينيم ًنينيّ اٮ اهنينيٗ ٞاه عحٚنينيى ٗاه نينيوخريه

اخ ٩ف انت اٙعؽت وت اهػوٍ.
 - 4قٚنينيع ارتٚنينياض  :ذلٌنينيٕ ً /س نينيٕ ه اؾنينيرتايت اهِةسٙنيني ٞفٚنينيٕ ننينيٌاْ انت ٚنينيع وت ًنينيسٝ
ارتٚاضهًّ ٙك خٚاضٖ ًّٗ ٙ ٨ك ه ًا ٙلْ٘ ًّ ا٪فعاي خٚاضا كاهة٘ي.
 - 5قٚنينيع انتطا نينيً : ٞعِنينياٖه ًنينيا ٙعنينيس ًنينيّ ضأؽ ًنينياي هتنينيا ٙ ٨عنينيسه ق ني  ٞضأؽ انتنينياي
اهص ٜظت٘ظ أْ  ٙو و ٕٚاهنيطق ه ذلنيٍ ًنيا ٗ نيع ًنيّ اهعٙنياز ٝأٗ اهِةكنياْ وت
خرب اه ا٢ع قاهثٌّ.
 - 6قٚع اهعطً : ٞٙعِاٖه ذلٌٕ.

 - 7اٮجنينينياضات  :ذلنينينيٍ اٮجاضٝهأُ٘ا ٔنينينيا ٗؾنينينيطٗيت اهكنينينيرٗ ٞاه ػنينينيازهأذلنينينياَ
اٮجاضات.
 - 8ادتعى ً :عِاٖ ٗأذلإً.
 - 9اهةطا

ً :عِاٖه ذلٌٕه ق ٕه ستوٕه ؾطٗطٕهأذلإً.

 - 01انتعاً٩ت انتكطف : ٞٚاهكطف ه اه ٘ضق ه قٚع اهع.ِٞٚ
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
فةٕ اهِ٘اظي وق ٗ ٩ٚب ٚةا

ترميز املقرر

الوحدات

ؾط 6

4

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 114

01010114

ؾط 104

01010104

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل فةٕ اهِ٘اظي ه ٗأٌٓٗ ٕ ٚخك٘قا وت ٓصا اهعكط .
 -2أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل اهنيني وقٚى اه ةٔنيني ٛهوِنيني٘اظي انتعاقنينيطٝهٗك ٞٚ ٚا٨غني ازً ٝنينيّ
أزه ٞاهؿطٙع ٞنتعطف ٞأذلأًا.
 -3أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞاهة٘ا نيس ٗاههني٘اقىت اه ةٔٚنيًٗ ٞةاقنيس اهؿنيطٙع ٞه
ٗـتل ًّ ِٕٚاغ ثٌاضٓا وت اغ ِ ايت ا٪ذلاَ اه ةٔ. ٞٚ
 -4أْ  ٙنيسضب اهباهنيل ونيني ٟإذتنياق أذلنينياَ اهِني٘اظي وت اهع نينيازات ٗانتعنياً٩ت قوزه ٔنينيا
انتِاغ .ٞ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أًٗ :٨ةسً ٞوت فةٕ اهِ٘اظي:
 - 1عطٙف فةٕ اهِ٘اظي.

 - 2ا٪ه اًت ٗانتكبورات انتؿاقٔ ٞه ةٕ اهِ٘اظي.
 - 3أٌٓ ٞٚزضاغ ٞفةٕ اهِ٘اظي.
 - 4ذلٍ زضاغ ٞاهِ٘اظي
 - 5أ ػاَ اهِ٘اظي.
 - 6اهل٣ٚات اهعوٌ ٞٚانتعِ ٞٚق ةٕ اهِ٘اظي.
 - 7أٍٓ انتكازض وت فةٕ اهِ٘اظي.
اُٚا :وقٚى فةٕ اهِ٘اظي:
 -1اهِنينياًتط وت فةنينيٕ اهِنيني٘اظي  :اجمل ٔنينيس انتبونينيق ه اجمل ٔنينيس انتةٚنينيس ه جتنينيع ٦ا٨ج ٔنينياز ه
ا٨ج ٔاز ادتٌا ٗ ٛأ طٖ وت زضاغ ٞذلٍ اهِ٘اظي.
 -2ننينيني٘اقىت اهٌِتنينينيط وت اهِنينيني٘اظي :اههنينيني٘اقىت اهني ني  ِٙغنينيني ٛأْ ٙطا ٔٚنينينيا اجمل ٔنينينيس نينينيى
اذتلنينيٍ وت اهِاظهنينيني ٞهٗاههنينيني٘اقىت اهنيني  ِٙغنيني ٛأْ ٙطا ٔٚنينينيا اجمل ٔنينينيس أ ِنينينيا١

نيني

اهِاظه.ٞ
 -3ططق اه عطف و ٟأذلاَ اهِ٘اظي:
أ ً -كنينينينينينينينيازض اه ؿنينينينينينينينيطٙع ا٪غاغنينينينينينينيني( ٞٚاهل نينينينينينينينياب ٗاهػنينينينينينينينيِٗ ٞاٮكتنينينينينينينينيا
ٗاهةٚاؽ)ٗأ طٓا وت ًعطف ٞذلٍ اهِاظهٞه ًع قعض اه ب ٚةات.
ب ً-كنينينيازض اه ؿنينينيطٙع اه عٚنينينيًٗ( ٞنينينيّ أقطظٓنينينيا :انتكنينينيور ٞانتطغنينينيوٗ ,ٞاهعنينينيطف,
ٗا٨غ رػنينينياْٗ ,غنينينيس اهنينينيصضا٢ع ٗ ,ا نينينيس ٝاههنينينيطض ٗاههنينينيطٗضاتٌ ٗ ,نينينيَ٘
اه ونينيني٘ٗ ,٠ا٨غ كنينينيرابٗ ,اهنينينيربا ٝ١ا٪قنينينيوٗ )ٞٚأ طٓنينينيا وت ًعطفنينيني ٞذلنينينيٍ
اهِاظهٞه ًع قعض اه ب ٚةات.

ط -اهة٘ا س ٗاهه٘اقىت اه ةٔٗ ٞٚأ طٓا وت ًعطف ٞذلٍ اهِاظهٞه ًع قعنيض
اه ب ٚةات.
ز  -اه دطٙخ اه ةٔٗ ٛأ طٖ وت ًعطف ٞذلٍ اهِاظهٞه ًع قعض اه ب ٚةات.
ٓنيني نيني ً -ةاقنينينينيس اهؿنينينينيطٙعٗ ٞأ طٓنينينينيا وت ًعطفنينينيني ٞذلنينينينيٍ اهِاظهنينينينيٞه ًنينينينيع قعنينينينيض
اه ب ٚةات.
اهثا :اه ب ٚةات اه ةٔ٨ ٞٚغ دطاد أذلاَ اهِ٘اظي انتعاقط: ٝ
ُ٘ - 1اظي اهع ازات :
أ -زضاغ ٞقعض ُ٘اظي اهبٔاضٝه ًثى:
 ذلٍ انتا ١انت غري قاهكسأ أٗ قانتٌِت ات انتػ حس.ٝ
-

ذلٍ اهلوُ٘ٚا ٗضت٘ٓا ًّ ذ ٚاهبٔاضٗ ٝاهِحاغ.ٞ

 ذلٍ اه بٔري ادتاف.


بٔري انتٚاٖ اهِحػ ٞقاه٘غا٢ى اذتسٙث.ٞ

 ذلنينيٍ غبٚنيني ٞستنينيى اه نينيط

وت اه٘ننيني٘ ( ١انتِنينياكريه أق ني ا اهؿنينيعطه

اهطً٘ف اهكِا ٞٚه طك ٚات ا٪غِاْه اً٪تافط اهكِا ٞٚه اهسُٓ٘ات
ٗاهلطقتات ٗانتػاذٚق).
ٗاهؿطٲد اهكِا  ٛو ٟاهبٔاض.ٝ
ػبَطَّ ٝ
 أ ط اهةَ ٲ غػٚى اهلوٗ ٟأ طٖ و ٟاهبٔاض.ٝ ظض ا ٪هاُٗ ١ةؤا ٗأ ط شهم و ٟاهبٔاض.ٝة-

زضاغ ٞقعض ُ٘اظي اهكٝ٩ه ًثى:

 ً اقع ٞانت٧شْ ّ ططٙق ٗغا٢ى ا ٨كاي. ذلٍ ا٨ه ات أ ِا ١ا٪شاْ ق٘اغبً ٞلربات اهك٘ت. اغ عٌاي اهكس ٠وت ًلربات اهك٘ت أ ِا ١ا٪شاْ أٗ اهةطا ٝ١وت اهك.ٝ٩ حتسٙس اهة و ٞقا٪جٔع ٝاذتسٙث.ٞ ق ٨ ًّ ٝ٩غٚل ٍِٔ اهؿٌؼ وت اهكٚفه ٗ لػٕ وت اهؿ ا.١ اهك ٝ٩وت اهبا٢ط.ٝ ً اقع ٞاٮًاَ ق٘اغبٗ ٞغا٢ى ا ٨كاي. ا ٪صاض انتعاقطٗ ٝأ طٓنيا وت غنية٘يت ٗجني٘ب قني ٝ٩ادتٌا نيِ ٞنيس اذتاجنيٞهكاهب ٚل انتِاٗب هٗ ضجى اٮغعاف ٗضجى انتباف.٤
 ذلٍ طكت ٞخب  ٞادتٌع ٞأٗ اهعٚس ّٙقعس اهك.ٝ٩ ُع ٛانتٚت وت ٗغا٢ى اٮ .َ٩-

ؿط ٙجث ٞانتٚت.
ُةى انتٚت ًّ قوس إؾت آخط.

د  -زضاغ ٞقعض ُ٘اظي اهعكاٝهًثى:
 ظكا ٝاٗ٪ضاق اهِةسُٗ ٞٙكاقٔا. ظكا ٝاهطا ل اهؿٔطٜه ًٗلافؤُ ٝا ٞٙارتسً.ٞ ظكا ٝا٪غٍٔ ٗاهػِسات. -ظكا ٝاهكِازٙق ا٨غ ثٌاض.ٞٙ

 ظكنينيا ٝانتكنينياُع(ظكا ٝاهػنينيوع انتكنينيِعٞهظكا ٝانتنيني٘از ارتاَهظكنينيا ٝانتنيني٘ازانتػا س ٝوت اه كِٚع).
 ظكا ٝا٪غٍٔ انت عثط.ٝ ظكا ٝاذتػاب ادتاض.ٜ انت اجط ٝقوً٘اي اهعكاٗ ٝاهكس ات. ظكا ٝاً٘٪اي اه اقع ٞهوحٔات ارتري.ٞٙ ظكا ٝاذتة٘ق انتعِ٘.ٞٙ ذ ط ا٬قاض هو ةطا ًّ ١اهعكا.ٝ ظكا ٝاذت٘ٚاُات انت دص ٝه٩جتاض قوه أُا أٗ قٚهٔا أٗذتٌٌٔا ٗضت٘ شهم .ز  -زضاغ ٞقعض ُ٘اظي اهكَ٘هًثى:
 إ ات ض ٞٙ٦اهل٩ي قانتٌِتاض ٗآ٨ت اهطقس. قَ٘ ًّ  ٨غٚل ٍِٔ اهؿٌؼ وت اهكٚفه ٗ لػٕ وت اهؿ ا.١ أ ط اٮقط انتغصٗ ٞٙغريٓا و ٟاهكَ٘. أ ط غػٚى اهلو ٗ ٟػبط ٝاهؿطاٙؽت و ٟاهكَ٘. أ ط خبار اهطق٘ و ٟاهكَ٘. أ ط ًٌِتاض انتعس ٝو ٟاهكَ٘. أ ط اه دسٙط و ٟاهكَ٘. أ ط اه رب قاهسَ و ٟاهكَ٘. -ذلٍ اذتةّ اهع٩ج ٗ ٞٚبط ٝاُ٪ف ٗاهعؽت.

ٓني  -زضاغ ٞقعض ُ٘اظي اذتخهًثى:
 اهعحع ّ اذتك٘ي و ٟكط ٙاذتخ. ه ؼ اهلٌاًات ذاي اٮذطاَ.-

اهب٘اف ٗاهػع ٛوت اهسٗض ّٙاٗ٪ي ٗاهػب .

 اهعحع ّ انت ٚت ؿتِ ٟهٚاه ٛاه ؿطٙق.ُ٘ - 2اظي انتعاً٩ت:
 جطٙاْ اهطقا وت اٗ٪ضاق اهِةسٗ ٞٙأ طٖ. اه ةنينينياقض وت انتعنينينياً٩ت انتكنينينيطف ٞٚانتعاقط(ٝاهؿنينينيٚمه اهلٌ ٚاهٞهاهؿنينينيٚماهػنينيٚاذ ٛهاهةٚنينيس ونيني ٟاذتػنينياب وت اهكنينيطفهاذت٘اه ٞانتكنينيطفٞٚه ني ض
أٗضاق اه ها٢عه ض أغٍٔ اهؿطكات)
 إجطا ١اهعة٘ز ق٘غا٢ى ا ٨كاي اذتسٙث.ٞ قٚع اه ةػٚىت. اه با ات اٮهلرتُٗ ٞٚانتكطف ( ٞٚأُ٘ا ٔا ٗأذلأًا) اه وجري انتِ ٔ ٛقاه ٌوٚم. قبا ات اه د ٚض. اه٘زا٢ع انتكطف ( ٞٚأُ٘ا ٔا ٗأذلأًا ) انتعاٗن ٞو ٟاذتة٘ق انتعِ٘.ٞٙ إهعاَ اهغو انتٌاطى ق ع٘ٙض اهسا.ّ٢ -حتسٙس أضقاح اه حاض.

-

ع٘ٙض فطق اه هدٍ وت ا٨ه عاًات انت٧جو.ٞ
 -ذلٍ قٚع أ ها ١اٮُػاْ.

 ذلٍ اه وًؽت. ذلٍ انتطا  ٞه٭ًط قاهؿطا.١ ذلٍ خباب اههٌاْ( اهل اه ٞانتكطف) ٞٚ ا٪غٍٔ ٗاهؿطكات. غ٘ق اٗ٪ضاق انتاهٗ ٞٚاه ها٢ع (اه ٘ضق)ٞ اه ٘ضق انتكطوت.ًورً٘ت : ٞغت اض أغ اش انتاز ٝزضاغ ٞأكرب سض هتلنيّ ًنيّ اه ب ٚةنيات اه ةٔٚنيٞ

ٚني

ٙ ٨ةى نيّ ؿنيطً ّٙػنيوهً ٞنيّ ُني٘اظي اهع نيازات ًنيّ ا٪قني٘اب انتد و ني ٗ ٞؿنيط ًػنيا٢ى ًنيّ
ُ٘اظي انتعاً٩ت
انتطاجع :
 - 1فةٕ اهِ٘اظي :زضاغ ٞوقٚو ٞٚب ٚةٞٚه هوسك ٘ض /ستٌس قّ ذػؽت ادتٚعاُٛ
ً - 2نينينينينينئِخ اغنينينينينيني ِ ايت أذلنينينينينينياَ اهِنينينينينيني٘اظي اه ةٔٚنينينينينيني ٞانتعاقنينينينينينيط ٝزضاغنينينينينيني ٞوقنينينينينينيٚوٞٚ
ب ٚةٞٚههوسك ٘ضً/ػ ط اهةرباُ.ٛ
 - 3ادتاًع وت فةٕ اهِ٘اظي  /هوسك ٘ض :قاحل قّ لتٚس.
 - 4ف اٗ ٠اهوحِ ٞاهسا.ٌٞ٢

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
ؾط 6

ز٨٨ت ا٪ه اًت()2

الوحدات
3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 115

01010115

ؾط 112

01010112

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل ذةٚة ٞاهعٌَ٘ ٗقٚغٕ ٗأذلإً .
 -2أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ ًعطف ٞاه دكٚل ه ٗأذلإًهٗاغ ثٌاض شهم وت ًعطفنيٞ
ا٪ذلاَ اهؿط  ٞٚاه ط . ٞٚ
 -3أْ ٙعطف اهباهل انتبوق ٗانتةٚس ه ٗأذلأًٌا.
 -4أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًنيّ ًعطفني ٞانت نيآ ٍٚه ٗأ ػنيأًا ه ٗذلنيٍ ا٨ذ حنياد قٔنيا ه
ٗاغ ثٌاض شهم وت اغ ِ ايت ا٪ذلاَ اهؿط . ٞٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أٗ : ٨اهعٌَ٘ :
 - 1ذةٚة ٞاهعٌَ٘ .
 - 2هوعٌَ٘ قٚغ ٞغت ل قٔا.
 - 3ز٨ه ٞاهعٌَ٘ و ٟكى فطز ًّ أفطازٖ ًتِ ٨ ٞٚبع.ٞٚ
- 4

ٌَ٘ اهؿدام ٙػ وعَ ٌَ٘ ا٪ذ٘اي ٗا٪ظًِٗ ٞاه ةا

 - 5قٚس اهعٌَ٘.

ِس أكثط اهعوٌا.١

 - 6أ ى ادتٌع.
 - 7ذلٍ اهعاَ قعس ختكٚكٕ ًّ ذ ٚاذتةٚةٗ ٞاذتح.ٞٚ
 - 8اهعرب ٝقعٌَ٘ اهو ٍت  ٨خبك٘م اهػ ل.
 - 9ا س ٝطن ا٨غ كاي وت ذلا ٞٙاذتاي ِٙعي ًِعه ٞاهعٌَ٘ وت انتةاي.
 ٛ ُ - 10انتػاٗاٙ ٝة ه ٛاهعٌَ٘.
 ٌَ٘ - 11انت َٔ٘.
 - 12ارتباب انت٘جٕ هوِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ٗارتباب انت٘جٕ هً٫نيٞه ٗذلنيٍ
كى ًٌِٔا.
٘ - 13ي اهكنيراقُٔ ( ٛني ٟضغني٘ي اهلل ني قنيو ٟاهلل وٚنيٕ ٗغنيوٍ ني نيّ كصاهٗ هنيٟ
قلصا) ٙة ه ٛاهعٌَ٘.
 - 14زخ٘ي اهِػاٗ ١ادتّ ٗاهل اض وت ه ٍت (اهِاؽ).
 - 15زخ٘ي انتداطل حتت ارتباب اهعاَ.
اُٚا :اه دكٚل:
 - 1عطٙف اه دكٚله ٗج٘اظٖه ٗاه طق قٗ ِٕٚقؽت اهِػذ.
 - 2أ ػاَ انتدكّل.
 - 3ا٨غنيني ثِا :١عطٕ ٙهٗقٚغٕهٗأ ػإًهٗؾنينيطٗطٕ ًنينيع حتةٚنينيق كنينيى ؾنينيطيت ونينيٟ
ذنينيس ٝه ذلنينيٍ ًنينيا إشا عةنينيل ا٨غ ني ثِا ١كتنيني ًٗ ٩نينيطزاتهذلٍ ا٨غ ني ثِاً ١نينيّ
اهِ ٛه عسز ا٨غ ثِاٗ ١أذ٘اهٕ.
- 4

اهؿطيت  :عطٕ ٙه ٗذلٌٕ.

- 5

اهك  : ٞعطٔ ٙاه ٗذلٌٔا.

- 6

اهغا : ٞٙعطٔ ٙاه ٗذلٌٔا.

- 7

قسي اه عض :عطٕ ٙه ٗذلٌٕ.

- 8

انتدككات انتِ كو (ٞأُ٘ا ٔا ٗذلٍ كى ُ٘ ).

اهثا :انتبوق ٗانتةٚس :
1ني عطٙف انتبوق ٗانتةٚس .
2ني أذ٘اي انتبوق ٗانتةٚسهٗقٚاْ ذلٍ كى ًِٔا ًٗثاهٕ.
ضاقعا  :انتِب٘ق ٗانت َٔ٘:
 - 1عطٙف انتِب٘قه ٗأُ٘ا ٕ.
 - 2عطٙف انت َٔ٘هٗأُ٘ا ٕ.
 َ٘ٔ ً - 3انت٘افة :ٞذح ٕ ٚه ٗؾططٕه ُٗ٘ ز٨ه ٕه ٗأًثو ٕ.
 َ٘ٔ ً - 4انتداه  :ٞؾطٗطٕهٗأ ػإً.
 - 5ذلٍ كى ػٍ ًّ أ ػاَ ً َٔ٘ انتداه ٗ ٞأًثو ٕ.
اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

ٗغب ٞٚاٮغَ٩

الوحدات

ؾط 6

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس402

10000402

٘ٙ٨جس

____

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل ٗغب ٞٚاٮغٗ َ٩أٌٓٔ ٚا وت ذٚا ٝانتػوٌؽت ٗحتةٚق اًّ٪
 -2أْ ٙعطف اهباهل ً َٔ٘ اهغو٘ ٗأٌٓ ٞٚزضاغ ٕ وت اهعكط اذتانط
 -3أْ ٙني ني ٌلّ اهباهنينينيل ًنينينيّ إزضان أغني ني اب اه بنينينيطف ٗاهغونينيني٘ ٗآ نينينياضٖ ونينيني ٟاه نينينيطز
ٗادتٌا .ٞ
4ني أْ ٙةف اهباهل و٩ ٟد ًتآط ٝاهغو٘ هوعٌى و ٟاج ِاب اهِاؾ ٞ٣اه٘ ٘ ف.ٕٚ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
ً َٔ٘ اه٘غب ٞٚأٌٓٔ ٚا ا٪زه ٞو ٟشهم
اه٘غبًِٔ ٛٓ ٞٚخ اهػوفه
ؾططا اذتلٍ و ٟا٪ؾدام ٗا٪فلاض اهعوٍ ٗاهعسي ا٪زه ٞو ٟشهم
اه٘غب ٞٚوت اه عاًى ًع اه٘ٝ٨ه ٗاً٪طاٗ ١اهعوٌاٗ ١اهعاًٞ
ً َٔ٘ ادت اٗ ١قٚاْ شًٕ ًع ا٪زهٞ
ً - 1ةسً ٞوت اهغو٘:

 ً َٔ٘ اهغو٘ وت اهوغٗ ٞاهؿط . ن٘اقىت إط٩ق ٗقف اهغو٘ ًع قٚاْ ارتوىت اه٘ا ع ِس اهِاؽ وت شهم. ا٪ه اًت شات اهع ٞ ٩قاهغو٘  :اه بطف ه اٮضٓاب ه اه غ ٛه اذتطاق ٞه ارتطٗد وٟٗه ٛاً٪ط.
 أُ٘ا اهغو٘ ٗاه بطف. أٌٓ ٞٚزضاغ ٞاه بطف ٗاهغو٘ وت اهعكط اذتانط. أزهني ٞحتطٙنينيٍ اهغونيني٘  :ا٪زهنيني ٞاهعنياًني ٞو ٟحتطقتٕ ه ا٪زهني ٞارتاق ٞو ٟحتطٍٙاٌ ٪اي اه دط.ٞٚ ٙ
 - 2أغ اب اه بطف ٗاهغو٘:
 ا٪غ اب اهعوٌٗ ٞٚانتِٔح.ٞٚا٪غ اب اهِ ػٗ ٞٚاهرتق٘. ٞٙ ا٪غ اب ا٨ج ٌا ٗ ٞٚاهعانت.ٞٚ -3آ اض اهغو٘ :
– ا ٬اض اهعةسٗ ٞٙاه لط. ٞٙ
 ا ٬اض اهػو٘كٗ ٞٚا٨ج ٌا .ٞٚ٩ - 4د اهغو٘ :
– ًةسً ٞوت قٚاْ أغؼ ًِٔخ اٮغ َ٩وت ٩د ًؿلو ٞاهغو٘ ٗخكا٢كٕ .
 اهع٩د اهعةسٗ ٜاهعوٌ.ٛ-اهع٩د اهرتق٘ٗ ٜا٨ج ٌا .ٛ

ًِآخ انتعاقط ّٙوت ًعادتً ٞؿلو ٞاهغو٘ ٗ ة٘قتٔا.اهل نينينينينينياب انتةنينينينينينيطض  :اهغونينينينينيني٘ وت اهنينينينينينيس ّٙوت ذٚنينينينينينيا ٝانتػنينينينينينيوٌؽت انتعاقنينينينينينيطٝه
هوسك ٘ض /ساهطلتّ قّ ًع ٩اهو٘عتق.

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهػاقع (اهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر

المستوى السابع (الشرٌعة)
اسم المقرر

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

القرآن الكرٌم()4

شرع7

1

درس 01020105 105درس01020104 104

فقه المعامالت()2

شرع7

3

شرع116

01010116

شرع113

01010113

فقه الموارٌث ( 2مقارن)

شرع7

3

شرع117

01010117

شرع111

01010111

االستدالل بالقٌاس

شرع7

3

شرع118

01010118

شرع115

01010115

تخرٌج الفروع على األصول

شرع7

2

شرع119

01010119

شرع101

01010101

السٌاسة الشرعٌة

شرع7

2

شرع120

01010120

اليوجد

____

مجموع الوحدات

14وحدة

الرمز

الرقم المرجعً

المتطلب السابق
الرمز

الرقم المرجعً

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
اهةطآْ اهلط)4(ٍٙ

الوحدات

ؾط 7

1

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

زضؽ105

01020105

زضؽ104

01020104

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
- 1

أْ  ٙسضب اهباهل و ٟاهةطا ٝ١اهكرٚر ٞهوةطآْ اهلط. ٍٙ

- 2

أْ عت نينيٍت اهباهنينيل جنينيع١ٳا ًنينيّ ك نينياب اهلل عنينياؾت ٙعِٚنينيٕ ونيني ٟأزا١

از نينيٕ

ٗ ٕ٣ٚٔٙٮًاً ٞاهك.ٝ٩
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أٗ :٨اه  ًّ :ٝٗ٩أٗي غ٘ض ٝانت ًِْ٘٧إؾت آخط غ٘ض ٝفاطط.
ًورً٘تٙ :ٞبول أغ اش انتةطض ًنيّ اهبني٩ب نيطا ٝ١جنيعً ١نيّ انتنئِخ نيى كنيى ستاننيط ٝوت
انتِعيه ٍ  ٙني اهػني٧اي أ ِنيا ١احملاننيط ٝنيّ اهلوٌنيات اهني أؾنيلوت ونئٍٚ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم
ؾط 7

فةٕ انتعاً٩ت()2

الوحدات
3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 116

01010116

ؾط 113

01010113

طأ ١اه ٗ ةطأ هلٍ قاهبطٙة ٞاهكرٚرٞه كٌا سضؽ أٙها أذلنياَ اه ح٘ٙنيس
ًّ خ٩ي اه ٝٗ٩ه ٗٙػوي ِٔا اهب٩ب.
اُٚا :اذت ٍت  :ادتع١اْ اهطاقع ٗاهعؿطْٗ ٗاهثاه ٗاهعؿطْٗ ًّ اهةطآْ اهلط.ٍٙ
اهل اب انتةطض :اهربٓاْ وت جت٘ٙس اهةطآْه هوؿٚذ /ستٌس قازق ٌراٗ.ٜ

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل قعنينينيض أذلنينينياَ فةنينينيٕ انتعنينينياً٩ت هٗأٌٓٔ ٚنينينيا قاهِػني ني  ٞهو نينينيطز
ٗاجمل ٌع .

 -2أْ  ٍ ٙاٮغٔاَ وت ل٘ ّٙاهباهل اهصٚ ٙ ٜس ًِٕ اجمل ٌع وت ٓصا اه اب انتٍٔ .
اُٚا ً :طزات انتةطض:
-1انتػنينينينينينينينينيا اً :ٝعِآنينينينينينينينينياه ذلٌٔاهأضكأُنينينينينينينينينياه ٗ ٔنينينينينينينينينياه ؾنينينينينينينينينيطٗطٔاهأذلاَ
اهكرٞهأذلاَ انتػا ا ٝاه اغس.ٝ
-2

اهؿنينينيطك : ٞذلٌٔنينينيا ه أُ٘ا ٔنينينياه أذلنينينياَ اهؿنينينيطك ٞاهكنينينيرٚرٞه ٗأذلنينينياَ

اهؿطكات انتعاقط.ٝ
-3

اهؿ عً : ٞعِآا ه أضكأُاه ذلٌٔا .

-4

اهةػًٌ : ٞعِآا ه أُ٘ا ٔاه أذلأًا .

-5

اهطّٓ ً :عِاٖ ه ذلٌٕ ه أضكإُ ه ؾطٗطٕ ه أذلإً .

-6

اذتحط ً :عِاٖ ه ذلٌٕ ه أذلاَ احملح٘ضٗ ّٙأذلاَ أفعاهلٍ .

-7

اه وٚؼ ً :عِاٖ ه أذلاَ انت وؼ.

-8

اهكو ً :عِاٖ ه ذلٌٕ.

-9

اهل اهنينينينينينيً : ٞعِآنينينينينينيا ه ذلٌٔنينينينينينياه ُ٘ ٔاهٗ ٔنينينينينينياهاذتلٍ اهنينينينينيني٩ظَ ِٔنينينينينينياه
ؾطٗطٔاهق  ٞهعًٗٔاهستؤا.

 -10اذت٘اهً : ٞعِآا ه ؾطٗطٔاهذلٌٔا.
 -11اه٘كاهً : ٞعِآا ه أضكأُاه أذلأًا ه ذلٍ شتاه  ٞانت٘كى هو٘كٚى.
 -12اهوةبً : ٞعِآا ه ذلٌٔا ه أذلأًا ه أذلاَ اهوةٚىت.
 -13اه٘زٙعً : ٞعِآا ه أذلأًا.
 -14اهعاضً : ٞٙعِآا ه أضكأُا ه أذلأًا.

 -15اهغكل ً :عِاٖ ه نٌإُه اهب٘اض ٥و ٟانتغك٘ب.
 -16ا٨غ رةاق ً :عِاٖ ه أذلإً.
 -17اهل ات ً :عِآا ه أضكأُاه ؾطٗطٔاهأُ٘ا ٔاهأذلأًا.
 -18اه٘قاٙا ً :عِآا ه أضكأُا ه أذلأًا .
 -19اهع ق ٗاهل اقٗ ٞاه سقري ٗأًٔات ا٨ٗ٪ز  :ا٪قى وت شهمه ٗا٪ذلاَ.

اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
فةٕ انت٘اضً( 2 ٙةاضْ)

ترميز املقرر

الوحدات

ؾط 7

3

املتطلب الشابق

الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 117

01010117

ؾط 111

01010111

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل قنينينيارت٩ف اه ةٔنينيني ٛاذتاقنينينيى وت أقنينينيطظ ًػنينينيا٢ى ونينينيٍ فةنينينيٕ
انت٘اض. ٙ
- 2

أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ حتطٙط ً٘انع ارتني٩ف وت قعنيض ًػنيا٢ى ٓنيصا اهعونيٍ
قنينيؽت اهكنينيراقٗ ٞاه نينياقعؽت ًٗنينيّ قعنينيسٍٓه ًٗعطفنينيً ٞطجنينيع اج ٔنينياز كنينيى ًنينئٍِ
ٗ طجً ٚا ٌٙتٔط قاهسهٚى.

اُٚا  ً :طزات انتةطض:
انت٘ت.

- 1

ذلٍ ٘ض ٙانتبوة ٞاه ا ّ٢وت ًط

- 2

أغ اب اٮضث انتد وف فٔٚا( جٔ ٞاٮغَ٩هانت٘اٗ ٝ٨انتعا سٝهاٮغني َ٩ونيٙ ٟنيسٜ
اهطجىها٨ه ةايت).

- 3

ارت٩ف وت ُ٘ اهة ى انتاُع ًّ اٮضث.

- 4

إضث انتػوٍ ًّ اهلافط ٗاهعلؼ.

- 5

٘اضث اهل اض قعهٍٔ ًع قعض.

- 6

سز اٮخ٘ ٝاهص ّٙعتح ْ٘ ا ًّ ََّ٪اهثو إؾت اهػسؽ.

- 7

ذحل ا ًّ َ٪اهثو إؾت اهػسؽ قا٪خ٘ ٝاحملح٘قؽت.

- 8

ُكٚل ا َ٪وت انتػوه ؽت اهعٌط ٙؽت.

- 9

سز ادتسات اه٘اض ات.

ً - 10ةساض ًرياث شات اهةطاق ؽت ًّ ادتسات.
٘ - 11ض ٙا٪خ٘ات ًع اه ِات(اهعك ً ٞع اهغري).
 - 12انتػوه ٞانتؿطك.ٞ
٘ - 13ض ٙاٮخً٘ ٝع ادتس.
 - 14ارت٩ف وت اهع٘ي.
 - 15انتِاغدات.
٘ - 16ض ٙارتِث.ٟ
ً - 17رياث اذتٌى.
 - 18إضث انت ة٘ز.
٘ - 19ض ٙاهغط ٗ ٟضتٍ٘ٓ.
 ً - 20ر اهطز.
٘ - 21ض ٙشٗ ٜا٪ضذاَ.

اهل اب انتةطض :اه رةٚةات انتطنني ٞٚوت انت اذني اه طننيٞٚه هوؿنيٚذ اهنيسك ٘ض /قنياحل
اه ٘ظاْ.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

ا٨غ س٨ي قاهةٚاؽ

الوحدات
3

ؾط 7

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 118

01010118

ؾط 115

01010115

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل زهٚى اهةٚاؽ ه ٗذلٍ ا٨ذ حاد قنيٕه ٗكٚ ٚني ٞإجنيطا ١اٚ ٪ػنيٞ
اهؿط  ٞٚهو٘ق٘ي إؾت ذلٍ فةٔ. ٛ
 -2أْ ٙعطف قعض اٚ ٪ػ ٞانتد وف فٔٚا ه ٗانت٘ ف اهكرًِٔ ٚا.
 - 3أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ اه٘ ٘ف و ٟأٍٓ ا ٨رتاننيات اهني

نيطز وني ٟاهةٚنياؽ ه

ٗك ٞٚ ٚادت٘اب ِٔا .
اُٚا  ً :طزات انتةطض:
1ني عطٙف اهةٚاؽه ٗقٚاْ ٚاؽ اهس٨هٚ ٗ ٞاؽ اهعلؼ.
2ني أضكاْ اهةٚاؽ  :ا٪قى ٗاه ط ٗاهعوٗ ٞاذتلٍ.
 - 3ؾطٗيت قر ٞاهةٚاؽ :ؾطٗيت ذلٍ ا٪قىه ؾطٗيت اهعوٞهؾطٗيت اه ط .
ً - 4ػنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينياهم اهعونينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني :ٞاٮكتا هاهِل(اهكنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيط ٙهٗاهٌتآطهٗاٮقتا١
ٗاه ِ )ٕٚهاهػربٗاه ةػٍٚهانتِاغ (ٞنطٗب انتِاغل ٗأ ػإً)هاهؿ ٕهاهسٗضاْ.
 - 5ةػ ٍٚاهةٚاؽ قا

اض ٘ ٕ ٗنع ٕهٗقا

اض و ٕ.

 - 6ج٘اظ اه ع س قاهةٚاؽهٗذحٕ ٚه ٗٗ ٘ ٕ ؾط ا.
 - 7ذلٍ انتػ ثِ ًّ ٟا س ٝاهةٚاؽ.
 - 8جطٙاْ اهةٚاؽ وت اهل اضات ٗاذتسٗز.
٘ - 9ازح اهعو: ٞ
 ًعِآا ٗأٌٓٔا.ني ا٨غ ػاض .
ني فػاز ا٨

اض .

ني فػاز اه٘نع .
ني انتِع .
ني اه ةػ. ٍٚ
ني انتباه . ٞ
ني اهِةض .
ني اهةول .
ني انتعاضن. ٞ
ني سَ اه و ري .
ني اهرتكٚل .
ني اهة٘ي قانت٘جل .

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

ختطٙخ اه طٗ

و ٟا٪ق٘ي

الوحدات

ؾط 7

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 119

01010119

ؾط 101

01010101

اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِريه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ
 - 3اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘هٞٚه ٨قّ اهوراَ.

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
1ني أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ اه ٍٔ اهس ٚق ه٩خ ٩فات اه ةٔٗ ٞٚشهم ًنيّ خني٩ي ضزٓنيا إؾت
أغ اقٔا ٗأق٘هلا.
2ني أْ  ٍ ٙاهطقىت قؽت وٌ ٛاه ةٕ ٗأق٘هٕ.

 3ني أْ ٌِ ٟانتولني ٞاه ةٔٚني ٞهنيس ٠اهباهلهٗ سض ٙنيٕ وني ٟا٨غني ِ ايت ٗاه طٙعهه ٌلِٚنيٕ
ًّ اه عطف و ٟأذلاَ اهِ٘اظي ق ِأ٢ا و ٟأق٘هلا انتِاغ .ٞ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أًٗ : ٨ةسً ٞوت اه دطٙخ :
ً - 1ةسً ٞوت اه دطٙخ ًٗعِاٖ ٗأ ػإً إكتا.٨
 - 2ختنيطٙخ ا٪قني٘ي ًنيّ اه نيطٗ  :عط ٙنيٕ ني قٚنياْ ً٘نني٘ ٕ ني فا٢س نيٕ ني اغني ٌسازٖ .نيني
ً اذثٕه قو ٕ قوغ اب ارت٩ف هأًثو ٕهُؿو ٕ ٗ ب٘ضٖ ٗ كٚى اهلني َ٩وت
أٍٓ ً٧ه ا ٕ.
 3نيني ختنيطٙخ اه نيطٗ

وني ٟا٪قني٘ي  : :عط ٙنيٕ ني قٚنياْ ً٘نني٘ ٕ ني فا٢س نيٕ ني اغني ٌسازٖ .نيني

ً اذثٕه أًثو ٕهُؿو ٕ ٗ ب٘ضٖ ٗأٍٓ ً٧ه ا ٕ.
 - 4ختنيطٙخ اه نيطٗ

وني ٟاه نيطٗ  : :عط ٙنيٕ ني قٚنياْ ً٘نني٘ ٕ ني فا٢س نيٕ ني ً اذثنيٕ –

ًكازضٖ ( ُل اٮًنياَه ً ٔنيَ٘ ُكنيٕه أفعاهنيٕ ٗ ةطٙطا نيٕه اذتنيس ٙاهكنير) ٚه
ططق ختطٙخ اه طٗ

و ٟاه طٗ ( اهةٚاؽهاهِةى ٗاه دطٙخ ه ٨ظَ انتصٓل).

 - 5ؾطٗيت انتدطجؽت ٗق ا ٍٔ.
 - 6أُ٘ا ا٪ذلاَ انتدطجٗ ٞق ا ٔا.
 - 7ادتاُل اه ب ٚة: ٛ
ب ٚنينيق ختنينيطٙخ اه نينيطٗ

ونيني ٟا٪قنيني٘ي ًنينيّ خنيني٩ي نينيطاً ٝ١نينيا ٙ ٨ةنينيى نينيّ ؿنينيط

ًػا٢ى ًّ ك اب ختطٙخ اه طٗ

و ٟا٪ق٘ي هوعصتاُ ٛه ٗمتؼ ًػا٢ى ًنيّ

ك نينياب ً نينياح اه٘قنيني٘ي هو وٌػنينياُٛه ٗمتنينيؼ ًػنينيا٢ى ً نيّ ك نينياب اه ٌٔٚنينيس وت

ختنينيطٙخ اه نينيطٗ

ونيني ٟا٪قنيني٘ي هٯغنينيِٜ٘ه ٗمتنينيؼ ًػنينيا٢ى ًنينيّ ك نينياب اهة٘ا نينيس

ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘ه٨ ٞٚقّ اهوراَ.
أٍٓ انتطاجع :
 - 1اه دطٙخ ِس اه ةٔاٗ ١ا٪ق٘هٚؽت ه هوسك ٘ضٙ /عة٘ب اه اذػؽت.
 - 2ختطٙخ اه طٗ

و ٟا٪ق٘ي هوعصتاُ.ٛ

 ً - 3اح اه٘ق٘ي هو وٌػاُ.ٛ
 - 4اه ٌٔٚس وت ختطٙخ اه طٗ

و ٟا٪ق٘ي هٯغِ٘.ٜ

 - 5اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘ه٨ ٞٚقّ اهوراَ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم

ؾط 7

اهػٚاغ ٞاهؿط ٞٚ

الوحدات

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 120

01010120

٘ٙ٨جس

____

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل أٌٓٚنينيني ٞاهسٗهنينينيٗ ٞذةنينيني٘ق اهنينيني٘ ٝ٨وت اهٌِتنينينياَ اٮغنينينيًٛ٩ه
ٗ نينيس  ٍٚشهنينيم قوزهنيني ٞؾنينيط ٗ ٞٚأًثونيني ٞاضغتٚنينيٞه هتنينيا كنينياْ اٌ٢نينيا أٙنينياَ ارت٩فنينيٞ
اهطاؾس.ٝ
 - 2أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًّ اه٘ ٘ف وً ٟا اؾ ٌى وٚنيٕ اٮغنيً َ٩نيّ كوٚنيات
ٗ ٘ا س عؽت و ٟسقري ؾ ْٗ٧اهسٗه.ٞ
 - 3أْ ٙعطف اهباهل اهٌِتاَ انتاهٗ ٛأذلاَ اهع ٩ات اهسٗه ٞٚوت اٮغ.َ٩
اُٚا ً :طزات انتةطض:
أًٗ :٨ةسً ٞوت قٚاْ ًعِ" ٟاهػٚاغ ٞاهؿط ًٔ٘ٔ ًٗ " ٞٚا.
اُٚا :اً٘٪ض اه

ِعةس قٔا اٮًاً.ٞ

اهثاٌُ :تاَ اذتلٍ وت اٮغَ٩ه ٗانت از ٥ا٪غاغ ٞٚاه ٙةَ٘ ؤٚا:
ٗ - 1اج ات اذتنياكٍ انتػنيوٍ هط  ٚنيٕٚ ِ :نيص اذتنيسٗز ٗذطاغني ٞاهنيس ّٙهغٚاغنيٞ
اهسُٚا ؿتة ه ٟاهٌِتط اهؿط  ٛه اهةها ١و ٟانتٌتا ٗادتطا.ٍ٢

ٗ - 2اج نينيات احمللنينيَ٘ :طا نيني ٞاذتنينياكٍ اهؿنينيط ٗ ٞٚإ اُ نينيٕ ونينيٚ ِ ٟنينيص ذلنينيٍ
اهلل هادتٔاز ًعٕ وت غ ٚى اهوّٕه اهِكنيطٗ ٝاهني٘ٗ ١٨اهِكنيٚر ٗ ٞنيسَ ارتنيطٗد
و.ٕٚ
ضاقعا  :اذتػ  ٞوت اٮغ :َ٩عطٔ ٙاه ذلٌٔاه زهٚنيى ًؿنيطٗ ٔ ٚا ًنيّ اهل نياب
ٗاهػِٞه ؾطٗيت ًّ  ٙني٘ؾت اذتػني ٞه اخ كاقنيات ٗاهني ٛاذتػني ٞه اه نيطق
قِٔٚا ٗقػىت أذلاَ اهةها١ه ٗ ٞٙ٨انتٌتا ه ٔ ٩ا قٌِتاَ اهؿطط.ٞ
خاًػنينيا  :اهٌِتنينياَ انتنينياه ٛوت اٮغنينيً :َ٩عِنينياٖهاه طق قنينيؽت اهٌِتنينياَ انتنينياه ٛوت اٮغنينيَ٩
ٗاهٌِتٍ انتاه ٞٚا٪خط ٠هقٚاْ ً٘اضز اهسٗهني ٞانتاهٚني ٞوت اٮغني( َ٩اهغٌِٚنيٞه
اه ١ٛه اهعكاٝه اهطكنياظه انتعنيازْه ارتنيطاده اهعؿني٘ضه ادتعٙني)ٞهقٚاْ
ذنينيق اذتنينياكٍ وت احملاغني ٞ

ونيني ٟاً٪نيني٘اي ه ًكنينياضف انتنيني٘اضز انتاهٚنينيٞ

هوسٗه ٞوت اٮغ.َ٩
غازغنينيا  :اهع ٩نينيات اهسٗهٚنيني ٞوت اٮغنيني :َ٩انتةكنيني٘ز قٔنينيا ه ًعاًونيني ٞغنينيري انتػنينيوٌؽت
انتةنينيٌٚؽت وت زاض اٮغنيني َ٩هًعاًونيني ٞغنينيري انتػنينيوٌؽت اهنينيص ّٙقٚنينئٍِ ٗقنيني٩ز
انتػنينينيوٌؽت ٔنينينيس أًنينينياْه اه نينينيعاَ انتػنينينيوٌؽت قنينينياذرتاَ اهعٔنينيني٘ز ٗانت٘ا ٚنينينيق
هذلٍ ا٪غط ٠وت اٮغ.َ٩
اهل ل انتةطض:ٝ
 - 1ا٪ذلاَ اهػوباُ ٞٚهوٌاٗضز. ٜ
 - 2اهػٚاغ ٞاهؿط  ٞٚهع س اه٘ٓاب خ٩ف.
انتطاجع انتػا س:ٝ

 - 1اذتػ  :ٞهؿٚذ اٮمغ َ٩اقّ .ٌٞٚٚ
 - 2اهػٚاغ ٞاهؿط  :ٞٚهؿٚذ اٮغ َ٩اقّ .ٌٞٚٚ
 - 3ا٪ذلاَ اهػوباُ٪ :ٞٚقٙ ٟعو ٟاه طا ١اذتِ و.ٛ
 - 4ارتطاد٪ :ق٘ٙ ٟغف.
 - 5أذلاَ أٓى اهصً٨ :ٞقّ  ٍٚادت٘ظ.ٞٙ
 - 6اهع ٩ات اهسٗه ٞٚوت اٮغ :َ٩ز ٞ ٓٗ .اهعذٚو.ٟ
 - 7أًٔات ك ل اه ةنيٕ وت ًنيصآل اٌ٢٪ني ٞا٪ضقعني ٞوت أقني٘اب ادتٔنياز ٗأذلنياَ
اهصًٚؽت ٗانتػ وًِؽت ٗ  ٞ ٩انتػوٌؽت قغريٍٓ.
 - 8ك ل اهعةٚس ٝوت قاب اٮًاًٗٗ ٞاج ات اذتاكٍ ضت٘ احمللنيً٘ؽت ٗٗاج نيات
احمللً٘ؽت ضت٘ اذتاكٍ.

ًةطضات انتػ ٘ ٠اهثاًّ (اهؿطٙع)ٞ
ترمٌز المقرر

المستوى الثامن (الشرٌعة)
اسم المقرر
التوحٌد()3

المتطلب السابق

المستوى
والقسم

عدد
الوحدات

الرمز

الرقم المرجعً

الرمز

الرقم المرجعً

شرع8

3

سند104

10000104

سند103

10000103

فقه الجناٌات

شرع8

3

شرع121

01010121

شرع116

01010116

فقه القضاء

شرع8

2

شرع122

 01010122شرع 116

0101116

ضوابط االجتهاد والترجٌح

شرع8

3

شرع123

01010123

شرع118

01010118

تطبٌقات النحو الفقهٌة

شرع8

2

سند505

10000505

سند503

10000503

بحث التخرج

شرع8

2

شرع124

01010124

سند302

10000302

مجموع الوحدات

15وحدة

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
ؾط 8

اه ٘ذٚس()3

الوحدات
3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس104

10000104

غِس103

10000103

أٗ : ٨أٓساف انتةطض:
- 1

أْ ٙعنيطف اهباهنيل اٮقتنياْ قانت٢٩لنيٗ ٞك نيل اهلل عنياؾت ٗأُ ٚا٢نيٕ

ٗضغوٕ ٗاه َ٘ٚا٬خط ً ك.٩
 -2أْ ٙعطف انطبنت يضبئم انخالفخ ٔاإليبيخ ٔانغًبػخ فً اإلصالو
اُٚا ً :طزات انتةطض:
 - 1اٮمقتاْ قانت٢٩لً : ٞعِ ٟاٮقتاْ قٍٔ كتوني ٗ ٞكني٩ٚه ًِٗعهني ٞشهنيم ًنيّ اٮمقتنياْ
ٗذلٌٕه
ٗشكنينيط ق ني ا ٍٔ ٗ أقنينيِافٍٔ ٗأ ٌنينياهلٍ ًٗنينيّ يننينيً ٟنينئٍِ كٌنينيا ٗضز وت اهةنينيطآْ
اهلطٗ ٍٙاهػِ ٞاهِ ٘ٞٙهذلٍ ًّ أُلط ٗج٘ز انت٢٩ل ٞأٗ وٗهٕ.
 - 2اٮقتاْ قل ل اهلل انتِعه ٞو ٟأُ ٚا ١اهوّنيٕ ٗضغنيوٕ وني ٍٔٚاهكنيٗ ٝ٩اهػني : َ٩قٚنياْ
أْ اهلل عنياؾت إفتنيا أُنيعي اهل نيل وٚٙنيسا هطغنيوٕه ٗٓنيس ٠هوِنياؽه ًٗعِني ٟكُ٘ٔنيا

ًِعهنيني ٞغنينيري شتو٘ نينيٞه قٚنينياْ ا٪زهنينيً ٞنينيّ اهل نينياب ٗاهػنينيِ ٞونينيٗ ٟجنيني٘ب اٮقتنينياْ
قاهل ل اهػٌاٗ ٞٙانتِعهٞه قٚنياْ قعنيض انتعاٙنيا اهني اخني ل قٔنيا اهةنيطآْ اهلنيطٍٙ
ٗهٚػت وت اهل ل اهػٌاٗ ٞٙاهػاقة ٗٞقٚاْ ًعِ ٕ ٌِٚٓ ٟؤٚا .
 - 3اٮقتنينينياْ قاهطغنينينيى ٗاٚ ُ٪نينينيا : ١قٚنينينياْ انتةكنينينيس ا٪غنينينياؽ ًنينينيّ إضغنينينياي اهطغنينينيى ٗقعنيني
اٚ ُ٪نينينيا١هاه طق قنينينينيؽت اهنينينيِيب ٗاهطغنينينيني٘ي هغنينينيٗ ٞؾنينينينيط اه قٚنينينياْ أْ اٚ ُ٪نينينينيا ١قؿنينينينيط
شتو٘ ْ٘ها٪زهنيً ٞنيّ اهل نياب ٗاهػنيِ ٞونيٗ ٟجني٘ب اٮقتنياْ قوُ ٚنيا ١اهلل ٗضغنيوٕ
هاٙ٬ات ٗاهربآؽت (انتعحعات) عطٔ ٙا  -اذتلٌنيً ٞنيّ ًتٔ٘ضٓنياه ٗشكنيط آٙنيات
قعنينيض اهطغنينيىهاه طق قنينيؽت آٙنينيات اٚ ُ٪نينيا ٗ ١كطاًنينيات اٗ٪هٚنينيا١ه ٗخنيني٘اضق اهعنينيازات
ا٪خط٠هقٚنياْ أْ اهةنيطآْ اهلنيطٓ ٍٙني٘ اٙ٬ني ٞاهعٌتٌنيٟه ٗاهس٨هني ٞاهلنيرب ٠ٮ نيات
ُ ٘ ٝستٌس قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ هإ اً ٞا٪زه ٞو ٌَ٘ ٟضغاه ٕ قو ٟاهلل وٕٚ
ٗغنينيوٍ إؾت اهِنينياؽ كافنينيٗ ٞاهنينيطز ونينيً ٟنينيّ نينياي إْ ضغنينياه ٕ خاقنيني ٞقنينياهعطب زْٗ
غريٍٓهإ اًنينيني ٞا٪زهنينينيني ٞونينيني ٟكُ٘نينينينيٕ قنينينيو ٟاهلل وٚنينينينيٕ ٗغنينينيوٍ

:خنينينينيامت اٚ ُ٪نينينينيا١

ٗانتطغوؽتهٗقٚاْ ذلٍ ًّ از  ٟاهِ ٘ ٝقعسٖه أٗ اي :قبًلاُ ٞٚذسٗ ٔا.
 - 4اٮقتاْ قاه َ٘ٚا٬خط:
ُ -عنيني ٍٚاهةنينيرب ٗ صاقنينيٕ

:ا٪زهنينيً ٞنينيّ اهل نينياب ٗاهػنينيِ ٞونيني ٟنيني٘ت ُعنيني ٍٚاهةنينيرب

ٗ صاقٕهغ٧اي انتٚت وت ربٖ ًٗنيا ٗضز وت شهنيمهشكط قعنيض أغني اب نيصاب
اهةربهانتنينيطاز قاذتٚنينيا ٝاهني اخني ل قٔنينيا اٚ ُ٪نينياٗ ١اهؿنينئسا١ه ٗأُنيني٘ا عوةنينيات
اهطٗح قاه سْهذلٍ اُ ا انتٚت قاٌ ٪اي اهكازض ًّ ٝا٪ذٚا ١هٕ.

 أؾطايت اهػا  :ٞاذتلٌ ٞوت إخ ا ١اهلل وٍ ٚاَ اهػنيا  ٞنيّ خوةنيٕهشكطقعض أؾطايت اهػا  ٞاهةطٚ ًّ ٞ ٙأًاه ٗأزه ٞشهنيمه ٗشكنيط قعنيض ًنيا ٗ نيع
ًّ أؾطاطٔا.
 اهٚنيَ٘ ا٬خنيط  :اه عني قعنيس انتني٘ت ه ٗأزه نيٕ اهؿنيط ٗ ٞٚاهعةوٚنيٞه ٗقٚنياْ قعنيضًػنينينياهم اهةنينينيطآْ وت ةطٙنينينيط اه عنيني ٗانتعنينينيازهشكط قعنينينيض أ نينيني٘اي انتدنينينياه ؽت وت
اه ع ٗاهطز ؤٚا.
 اهنينيِ ذ وت اهكنيني٘ض ٗإٙنينيطاز ا٪زهنينيً ٞنينيّ اهل نينياب ٗاهػنينيِ ٞونيني ٟشهنينيمه ٗشكنينيطا٨غ ؿلاي وت ذس ٙأْ اهِاؽ ٙكعةْ٘  َ٘ٙاهةٚاًٗ ٞج٘اقٕ.
 اذتؿط ًٗا ِٙاي ارتوق وت أض -اٮقتاْ

٘

احملؿط ًّ ا٘ٓ٪اي.

ُ ِٚا قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ ه ٗق ٕه ٗإُٓ ٚه ٗأزهني ٞإ ا نيٕ ًنيّ

اهل اب ٗاهػِٞه ٗاهع ٞ ٩قؽت اذت٘

ٗاهل٘ ط ًٗ٘نع كى ًٌِٔا.

 زت ١ٛاهلل عاؾت  َ٘ٙاهةٚاً ٞه كى اهةها.١ انتٚعاْ ٗا٪زه ٞوني ٟإ نيات ذةٚة نيٕ ًنيّ اهل نياب ٗاهػنيِٞه ًنيع قٚنياْ اذتلٌنيًّٞ ٗظْ أ ٌاي اهع ازه ًٗا جا ١وت جعا ١اٌ ٪اي ًّ اهث٘اب ٗاهعةاب.
اهكطايته ًٗا جا ١وت ق ٕه ٗأزه ٞشهمه ٗقٚاْ ًعِ ٟاه٘ضٗز. اهؿ ني ا ٗ ٞأزهنينئ ٘ ٞنينيا ٙنينيَ٘ اهةٚاًنينيً ٞنينيّ اهل نينياب ٗاهػنينيِٗ ٞأ ػنينيأًاه ٗنتنينيّلْ٘ه ًٗا ٓ ٛؾطٗطٔا؟ ًّٗ ٍٓ اهؿ عا١؟.
 ا٪زه ًّ ٞاهل اب ٗاهػِ ٞوٗ ٟج٘ز ادتِٗ ٞاهِنياضه ٗ زٗأًٌنياه ٗاهنيطز ونيٟانتداه ؽت.

-5ارت٩فٞه ٗاٮًاًٞه ٗادتٌا : ٞ
 -ارت٩ف :ٞشكط ارتو ا ١ا٪ضقعٞه ٗأفهؤٍ ٚ

ػل ط  ٗ ٍٔ ٚإٙنيطاز أزهني ٞأٓنيى

اهػِٗ ٞادتٌا  ٞو ٟشهمه ٗزفع ؾ ٕ اهطٗافض ٗاهِ٘اقل.
 شكط اً٘٪ض اه ُنيل ؤٚنيا اهػنيوف وت اُعةنياز اٮمًاًنيٗٗ ٞجني٘ب طا نيٗ ٞهنيٛأًط انتػوٌؽت وت انتعطٗفه ٗادتٔاز ًعٕ ٗاهك ٝ٩خو ٕه ٗ سَ ارتطٗد و.ٕٚ
 ا٪زهً ٞنيّ اهل نياب ٗاهػنيِ ٞوني ٟهنيعَٗ كتا ني ٞانتػنيوٌؽته ٗحتنيط ٍٙاه نيطق ٗا٨خ ٩ف.
 ًنينيصٓل أٓنينيى اهػنينيِ ٞوت غنينيا٢ط اهكنينيراقٞه ٗأٓنينيى قٚنينيت اهنينيِيب قنينيو ٟاهلل وٚنينيٕٗغوٍه ًٗا ٙع ةسُٗنيٕ وت ذنيق اهػنيوف اهػنياقةؽت ًٗنيّ قعنيسٍٓ ًنيّ اه نياقعؽت هلنيٍ
قبذػاْ.
اهل اب انتةطض:
-1ؾطح اهعةٚس ٝاهبراٗ ٞٙه ٨قّ أق ٛاهعع اذتِ .ٛ

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

فةٕ ادتِاٙات

الوحدات

ؾط 8

3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 121

01010121

ؾط 116

01010116

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعطف اهباهل أذلاَ فةٕ ادتِاٙات هٗأٌٓٔ ٚا قاهِػ  ٞهو طز ٗاجمل ٌع .
اُٚا ً :طزات انتةطض:
 - 1ادتِاٙات ً :عِآا ٗأُ٘ا ٔا.
 - 2اهةكام :
 اهةكام وت اهِ ٘ؽ  :انت٘جل هٕ(ق  ٞاهةا ى ٗاهة نيى ٗانتة ني٘ي)ه اه٘اجنيل فٚنيٕهأذلاَ اهةكام.
 اهةكنينيام وت ادتنيني٘اضحً :نينيا فٚنينيٕ اهةكنينيام أٗ اهسٙنيني ٞأٗ اهع نيني٘ه ًٗنينيا فٚنينيٕ اهسٙنيني ٞأٗاهع ٘.
 - 3اهسٙات وت اهِ ٘ؽ  :أقؤا ه ً٘ج ٔاه ُ٘ ٔاه سضٓاه أذلأًا.
 - 4اهسٙات فٌٚا زْٗ اهِ ؼ  :أذلاَ اهؿحاد ه زٙات ا ٪ها.١
 - 5اهةػاًً : ٞعِآا ه ذلٌٔا ه أذلأًا.
 - 6اهعُا  :عطٗ ٕ ٙؾطٗطٕ ه أقِاف اهعُاٝه اهعة٘قات هلى قِفهًا ث نيت قنيٕ ٓنيصٖ
اه اذؿ.ٞ
 - 7اهةصف ً :عِاٖ هأذلاَ اهةاشفه ٗانتةصٗفهاهعة٘ق ٞاه٘اج  ٞف. ٕٚ

 - 8اهػط  : ٞعطٔ ٙنياه ؾنيطٗيت انتػطٗقهقني ات اهػنياضق ه اهعة٘قنيٞهًا ث نيت قنيٕ ٓنيصٖ
ادتِا.ٞٙ
 - 9ؾطب ارتٌط  :أقوٕ ه أذلإً.
 - 10اذتطاقً : ٞعِآا ٗأقؤا ه أذلنياَ احملنياضب ًٗنيا ظتنيل وٚنيٕ ه ًػنيةىت اه٘اجنيل
ِٕه ًا ث ت ٓصٖ ادتِا ٞٙه ذلٍ احملاضقؽت و ٟاه وٗٙى.
 - 00ذلٍ انتط س .
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

اسم املقرر

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد
والقشم

فةٕ اهةها١

ؾط 8

أٗ :٨أٓساف انتةطض:

الوحدات
2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 122

01010122

ؾط 116

01010116

- 1

أْ ٙعنينينيطف اهباهنينينيل أذلنينينياَ فةنينينيٕ اهةهنينينيا ١هٗأٌٓٔ ٚنينينيا قاهِػنينيني  ٞهو نينينيطز

ٗاجمل ٌع .
- 2

أْ ٙني ني ٍ اٮغنينينئاَ وت لنينيني٘ٗ ّٙإخنينينيطاد طاهنينينيل ًٓ٧نينينيى ه نينيني٘هٓ ٛنينينيصٖ انتٔنينينياَ

اهةها ٞٚ٢وت انتػ ة ى ًّ خ٩ي عٌٚق ٓصا اه ةٕ وت شّٓ اهباهل ؿتػا٢وٕ ٗأًثو ٕ.
اُٚا ً :طزات انتةطض:
 - 1اهةان : ٛق ا ٕ ٗآزاقٕ.
ً - 2ا عتلٍ ف ٕٚاهةان.ٛ
 - 3أذلاَ اهس اٗ.٠
ٗ - 4غا٢ى اٮ ات  :أُ٘ا ٔا.
 اهؿٔاز : ٝق ٔا ه جِػٔا ه سزٓا. ا٪قتاْ  :أقؤا ه أذلأًا. اهِل٘ي ً :عِاٖ ه أذلإً. اٮ طاض ً :عِاٖ ه أذلإً. ٗغنيا٢ى اٮ نينيات اذتسٙثنيني ً٘ : ٞنيف اه ةٔنينيا ١انتعاقنينيطًِٔ ّٙنيا( اذتلنينيٍ قنينياهةطا ّ٢ها٪زه ٞادتِا.)ٞٚ٢
 - 5وٙ ًّ ٟةه ٛاهةان ٛه ٗنتّ ٙةه.ٛ
 - 6ك ٞٚ ٚاهةها. ١
 ٗ - 7ت اهةها. ١

ًورً٘تنيِ ٙ : ٞنينياٗي أغني اش انتةنينيطض أٙهنينيا  :قٚنينياْ اه ب ٚنيق اهعٌونيني ٛه ةنينيٕ اهةهنينياٗ ١أقنيني٘ي
احملاكٌات اهؿط ًٗ , ٞٚعطف ٞاٮجطا١ات اهني

ني ٍ ٌوٚنيا وت احملنياكٍ اهؿنيط  , ٞٚقنيس١ا

ًنيّ ػنينيحٚى اهنيس ٘ ٠ذ نيني ٟقنيسٗض اذتلنيٍ اهِٔنينياٚ ِ ٗ , ٛ٢نيصٖ ً ,نينيع ا٨غني ازً ٝنينيّ خنينيربٝ
اهةهاٗ , ٝجتاضب احملاًؽتًٗ ,عطف ٞططق ِ ٚص ا٪ذلاَ.
اهل اب انتةطض :قسا ٞٙاجمل ٔس ُٗٔا ٞٙانتة كسه ٪ق ٛاه٘هٚس ستٌس قّ ضؾس.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
ن٘اقىت ا٨ج ٔاز ٗاهرتجٚ

ؾط 8

الوحدات
3

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 123

01010123

ؾط 118

01010118

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 -1أْ ٙعنينيطف اهباهنينيل أٌٓٚنيني ٞا٨ج ٔنينياز ه ًٗنينيس ٠اذتاجنيني ٞإهٚنينيٕ ه ًنينيع قٚنينياْ ننيني٘اقبٕ
ٗؾطٗطٕ.
 -2أْ ٙعطف ذةٚة ٞاه ةوٚسهٗذلٌٕهًٗ اذثٕ .
 - 3أْ ٌ ٙلّ اهباهل ًنيّ ًعطفني ٞكٚ ٚني ٞاهرتجني ٚقنيؽت ا٪زهني ٞانت عاضنني ٞوت شٓنيّ
اجمل ٔسهٗ ب ٚق اهة٘ا س ا٪ق٘ه ٞٚاه حتلٌٕ.
اُٚا ً :طزات انتةطض:

أٗ :٨ا٨ج ٔاز :
1ني عطٙف ا٨ج ٔازه ٗأُ٘ا اجمل ٔس. ّٙ
2ني ؾطٗيت اجمل ٔس انتبوق .
3ني ؾطٗيت اجمل ٔس وت ًصٓل إًإً.
4ني ذلٍ جتع ٦ا٨ج ٔاز.
 - 5ذلٍ اج ٔاز اهِيب قو ٟاهلل وٗ ٕٚغوٍ.
ً - 6ػوه :ٞك٘ٙل اجمل ٔس.ّٙ
 ٨ - 7ظت٘ظ أْ ٙلْ٘ جمل ٔس ٗاذس ٘ ً ْ٨هازاْ وت ٗ ت ٗاذس.
 - 8ذلٍ ُةض ذلٍ اذتاكٍ وت انتػا٢ى ا٨ج ٔاز.ٞٙ
 - 9ذلٍ غري ا٨ج ٔاز.
 - 10ذلٍ ةوٚس اجمل ٔس انتٚت.
 - 11ذلٍ ةوٚس اجمل ٔس هغريٖ.
 - 12ا٨ج ٔاز وت اهِ٘اظي ادتسٙس.ٝ

اُٚا  :اه ةوٚس :
1ني عطٙف اه ةوٚس.
2ني ذلٍ اه ةوٚس وت اهعةا٢س ٗضت٘ٓا .
3ني ذلٍ اه ةوٚس وت اه طٗ .
 -3ؾنينيطٗيت ًنينيّ ظتنيني٘ظ هوعنينياً ٛةوٚنينيسٖ  :ةوٚنينيس ادتآىه ةوٚنينيس ًػ ني ٘ض اذتايه ةوٚنينيس
اه اغق.

ٗين ٕ.

 -4ق  ٞانت

 -5ذلٍ ةوٚس انت ه٘ي ًع ٗج٘ز اه انى.
 -6ذلٍ اه ٌصٓل ؿتصٓل ًعؽت .
ع ضخل اهعوٌا.١

 -7ذلٍ

 -8ذلٍ اخ ٩ف اجمل ٔس ّٙو ٟاهعاً.ٛ
 -9آزاب انتػ
اهثا  :اه عاض

.

ٗاهرتج: ٚ

1ني ط ٚل ا٪زه. ٞ
 - 2عطٙف اهرتج ٚه ٗقٚاْ إُٔ  ٨عاض

ذةٚة ٞوت ذحخ اهؿط .

3نيني أ ػنينياَ اهرتجنيني : ٚاهرتجنيني ٚقنينيؽت اهنينيسهٚوؽت انتِةنيني٘هؽت ٗأُ٘ا نينيٕه اهرتجنيني ٚقنينيؽت اهنينيسهٚوؽت
انتعة٘هؽت ٗأُ٘ا ٕه اهرتج ٚقؽت اهسهٚى انتِة٘ي ٗاهسهٚى انتعة٘ي.
اهل اب انتةطض :ؾطح اهل٘كل انتِري ه ٨قّ اهِحاض اه ٘ذ.ٛ
أٍٓ انتطاجع:
 - 1انتػ ك ٟه هوغعاه.ٛ
 - 2ضٗن ٞاهِاًتطه ٨قّ ساً.ٞ
 - 3اهة٘ا س ٗاه ٘ا٢س ا٪ق٘هٞٚه ٨قّ اهوراَ.

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
ب ٚةات اهِر٘ اه ةٔٞٚ

ؾط 8

الوحدات
2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

غِس505

10000505

غِس503

10000503

أٗ :٨أٓساف انتةطض:
 - 1أْ ٙعطف اهباهل ا ٪ط اه ةٔ ٛهوٌػا٢ى اهِر٘.ٞٙ
 - 2أْ ٙعنينينيطف اهة٘ا نينينيس اهِر٘ٙنينيني ٞانتنينيني ٧ط ٝوت اه ةنينينيٕهٌٗ ٙلّ ًنينينيّ اغنينيني ثٌاضٓا وت
اغ ِ ايت ا٪ذلاَ اه ةٔ.ٞٚ
 - 3أْ  ٙسضب اهباهل و ٟإذتاق اه طٗ اه ةٔ ٞٚقة٘ا سٓا اهِر٘ ٞٙانتِاغ .ٞ
اُٚا ً :طزات انتةطض:
ً - 1ةسً ٞوت أًٌٓ ٞٚعطفني ٞونيٍ اهِرني٘ وت اغني ِ ايت ا٪ذلنياَ اهؿنيط ٞٚه ٗقٚنياْ
كٚ ٚنيني ٞاه دنينيطٙخ ونيني ٟانتػنينيا٢ى اهِر٘ٙنينيٞه ٗأٓنينيٍ اهل نينيل اهنيني
ادتاُل سقتا ٗذسٙثا.
 - 2اه ب ٚق اه ةٔ ٛو ٟقاب ا٪ينا: ١
 قسٗض اهلُ ًّ َ٩اطق ٗاذس. -إط٩ق اهل َ٩و ٟاهل اقٗ ٞاٮؾاض.ٝ

ِٚنينيت قٔنينيصا

-

٘ز اههٌري إشا غ ةٕ ًهاف ًٗهاف إه.ٕٚ

-

٘ز نٌري اهغا٢ل و ٟغري ًو ً٘ت قٕ.

 ٗ ٘ اهٌتآط ً٘ ع اههٌري وت اهكوٗ ٞغريٓا. ا٪قى إط٩ق (ًّٰ) و ٟاهعا . إشا اذ ٌى كْ٘ (اي)هوعٔس ٗكُ٘ٔا هغريٖ فا٪قى لتؤا و ٟانتعٔ٘ز. ا٨غٍ احملو ٟب (اي) ا٨غ غطا ٚ ٙ ٞٚس اهعٌَ٘. إط٩ق اين ٛاه ا ى ٗانت ع٘ي و ٟاذتاي ٗ و ٟا٨غ ة اي ٗ و ٟانته.ٛ أفعى اه هٚى ًة هآا انتؿاضك.ٞ ذصف انتكسض ٗإ اً ٞق ٕ ًةإً. قٚغ ٞقعس ًتطف ظًاْ سي و ٟوخط ًا ؤا ٌا قعسٓا. ذلٍ قٚغ( ٞكُى). -إشا

ٙهف ادتٌع أٗ

سخى و ٕٚأي فوٚؼ هوعٌَ٘.

 اهِلط ٝوت غٚاق اهِ  ٛعٍ. ه ٍت اهعسز أ وٕ ا ِاْ فكا سا. - 3اه ب ٚق اه ةٔ ٛو ٟقاب ا٪فعاي :
 انتهاض ٓى ٓ٘ ذةٚة ٞوت اذتاي ٗا٨غ ة اي؟ خو٘م انتهاض انتِ  ٛب (  ) ٨ه٩غ ة اي. إشا ٗ نينينيع اه عنينينيى انتنينينيصك٘ض قنينينيو ٞأٗ قني ني  ٞهِلنينينيط ٝاًنينيني ٞاذ ٌنينينيى انتهنينينيٛٗا٨غ ة اي.

 ز٨ه( ٞكاْ) و ٟاُةبا اينٔا ّ خربٓا وت انتان. ٛ قٚغ ٞا ى ًٗا كطف ًِٔا سي و ٟانتؿاضك.ٞ ذلٍ (كاز) إشا ٗ عت وت اٮ ات ٗوت اهِ .ٛ - 4اه ب ٚق اه ةٔ ٛو ٟقاب اذتطٗف :
 ًعِ ٟاه ا.١ ًعاُ.)ًِّ( ٛ ًعِ( ٟإؾت). ًعِ( ٟوت). ذلٍ كاف اه ؿ ٕٚ اذتطٗف اهِاق  ٞهوٌهاض ( ختوكٕ ) ه٩غ ة اي. اه٘اٗ اهعاط  ٞؿطن وت اذتلٍ قؽت انتعب٘ف ٗانتعبني٘ف وٚنيٕه ٗذلنيٍإفاز ٔا اهرت ٚل.
 اه ا ١سي و ٟاهرت ٚل قًٔ ٩و.ٞ-

ٍ ًّ ذطٗف اهعبف

 ًعاُ( ٛأٗ). أذلاَ ( ه٘) ٗ(ه٘.)٨ أذلاَ ا ١اه وُ. ٚ -اهػؽت وت اغ عى ًٗا ط

وً٘ ٕٚن٘  ٞهوس٨ه ٞو ٟاهبول.

 -ز٨ه( ٞإ(ٗ )٨إفتا) و ٟاذتكط .

 - 5اه ب ٚق اه ةٔ ٛو ٟطاكٚل ً عوة ٞقوق٘اب ً ط :ٞ
 ًعِ ٟا٨غ ثِا.١ ًا اهِاف ٞٚةع ه٩غ ثِا.١ ا٨غ ثِا ١انتِةبع زتاظ. ا٨غ ثِا ًّ ١اهعسز. ذلٍ اغ ثِا ١ا٪كثط. ذلٍ ةس ٍٙانتػ ثِ ٟوت أٗي اهل.َ٩ ذلٍ اه كى قؽت انتػ ثِٗ ٟانتػ ِ.ًِٕ ٟ ا٨غ ثِا ًّ ١اٮ ات ُ  ًّٗ ٛاهِ  ٛإ ات. أذلاَ لطض ا٨غ ثِا.١-

عةل ا٨غ ثِا ١هوٌ طزات ٗادتٌى.

 اذتاي ٗقف ًّ جٔ ٞانتعِ.ٟ ج٘اظ إٙةا ادتٌو ً٘ ٞع اذتاي. ـتٚٚع اهعسز انتطكل ؿتد وىت. ٙغ ط وت انتعب٘ف ًا ٙ ٨غ ط وت انتعب٘ف و.ٕٚ إشا أًلّ ٘ز انتعب٘ف إؾت ًا ٓ٘ أ طب فٙ ٩عاز إؾت ا٪قعس. اهك  ٞانتع ة  ٞهوحٌو ؽت  ٨ع٘ز إهٌٔٚا. لتى اهو ٍت و ٟفا٢س ٝجسٙس ٝأٗؾت ًّ لتوٕ و ٟاه وكٚس. -ذلٍ اه سي.

 اه اقع ٙ ٨لْ٘ هٕ اقع. -ذلٍ ا رتا

اهؿطيت و ٟاهؿطيت.

 احملصٗف هوعوٍ قٕ ؿتثاق ٞانتصك٘ض.اهل نينياب انتةنينيطض :اهل٘كنينيل اهنينيسض ٠فٌٚنينيا  ٙدنينيطد ونيني ٟا٪قنيني٘ي اهِر٘ٙنينيً ٞنينيّ اهة٘ا نينيس
اه ةٔٞٚهدتٌاي اهس ّٙاٮغِ٘.ٜ
انتطاجع انتػا س: ٝ
- 1

اهكعة ٞاهغه  ٞٚوت اهطز وًِ ٟلط ٜاهعطق ٞٚه هِحٍ اهس ّٙاهب٘وت.

- 2

ضٗننينيني ٞا ٪نينيني َ٩ؿتِعهنينيني ٞاهعطقٚنينينيً ٞنينينيّ ونينينيَ٘ اٮغنينيني َ٩ه ٪قنينيني ٛنينينيس اهلل

اذتٌري ٜا٪ق ر ٛاهغطُاط.ٛ
- 3

أ نينينينيط اهعطقٚنينينيني ٞوت اغنيني ني ِ ايت ا٪ذلنينينينياَ اه ةٔٚنينينينيً ٞنينينينيّ اهػنينينينيِ ٞاهِ ٘ٙنينينيني ٞه

هوسك ٘ض٘ٙ /غف اهعٚػاٗ.ٜ
 - 4أ ط اهوغ ٞف ٟاخ ٩ف اجمل ٔس ّٙه هع س اه٘ٓاب

س اهػ َ٩ط٘ٙو.ٞ

املشتتتتتتتوى عتتتتتتتتتتتتتتتدد

اسم املقرر

والقشم
اه دطد

الوحدات

ؾط 8

2

املتطلب الشابق

ترميز املقرر
الرمز

الرقم املرجعي

الرمز

الرقم املرجعي

ؾط 124

01010124

غِس

10000302

302

أٓساف انتةطض:
 - 1ل٘ ّٙانتول ٞاهعوٌ ٞٚهنيس ٠اهباهنيل هوةنيسض ٝوني ٟا٨غني ِ ايت ٗا٨غني س٨ي أ ِنيا١
إ ساز اه ر اهعوٌ.ٛ
 - 2إ ساز اهباهل هٚلْ٘ قاذثا ً ٌلِا وت انتػا٢ى اه ةٔ ٞٚانتعاقط.ٝ
 - 3سضٙل اهباهل و ٟهتاضغ ٞاه ر اهعوٌ ٛجب٘اُ ٕ اهٌِتطٗ ٞٙاهعٌو.ٞٚ
ًورً٘تنيني : ٞغت نينياض اهةػنينيٍ انتد ني ل وت قساٙنيني ٞانتػ ني ٘ ٠اهػنينياقع زتٌ٘ نينيً ٞنينيّ انت٘ننيني٘ ات
ه لْ٘ ًؿطٗ

ختطد هوبني٩ب ٙةسًُ٘نيٕ آخنيط انتػني ٘ ٠اهثنياًّ ه ٗشهنيم

وت وَ٘  :اه ةٕهٗفةنيٕ اهِني٘اظيه ٗأقني٘ي اه ةٕهٗاهة٘ا نيس اه ةٔٞٚهًٗةاقنيس
اهؿطٙعٞه ٗٙعؽت هلا انتؿطف انتِاغل هو ٘جٗ ٕٚاه ة٘.ٍٙ

ٗقو ٟاهلل ٗغوٍ وِٚ ُ ٟا ستٌس ٗ و ٟآهٕ ٗقر ٕ ٗغوٍ ػوٌٚا كثريا.
أصجؾذ انخطخ ثؼتد انزؼتدٌم ( ٔ )130ؽتدح ثتدٌٔ االخزٍتبري ٔيتغ االخزٍتبري ريتجؼ
(ٔ )132ؽدح.

