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 1انصفحت 

 
  

 وصف انبشَايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 

 عبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ  / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .ٕ

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .ٖ

 إٌّٟٙ 
 ػٍَٛ اٌموآْ ٌٍلهاٍبد اال١ٌٚخ

 ثىبٌٛه٠ًٛ  اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .ٗ

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .٘
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 ٍٕٞٛ 

 ال٠ٛعل ٌل٠ٕب فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .ٙ

 رطج١مبد / ِْب٘لح  اٌّئصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 9ٕٔٓ/8ٕٔٓ ربه٠ـ اػلاك إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

رقو٠ظ ِلهٍبد ِئ٘الد ك١ٕ٠ب ٚصمبف١ب ٌزله٠ٌ ِبكح اٌزوث١خ االٍال١ِخ ٌٍّلاهً  .ٔ

 اٌّزٍٛطخ ٚاالػلاك٠خ فٟ اٌمطو اٌؼوالٟ 
 غوً ِؾجخ هللا ِٚوالجزٗ ِٚؾجخ اٌٛٛٓ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  .ٕ

رقو٠ظ ِلهٍبد لبكهاد ػٍٝ اٌزفبػً اال٠غبثٟ فٟ اٌّغزّغ ٠ٚزّزؼٓ ثوٚػ  .ٖ

 االَٔغبَ ِغ ى١ِالرٙٓ اٌطبٌجبد 
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 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .ٓٔ

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
    . ر١ٍٛغ ِلاهن اٌطبٌجبد    -ٔأ

 ىهع اٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ االٍال١ِخ   -ٕأ

 ِؼوفخ اٌطبٌت ٚاعجٗ ارغبٖ اٌّغزّغ  -ٖأ
 -ٗأ
  -٘أ
 -ٙأ

 جؤبِظ ٌقبٕخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 افواط ِلهٍبد روث١خ اٍال١ِخ مٚاد وفبءح  – ٔة 

 اعبكح لواءح اٌموآْ – ٕة 

 رؼ١ٍُّٙ االؽىبَ  وّٕٙظ ؽ١بح     - ٖة 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ 

 اٌَجٛهح ٚاٌطجب١ّو 

 اٌّىزجخ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ىهع ؽت اال٠ّبْ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد   -ٔط         

 اؽ١بء ِفَٙٛ اٌَّئ١ٌٚخ ٚاالِبٔخ فٟ ٚعلأٙٓ  -ٕط

 ىهع اٌم١ُ االٍال١ِخ فٟ ٔفٍٛٙٓ  -ٖط

 -ٗط   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح 

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد  اٌْف١ٙخ )االٍزغٛاة (

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ 
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 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ِؾبٌٚخ ٔمً ٛوق رله٠ٌ ؽل٠ضخ ٌٍطبٌجبد ٌز١ًَٙ ِّٙزٙٓ فٟ اٌَّزمجً  -ٔك

 هثٜ اٌل٠ٓ ثٛالغ اٌؾ١بح ١ًٌَٙ ػ١ٍٙٓ اٌفُٙ ٚاٌزطج١ك  -ٕك

 ري٠ٚل٘ٓ ثبٌّٙبهاد إٌّبٍجخ ٌّٛاعٙخ اٌٚوٚف اٌّقزٍفخ . -ٖك

 -ٗك   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 اٌّؾبٙوح 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ          

 
 اٌزطج١ك ٚاٌّْب٘لح 

 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .ٔٔ

رمز المقرر أو  المرحمة
 المساق

           اسم المقرر بالعربي  اسم المقرر أو المساق
 الساعات المعتمدة

     
 نظري 

   
 عممي 

 QRmR Reading & Memorizing 101 االولى
Rules 

 1 2 قواعد تالوة وحفظ

 Q FE Foundations of 102 االولى
Education 

 

  2 اسس تربية

 & 103Q QPS Quran Sciences االولى
Terms of Prophetic 
Speech 

  2 عموم قرآن
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 & Q GM Grammar 104 االولى
Morphology 

  3 نحو وصرف

 Q IIL The Inter to StudyThe 105 االولى
Islam Legislation 

الشريعةالمدخل لدراسة   2  

 عموم الحاسبات Q CS Computer Sciences 106 االولى
 

1  

 Q L Logic 107 االولى
 

  1 المنطق

  2 عمم النفس التربوي Q EP Education Psychology 108 االولى
 Q JW Jurisprudence of 109 االولى

worship 
 

  3 فقو العبادات

   Q EL English language 110 االولى
 

  1 المغة االنكميزية

  Q AL Arabic language 111 االولى
 

  2 المغة العربية

  Q HR Human Rights 112 االولى
 

حقوق االنسان 
 والديمقراطية

2  

 Q TPH   Terms of the 113 االولى
Prophetic speech 

"Hadith   
 

  2 مصطمح الحديث

 Q RM Rules of Recitation 214 الثانية
and Memorizing 

 1 2 قواعد التالوة والحفظ

  2 البالغة القرآنية Q QUR Quranic Rhetoric 215 الثانية
 & Q GM Grammar 216 الثانية

Morphology 
  3 النحو والصرف

 Q BOP Biography of the 217 الثانية
Prophet 

  2 السيرة النبوية
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  Q EL English Language 218 الثانية

 
اإلنكميزيةالمغة   1  

  مستوفي التربية الرياضية  Q PE physical Education 217 الثانية
 Q SEA Secondary education 220 الثانية

and educational 
administration 

 

التعميم الثانوي واالدارة 
 التربوية

2  

 Q IC Islamic Creed 221 الثانية
 

  2 العقيدة االسالمية

  2 مناىج محدثين Q MN Methods of Narrators 222 الثانية
  2 عمم نفس النمو Q GP Growth Psychology 223 الثانية
  1 عموم الحاسبات Q CS Computer Science 224 الثانية
 Q JpS Jurisprudence of 225 الثانية

personal status 
  3 فقو االحوال الشخصية

 Q TSI The science of 226 الثانية
interpretation 

 

  2 عمم التفسير

 Q MSB Method and school 227 الثانية
book 

  2 منيج وكتاب مدرسي

 Q RaM Recitation and 327 الثالثة
Memorizing 

 

 1 2 التالوة والحفظ

 Q ISC Islamic Creed 328 الثالثة
 

اإلسالميةالعقيدة   2  

 Q EGM Educational Guidance 329 الثالثة
and Mental health 

االرشاد التربوي 
 والصحة النفسية

2  

  2 النحو Q G Grammar 330 الثالثة
 2 1 مناىج وطرائق التدريس  Q CTM Curriculum and 331 الثالثة
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Teaching Methods 
 Q EI Basics of 332 الثالثة

Jurisprudence 
 

  2 اصول الفقو

 QLrW Library & Research 333 الثالثة
Writing 

 1 1 مكتبة وبحث عممي

 Q JOT Jurisprudence of 334 الثالثة
Transactions 

 

  2 فقو المعامالت

 Q IVJ Interpretation of verses 335 الثالثة
of Judgments 

 

  2 تفسير ايات االحكام

 Q RH Rhetoric 336 الثالثة
 

  2 البالغة

   Q EL English Language 337 الثالثة
 

  1 المغة االنكميزية

  2 مقارنة االديان Q ReC  Religion Comparison 338 الثالثة
 Q RI Recitation and 433 الرابعة

Interpretation 
 

 1 2 التفسير والتالوة

 Q ME Measurement and 434 الرابعة
Evaluation 

 

  2 القياس والتقويم

 2 1 والتطبيقالمشاىدة   QAp Applications 435 الرابعة
 QC Cgrammer 436 الرابعة

 
  2 نحو

 Q BJ The Basics of 437 الرابعة
Jurisprudence 

  2 اصول الفقو

  2 تحميل النص القرآني Q AQT  Analysis of the 438 الرابعة
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Qur'anic Text 
 

 Q CRJ Crimes Jurisprudence 439 الرابعة
 

  2 فقو الجنايات

  2 االعجاز القرآني Q QM Quranic Miracles 440 الرابعة
 Q MI Method of the 441 الرابعة

Interpreters 
 

  2 مناىج مفسرين

  Q RP 442 الرابعة
Research Project 

 

  2 بحث التخرج

   Q EL English Language 443 الرابعة
 

  1 المغة االنكميزية

 
 
 

 اٌزقط١ٜ ٌٍزطٛه اٌْقٖٟ .ٕٔ

 السعي لتأىيل الربنامج اذل االعتماد الوطين والدورل االكادديي  .ٔ

 تطوير الربنامج لفتح مسارات جديدة لكل اختصاصات القسم  .ٕ

 تفعيل فتح برنامج للدراسات العليا / الدكتوراه يف القسم  .ٖ
 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚٙغِؼ١به اٌمجٛي  .ٖٔ

 
 اعتماد شروط القبول ادلركزي وفق انظمة الوزارة واجلامعة  .ٔ

 اجتياز ادلقابلة الشخصية واللياقة اللغوية واجلسدية  .ٕ

 مراعاة معدل القبول ورغبة الطالبة  .ٖ

 التوافق مع الطاقة االستيعابية للقسم  .ٗ
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 أُ٘ ِٖبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .ٗٔ

 الكفاءات العلمية من االساتذة وتوفر القاب علمية متعددة  .ٔ

 الكتب ادلنهجية .ٕ

 الكتب ادلساعدة .ٖ

 االنرتنت .ٗ
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 يخطط يهاساث انًُهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت يٍ انبشَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبشَايح 

 أساسٍ اسى انًقشس سيض انًقشس انسُت / انًستىي

 أو اختُاسٌ
 ُتانًهاساتاألهذاف  ت ُانًعشفاألهذاف 

 بشَايح انخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت 
وانتأهُهُت اساث انعايت انًه

انًهاساث األخشي  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2018-2019 /

 االول 
101 
QRmR 

قواعد تالوة 
 وحفظ

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

102 Q FE اساسٍ اسس تربية / / /  / / /  / / /  / / /  

 103Q 
QPS 

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ عموم قرآن

104 Q GM اساسٍ نحو وصرف / / /  / / /  / / /  / / /  

 105 Q IIL  اساسٍالمدخل / / /  / / /  / / /  / / /  
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لدراسة 
 الشريعة

106 Q CS  عموم
 الحاسبات
 

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 107 Q L اٍبٍٟ المنطق / / /  / / /  / / /  / / /  

108 Q EP  عمم النفس
 التربوي

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 109 Q JW اساسٍ فقو العبادات / / /  / / /  / / /  / / /  

 110 Q EL  المغة
 االنكميزية

  / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ

 111 Q AL اساسٍ المغة العربية / / /  / / /  / / /  / / /  

 112 Q HR  ثاَىٌحقوق / / /  / / /  / / /  / / /  
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االنسان 
 والديمقراطية

 113 Q 
TPH 

مصطمح 
 الحديث

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

2018-2019  /

 انثاٍَ
214 Q RM  قواعد التالوة

 والحفظ
  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 215 Q 
QUR 

البالغة 
 القرآنية

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 216 Q GM  النحو
 والصرف

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 217 Q 
BOP 

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ السيرة النبوية

 218 Q EL  المغة
 اإلنكميزية

  / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ
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 217 Q PE  التربية
 الرياضية

  / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ

 220 Q 
SEA 

التعميم 
الثانوي 
واالدارة 
 التربوية

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 221 Q IC  العقيدة
 االسالمية

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 222 Q MN  مناىج
 محدثين

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 223 Q GP  عمم نفس
 النمو

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 224 Q CS  عموم
 الحاسبات

  / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ
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 225 Q JpS  فقو االحوال
 الشخصية

  / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 226 Q TSI اساسٍ عمم التفسير / / /  / / /  / / /  / / /  

 227 Q 
MSB 

منيج وكتاب 
 مدرسي

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

2018-2019  /

 انثانث 
327 Q 
RaM 

التالوة 
 والحفظ

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 328 Q ISC  العقيدة
 اإلسالمية

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 329 Q 
EGM 

االرشاد 
التربوي 
والصحة 
 النفسية

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ
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 330 Q G اساسٍ النحو / / /  / / /  / / /  / / / / 

 331 Q 
CTM 

مناىج 
وطرائق 
 التدريس 

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 332 Q EI اساسٍ اصول الفقو / / /  / / /  / / /  / / / / 

 333 QLrW  مكتبة وبحث
 عممي

 / / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ

 334 Q 
JOT 

فقو 
 المعامالت

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 335 Q IVJ  تفسير ايات
 االحكام

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 336 Q RH اساسٍ البالغة / / /  / / /  / / /  / / / / 

 337 Q EL  ثاَىٌالمغة / / /  / / /  / / /  / / / / 
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 االنكميزية
 338 Q 

ReC  
مقارنة 
 االديان

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

2018-2019  /

 انشابع
433 Q RI  التفسير

 والتالوة
 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 434 Q ME  القياس
 والتقويم

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 435 QAp  المشاىدة
 والتطبيق

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 436 QC اساسٍ نحو / / /  / / /  / / /  / / / / 

 437 Q BJ اساسٍ اصول الفقو / / /  / / /  / / /  / / / / 

 438 Q 
AQT  

تحميل النص 
 القرآني

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ
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 439 Q 
CRJ 

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ فقو الجنايات

 440 Q QM  االعجاز
 القرآني

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 441 Q MI  مناىج
 مفسرين

 / / / /  / / /  / / /  / / / اساسٍ

 442 Q RP اساسٍ بحث التخرج / / /  / / /  / / /  / / / / 

 443 Q EL  المغة
 االنكميزية

 / / / /  / / /  / / /  / / / ثاَىٌ



  
 17انصفحت 

 
  

 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕ

 رف١َو رؾ١ٍٍٟ اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .٘

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙ

 9ٕٔٓ/9/ٕٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 وبالغتو زرع القرآن في نفوس الطمبة من خالل التعرف عمى اعجازه وبيان حكمو واسباب نزولو 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٓٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ اٌزف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ ثٖٛهح ِغٍّخ  -ٔأ

 ِؼوفخ اػغبى اٌموآْ  -ٕأ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌمواءاد   -ٖأ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌزف١َو    -ٗأ
 اٌزؼوف ػٍٝ اػواة اٌموآْ -٘أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 عؼً اٌطبٌت ٍِّب ثّفوكاد ػٍُ اٌزف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ   - ٔة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌزف١َو  – ٕة

 رؼٍُ اٌفوٚق ث١ٓ اٌمواءاد ٚارمبْ اٌزفو٠ك ث١ٕٙب  – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت اٌموآْ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ث١بْ أْ اٌموآْ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِٕٙظ ؽ١بح ّبًِ -ٕط

  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 االٍزغٛاة

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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    بنية المقرر -11
مخرجات  الساعات االسبوع

التعميم 
 المطموبة

طريقة  اسم الوحدة/ او الموضوع
 التعميم

طريقة 
 التقييم

منيج التفسير التحميمي لمنص القرأني   2  .1
 تطورا واىمية

ٛو٠مخ 

 اٌّؾبٙوح 
اسئمة 
 شفيية 

التفسير التحميمي لمنص القرأني في المغة   2  .2
 واالصطالح

  إٌّبلْخ

منيج التفسير التحميمي/ ضوابط فيم   2  .3
 النص القرأني

  االٍزغٛاة

واالصولية قواعد االصول النقمية والمغوية    2  .4
 لفيم النص القرأني

ٛو٠مخ 

 اٌّؾبٙوح 
 

خطوات منيج التفسير التحميمي/ تحميل   2  .5
الكممات/ اسباب النزول/ مناسبة االيات 

والسور/ القراءات القرأنية/ االعراب/ 
القضايا البالغية/ المعنى العام/ ما يستفاد 

 من النص

  إٌّبلْخ

  االٍزغٛاة تحميل سورة الفاتحة  2  .6
 دراسة سورة البقرة من الجوانب االتية:  2  .7

اسم السورة وعدد اياتيا وكمماتيا  -1
 وحروفيا

نزول السورة سببا ومكانا وتاريخا  -2
 وترتيبا

 الناسخ والمنسوخ في السورة -3

ٛو٠مخ 

 اٌّؾبٙوح 
 

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو  -ٔك

 رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 المناسبة -4
 الوحدة الموضوعية لمسورة -5
 محاور السورة -6
 فضل السورة -7

  إٌّبلْخ سورة البقرةتحميل االية االولى والثانية من   2  .8
  االٍزغٛاة تحميل االية الثالثة والرابعة من سورة البقرة  2  .9

تحميل االية الخامسة والسادسة من سورة   2  .11
 البقرة

ٛو٠مخ 

 اٌّؾبٙوح 
 

  إٌّبلْخ مناقشة بحوث   2  .11
  االٍزغٛاة تحميل االية السابعة من سورة البقرة  2  .12
ٛو٠مخ  سورة البقرةتحميل االية الثامنة من   2  .13

 اٌّؾبٙوح 
 

تحميل االية التاسعة والعاشرة من سورة   2  .14
 البقرة

  إٌّبلْخ

اسئمة   امتحان تياية الكورس  2  .15
مقالية 

 وموضوعية 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٔٔ

 اليوجد كتاب مقرر لمعميا  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

القرآن ، ابي عبد اهلل محمد القرطبي المتوفى الجامع الحكام  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
ه،حق:د.حامد احمد الطاىر ، االفاق العربية القاىرة 671سنة 

 م.2111-ه1431،طبعة اولى ، 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
مركز البحوث منيج التفسير التحميمي / د.محمد صالح عطية ، 

 م2119،  1والدراسات االسالمية ، ط 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 مكتبة االسكندرية 

 ادلكتبة الشاملة 
 مكتبة ادلصطفى 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٔ

ِٛاوجخ اٌزطٛه فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ   

 فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ ٌلْ ٌغبْ فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل.
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 ِغ رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ

 

 

 

 
 

 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٓٔ

 ِٕب٘ظ االعزٙبك   اٍُ / هِي اٌّموه .ٔٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٔ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .ٖٔ

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٗٔ

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٙٔ

 الفقو ةف الطالبعر  تأن  -

 الفقو اإلسالمي مصادر ةسمي الطالبأن ت -

 ادلسائل الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن  -

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -

 بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةقارن الطالبأن ت -

 بٌن األقوال يف ادلسائل الفقهية ةرجح الطالبأن ت -
 رجوةةاألقوال ادل ةناقش الطالبأن ت -

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 أن تتعرف الطالبة على أىم ادلصادر العلمية يف رلال التخصص . -1أ
 ادلسألة الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن   -2أ
 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسألة الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -3أ
  -4أ
   -5أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 تعبًنا صحيحا سواء أكان ذلك حتدثا أم كتابة اان تظهر الطالبة القدرة على التعبًن عن رأيه - ٔة         
 القواعد والنظريات الفقهية .تاجها يف حتاحلديثة باحلصول على ادلعلومات اليت  أن تستفيد الطالبة من التقنية   - 2ب

 أن تتعود الطالبة على االستخدام األمثل دلصادر ادلقرر االلكرتونية  - 3ب        
     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 احملاضــرات العلمية -
 بالبحوث العلمية الفردية واجلماعية الباتتكليف الط -
 على العناية بالقراءة ادلنزلية واإلكثار منها طالباتةث ال -
 طرح إشكال وتكليف الطالب ببذل اجلهد يف ةلو -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية -

 ادلناقشات الصفية -

 جبات واألُناثاالو  -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 استشعار الطالبة بضرورة ادلشاركة بفاعلية يف ادلقرر -1ج
 تثمٌن الطالبة للمقرر واالعتزاز بو وإعطائو قيمة فتتقبلها مث تفضلها مث تلتزم هبا-2ج
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تنمية مشاعر الطالبة وتطويرىا وتنمية قيمها، ومعتقداهتا وميوذلا واجتاىاهتا واىتماماهتا واساليب التأقلم والتكييف مع اجملتمع  -3ج
 وتنميتو . 

 واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرينااللتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي، واختيار العبارات  -4ج
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةالطالب تنمية قدرات -5ج

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 يف ادلناقشات اجلماعية. الباتح القضايا احلوارية وإشراك الططر  -
 الفرصة لنقد بعضهم بعضاً . نلرأي يف ادلسائل العلمية وإعطاؤىعلى إبداء ا الباتتشجيع الط -
 على إعداد األُناث وادلشاريع العلمية . الباتتكليف وةث الط -
 غًن الصفية . نشطةعلى ادلشاركة يف األ الباتةث الط -
 يف خطأ يف مهارات التعامل . ةادلالةظة والتنبيو عند وقوع الطالب -
 على التعاون وحتمل ادلسؤولية العلمية واألخالقية . الباتتشجيع الط -
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االستبيان -

 اٌّمبثٍخ -

 األداء والتفاعل الصفي -

 مالةظة تفاعل الطالبات أثناء ادلناقشة واحلوار الفقهي. -
 مراقبة التزام الطالبة بادلهام يف الوقت احملدد. - -
 طرح قضايا فقهية افرتاضية ومالةظة طريقة الطالبة يف التعامل معها. - -
 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 أن تقارن الطالبة بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسألة الفقهية  -1د
 أن ترجح الطالبة بٌن األقوال يف ادلسألة الفقهية -2د
 أن تناقش الطالبة األقوال ادلرجوةة -3د
   القدرة على االستماع واإلصغاء واحملادثة وادلناقشة   -4د
 االلتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي. واختيار العبارات واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرين  -5د
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب  -6د
 على حتمل مسؤولية القيام باألعباء ادلتعلقة بادلقرر القدرة  -7د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .٘ٔ

وما يكملها من مصادر  ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بادلوضوع ادلختار، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 الرتاجم...إخلاحلديث، واللغة، والسًن و الفقو، و ومراجع يف فنون أخرى، ككتب 

 الفروق للقرايف - )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 االشباه والنظائر للسبكي -

 االشباه والنظائر للسيوطي -

 االشباه والنظائر البن صليم -

 القواعد الفقهية، د.علي الندوي  -

 القواعد الفقهية، أمحد الزرقاشرح  -

 ادلدخل اذل القواعد الفقهية الكلية، د. زلمد زلمود احلريري  -

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 رللة البحوث االسالمية -

 رللة رلمع الفقو االسالمي -

 رللة العلوم الشرعية  -

 رللة اجلمعية الفقهية  -

 رللة البحوث الفقهية ادلعاصرة -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 
 موقع الفقو االسالمي -

 موقع ادللتقى الفقهي  -

 موقع رلمع الفقو االسالمي -

 ملتقى ادلذاىب الفقهية -
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٙٔ

 القواعد والنظريات الفقهيةاالدلام بكل ما ىو مستحدث وجديد يف   -

 مراجعة البحوث والدراسات ادلنشورة وغًن ادلنشورة يف اجلامعات واجملالت والدوريات العربية واالجنبية  -

 ث١ٕخ اٌّموه .ٗٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼوف ػٍٝ  ٕٔ ٙ

 اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ
اٍٍٛة  اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش   ٕ ٔ
اْ ٠زؼوف ػٍٝ  ٕٔ ٙ

 إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ 
اٍٍٛة  إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش  ٕ ٔ

االِزؾبْ     ٕ ٔ

 ٔٙب٠خ اٌفًٖ
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث التجريبية لتطوير ادلقرر  -
  

 

 

 

 
 

 

 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ اٍُ / هِي اٌّموه .9ٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٓ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .ٕٔ

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٕ

 9ٕٔٓ/9/ٕٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٕ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٗ

 زرع القرآن في نفوس الطمبة من خالل التعرف عمى اعجازه وبيان حكمو واسباب نزولو 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ ػٍَٛ اٌموآْ ثٖٛهح ِغٍّخ  -ٔأ

 ِؼوفخ اػغبى اٌموآْ  -ٕأ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌمواءاد   -ٖأ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌزف١َو    -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 عؼً اٌطبٌت ٍِّب ثّفلاد ػٍَٛ اٌموآْ   - ٔة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌزف١َو  – ٕة

 رؼٍُ اٌفوٚق ث١ٓ اٌمواءاد ٚارمبْ اٌزفو٠ك ث١ٕٙب – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت اٌموآْ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ث١بْ أْ اٌموآْ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِٕٙظ ؽ١بح ّبًِ -ٕط

 -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 االٍزغٛاة

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو  -ٔك

 رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .9ٔ

التراث مناىل العرفان ، عبد العظيم الزرقاني ، دار احياء كتاب  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 العربي ، الطبعة الثانية .

 ث١ٕخ اٌّموه .8ٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ  ٕ ٔ

 ٔيٚي اٌموآْ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌزؼو٠ف ثٕيٚي اٌموآْ 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٛؽٟ  ٕ ٕ

 ٚالَبِٗ
 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌٛؽٟ ٚالَبِٗ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍجبة  ٕ ٖ

 ٔيٚي اال٠بد
اٍجبة إٌيٚي ٚأٛاػٗ 

 ٕٚٛهٖ
 االفزجبهاد اٌؾٛاه

اٍجبة إٌيٚي ٚأٛاػٗ   ٕ ٗ

 ٕٚٛهٖ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة

اٍجبة إٌيٚي ٚأٛاػٗ   ٕ ٘

 ٕٚٛهٖ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

اٌْجٗ اٌّٛعٙخ اٌٝ   اٌزؼوف ػٍٝ اٌْجٗ ٕ ٙ

اٌموآْ ِٓ 

اٌَّزْول١ٓ ٚٛوق 

 اٌوك ػ١ٍٙب

 االفزجبهاد إٌّبلْخ

اٌْجٗ اٌّٛعٙخ اٌٝ   اٌزؼوف ػٍٝ اٌْجٗ ٕ 7

اٌموآْ ِٓ 

اٌَّزْول١ٓ ٚٛوق 

 اٌوك ػ١ٍٙب/ رىٍّخ 

  

اٌْجٗ اٌّٛعٙخ اٌٝ   اٌزؼوف ػٍٝ اٌْجٗ ٕ 8

اٌموآْ ِٓ 

اٌَّزْول١ٓ ٚٛوق 

 اٌوك ػ١ٍٙب/ رىٍّخ 

 االفزجبهاد االٍزغٛاة

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح افزجبه   ٕ 9

اٌزؼوف ػٍٝ اػغبى  ٕ ٓٔ

 اٌموآْ 
اػغبى اٌموآْ اٌٍغٛٞ 

 ٚاٌج١بٟٔ
 االفزجبهاد إٌّبلْخ

اػغبى اٌموآْ   ٕ ٔٔ

 اٌزبه٠قٟ
 االفزجبهاد اٌؾٛاه

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اػغبى اٌموآْ اٌؼٍّٟ   ٕ ٕٔ

اٌْجٗ اٌّٛعٙخ اٌٝ   اٌزؼوف ػٍٝ اٌْجٗ ٕ ٖٔ

اٌموآْ ِٓ 

اٌَّزْول١ٓ ٚٛوق 

 اٌوك ػ١ٍٙب

 االفزجبهاد اٌؾٛاه

 االفزجبهاد إٌّبلْخ  ٍِٕمْخ ثؾٛس ٛبٌجبد ٕ ٗٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  افزجبه  ٕ ٘ٔ
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االتقان في عموم القرآن، لالمام جالل الدين السيوطي ، طبعة  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 ، مصطفى الباب الحمبي واوالده .1941اولى ، 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
موسوعة عموم القرآن ، عبد القادر منصور ، دار القمم العربي 

 م.2112-ه1422،طبعة اولى ، 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ممتقى اىل التفسير 

مجمة االزىر مجمة تصدر عن جامعة االزىر تيتم بعموم المغة 
 العربية والعموم االسالمية منشورة عمى شبكة االنترنيت.

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٓ

فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ ِٛاوجخ اٌزطٛه   

 فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ ٌلْ ٌغبْ فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل.

 ِغ رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ
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 منوذج وصف ادلقرر

 

 وصف ادلقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/عبِؼخ ثغلاك/ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّئٍَخ  .ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌمواْ ٚ اٌزوث١خ االٍال١ِخ اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .ٕ

 الزٖبك اٍالِٟ  هِي اٌّموه/ اٍُ  .ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗ

 فٍٖٟ إٌَخ/ اٌفًٖ  .٘

 30 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙ

 4/9/2019 ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه  .8
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, اٌوأً ِب١ٌخ ٚاالّزواو١خ : رٙلف ٘نٖ اٌّبكح اٌٝ اٌزؼو٠ف ثؼٍُ االلزٖبك ْٚٔؤرٗ ٚاُ٘ ِنا٘جٗ اٌٛٙؼ١خ  
, ٚث١بْ اهوبْ االلزٖبك االٍالِٟ ِٚجبكئٗ ٚفٖبئٖٗ االٍب١ٍخ , ٚكهاٍخ لٚب٠ب اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ فٟ االٍالَ 

 ٚاصوٖ فٟ ى٠بكح االٔزبط ٚكػُ االٍزضّبه , ِٚٛاعٙخ اٌّْىالد االلزٖبك٠خ , ٚكٚهٖ فٟ ر١ّٕخ االلزٖبك 
  

 

 
 

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .ٓٔ

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ
 .اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِب ١٘خ ػٍُ االلزٖبك ْٚٔؤرٗ   -1
 .اْ رمف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِؼٕٝ االلزٖبك االٍالِٟ ٚفٖبئٖٗ ٚاألٌٍ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب  -2
اْ رٍُ اٌطبٌجخ ثبٌٕٖٛٓ اٌْوػ١خ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ اٌزٟ رزٕبٚي اٌمٚب٠ب االلزٖبك٠خ فٟ  -3

 .االٍالَ 
 .ِؼوفخ االؽىبَ اٌْوػ١خ اٌزٟ ٌٙب َِبً ِجبّو ّٚقٖٟ ثبٌّىٍف   -4
 .رطج١ك االٍب١ٌت اال١ٌٕٛخ ثجٕبء اٌٛعٗ اٌٖؾ١ؼ فٟ رؼ١١ٓ اٌؾىُ اٌْوػٟ  -5
 .اوَبة اٌطبٌجخ اٌملهح ػٍٝ اٍزٕجبٛ االؽىبَ ِٓ االكٌخ  -6
 .ث١بْ ِلٜ ِواػبح اٌْو٠ؼخ ٌّٖبٌؼ اٌؼجبك ٚهفغ اٌؾوط ػُٕٙ  -7

 .األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه  -ة 
 .ر١ّٕخ اٌٍّىخ اٌفم١ٙخ ٌلٜ اٌطبٌجخ فٟ َِبئً اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚرطج١مبرٙب  -1
 .اوَبة اٌطبٌجخ كلخ اٌّالؽظخ ٚاٌزفى١و إٌّطمٟ  -2
 .ر١ّٕخ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ اٌّزغوك اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ االٍزلالي  -3
 .ث١بْ اٌم١ّخ  اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ  -4
 .ثّؼبٌغخ اٌمٚب٠ب االلزٖبك٠خ ٌّّٚٛٗ ٌىبفخ اٚعٗ إٌْبٛ االلزٖبكٞ اْ رلهن اٌطبٌجخ ا٘زّبَ االٍالَ  -5
 .اْ رلهن اٌطبٌجخ ِلٜ فطٛهح االفطبء ٚاالٔؾوافبد فٟ إٌظُ االلزٖبك٠خ اٌٛٙؼ١خ  -6
 .اْ رلهن اٌطبٌجخ أٗ ال ٠ّىٓ أمبم اٌجْو٠خ ِٓ ٚٙؼٙب االلزٖبكٞ اٌّزوكٞ اال ثبٌوعٛع اٌٝ ٘لٞ االٍالَ  -7

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ 
 " ( .ثٛهث٠ٕٛذ"ثبٍزؼّبي اٌؼوٗ اٌّوئٟ ) اٌّؾبٙواد  -1
 .رى١ٍف اٌطٍجخ ثىزبثخ اٌزمبه٠و ٚ اٌجؾٛس ٚ ػوٙٙب ثطو٠مخ إٌّبلْخ ٚ االٍزغٛاة  -2
 ( .اٌؼًّ ّٙٓ اٌّغّٛػبد ) اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -3
 .ػوٗ ِْىٍخ ٚا٠غبك ؽٍٛي ٌٙب  -4
 .اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ ػٓ ٛو٠ك األٍئٍخ اٌَو٠ؼخ  -5
 . ٚػًّ اٍزج١بْ ؽٛي ثؼ٘ اٌمٚب٠ب اٚ ثؼ٘ ِفوكاد اٌّموه , ؽٚٛه إٌلٚاد ٚاٌّؾبٙواد ٚإٌّبلْبد  -6

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
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 .االِزؾبٔبد اٌْف٠ٛخ ٚ اٌزؾو٠و٠خ  -1
 .رغبهة االكاء , ِالؽظخ رفبػً اٌطٍجخ اصٕبء إٌّبلْخ ٚ اٌؾٛاه  ,رمل٠ُ اٌجؾٛس ٚ اٌزمبه٠و  -2
 .ِوالجخ االٌزياَ ثبكاء اٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -3
 .اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت  -4
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط
 .ر١ّٕخ اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ ِٓ فالي ِؼوفخ االؽىبَ اٌْوػ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ  -1
 . اٌزؤو١ل ػٍٝ رمل٠ٌ اٌؾىُ اٌْوػٟ ٚاالٌزياَ اٌٖؾ١ؼ ِٓ غ١و افواٛ اٚ رفو٠ٜ   -2
 .اماثخ إٌظوح اٌطبئف١خ ػٓ ٛو٠ك فُٙ ِجبكئ االٍالَ اٌَب١ِخ  -3
 .ر١ّٕخ اٌغبٔت االفاللٟ ٚاٌزوثٛٞ  -4
 . افٙبَ اٌطبٌجبد ٔظوح االٍالَ ٌٍؼًّ ٚ اٌلػٛح اٌٝ ٛوق اٌىَت اٌّْوٚع  -5

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 
 .اوَبة اٌّٙبهاد ٌٍطبٌجخ ٌزَبػل٘ب فٟ رطج١ك ِب كهٍزٗ فٟ ِغبي اٌؾ١بح ػ١ٍّبً  -1
 .ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفٌ ػٓ ٛو٠ك رط٠ٛو االكاء  -2
 .فزؼ ا٢فبق أِبَ اٌطبٌجبد الفز١به اٌزقٖٔ إٌّبٍت  -3
 . اوزْبف ِٛ٘جخ اٌطبٌجخ ٚر١ّٕزٙب  -4
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٔٔ

ٕبٌؼ ؽ١ّل . ك, كهاٍخ رؤ١ٍ١ٕخ , ِؼبٌُ االلزٖبك االٍالِٟ   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 .ٔ,ٕٛٙٓٓث١وٚد,-,ا١ٌّبِخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو,كِْكاٌؼٍٟ
,كاه هف١ك ٠ٌٛٔ. إٛي االلزٖبك االٍالِٟ ك -1 (  اٌّٖبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 .ٙ,ٕٕٛٔٓاٌمٍُ,كِْك,
,كاه اٌزؼبهف ِؾّل ثبلو اٌٖله, الزٖبكٔب  -2

  .98ٌٍّٕٔطجٛػبد,ث١وٚد,
) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب   

 ,....  (اٌزمبه٠و , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 
اػلاك ِووي اثؾبس , لواءاد فٟ االلزٖبك االٍالِٟ  -1

 .االلزٖبك االٍالِٟ ثى١ٍخ االلزٖبك ثغبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي 
( اٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ ) اٌٍّٛٛػبد اٌفم١ٙخ ِضً  -2
 .ٕ,98ٖٛٔاالٚلبف ٚاٌْئْٚ االٍال١ِخ,اٌى٠ٛذ,ٚىاهح .

رٖله ػٓ ارؾبك عبِؼبد اٌلٚي / ِغٍخ و١ٍبد اٌْو٠ؼخ  -3

 . رؼٕٝ ثبٌلهاٍبد االٍال١ِخ اٌّمبهٔخ , اٌؼوث١خ 
ِٛالغ االٔزو١ٔذ , ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 .اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌٍّىزجخ اٌْبٍِخ  -1
 .ّجىخ االٌٛوخ  -2

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٔ
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اػطبء اٌَّبؽخ اٌىبف١خ ٌٍطٍجخ ٌٍزله٠ت فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ٛو٠ك ِؼب٠ْخ االٍبرنح ٚ اٌزؼٍُ ُِٕٙ ٚ ال 

 .ثبً ِٓ ِْبهوزُٙ فٟ وزبثخ ثؼ٘ اٌجؾٛس ٌٍزؼٍُ ُِٕٙ 
 .اٌؼًّ ػٍٝ عؼً اٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ اٌّغوكح ٚالؼبً ٠ٌّ ؽ١بح اٌطبٌجبد 

 .ٌٌَٙٛخ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛخ ٚرضج١زٙب , اكفبي ٍٚبئً اٌزٛإً االعزّبػٟ ّٙٓ اٌّموه اٌلهاٍٟ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًَىرج وصف انًقشس
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 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٕ٘

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕٙ

 رف١َو رؾ١ٍٍٟ اٍُ / هِي اٌّموه .7ٕ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٕ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٕ

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٖٓ

 9ٕٔٓ/9/ٕٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٖ

 وبالغتو زرع القرآن في نفوس الطمبة من خالل التعرف عمى اعجازه وبيان حكمو واسباب نزولو 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٕٔ



  
 35انصفحت 

 
  

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ اٌزف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ ثٖٛهح ِغٍّخ  -ٔأ

 ِؼوفخ اػغبى اٌموآْ  -ٕأ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌمواءاد   -ٖأ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌزف١َو    -ٗأ
 اٌزؼوف ػٍٝ اػواة اٌموآْ -٘أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 عؼً اٌطبٌت ٍِّب ثّفوكاد ػٍُ اٌزف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ   - ٔة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ اٌزف١َو  – ٕة

 رؼٍُ اٌفوٚق ث١ٓ اٌمواءاد ٚارمبْ اٌزفو٠ك ث١ٕٙب  – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت اٌموآْ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ث١بْ أْ اٌموآْ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِٕٙظ ؽ١بح ّبًِ -ٕط

  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 االٍزغٛاة

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ
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    بنية المقرر -11
مخرجات  الساعات االسبوع

التعميم 
 المطموبة

طريقة  اسم الوحدة/ او الموضوع
 التعميم

طريقة 
 التقييم

منيج التفسير التحميمي لمنص القرأني تطورا   2  .16
 واىمية

  

التفسير التحميمي لمنص القرأني في المغة     .17
 واالصطالح

  

منيج التفسير التحميمي/ ضوابط فيم النص     .18
 القرأني

  

قواعد االصول النقمية والمغوية واالصولية لفيم      .19
 النص القرأني

  

التفسير التحميمي/ تحميل الكممات/ خطوات منيج     .21
اسباب النزول/ مناسبة االيات والسور/ القراءات 

القرأنية/ االعراب/ القضايا البالغية/ المعنى 
 العام/ ما يستفاد من النص

  

   تحميل سورة الفاتحة    .21
 دراسة سورة البقرة من الجوانب االتية:    .22

اسم السورة وعدد اياتيا وكمماتيا  -8
 وحروفيا

 نزول السورة سببا ومكانا وتاريخا وترتيبا -9
 الناسخ والمنسوخ في السورة -11
 المناسبة -11
 الوحدة الموضوعية لمسورة -12
 محاور السورة -13

  

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو  -ٔك

 رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 فضل السورة -14
   تحميل االية االولى والثانية من سورة البقرة    .23
   تحميل االية الثالثة والرابعة من سورة البقرة    .24
   من سورة البقرة تحميل االية الخامسة والسادسة    .25
   مناقشة بحوث     .26
   تحميل االية السابعة من سورة البقرة    .27
   تحميل االية الثامنة من سورة البقرة    .28
   تحميل االية التاسعة والعاشرة من سورة البقرة    .29
   امتحان تياية الكورس    .31

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٕ

 محدداليوجد كتاب  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

الجامع الحكام القرآن ، ابي عبد اهلل محمد القرطبي المتوفى  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
ه،حق:د.حامد احمد الطاىر ، االفاق العربية القاىرة 671سنة 

 م.2111-ه1431،طبعة اولى ، 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٕ

فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ ِٛاوجخ اٌزطٛه   

 فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل.فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ ٌلْ ٌغبْ 

 ِغ رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ
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 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٖٖ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ اإلٍال١ِخ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٖٗ

 808QMa اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ٘

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٖٙ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .7ٖ

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8ٖ

 8َٕٔٓ/9/ٕٓ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9ٖ

 أ٘لاف اٌّموه .ٓٗ

أىمية الحديث التحميمي بوصفو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي ، والتعرف عمى  بيان
 تحميل الحديث الشريفوضوابط ، مع بيان خطوات  المصطمحات الواردة في ىذا العمم

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٕٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ فطٛاد ٚٙٛاثٜ رؾ١ًٍ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف  -ٔأ

 ِؼوفخ رؼو٠ف اٌزؾ١ًٍ ٌغخ ٚإطالؽب  -ٕأ

 اٌمواءح اٌّؼوف١خ ٌٍٕٖٛٓ   -ٖأ
 رؤ١ًٕ اٌّٖله اٌضبٟٔ ِٓ ِٖبكه اٌزْو٠غ   -ٗأ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّٖبكه اٌّؼزّلح فٟ رقو٠ظ اٌؾل٠ش  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رطج١ك ػٍُ رؾ١ًٍ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ  - ٔة

 إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌّفوكاد ٔٔ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف – ٕة

   لواءح إٌٖٛٓ ػٍٝ ٚفك إٌّٙظ اٌّؼل – ٖة

  ث١ٓ اٌطٍجخإٌّبلْخ اٌؼ١ٍّخ    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ

 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت ػٍُ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ث١بْ أْ إٌَخ إٌج٠ٛخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ِىًّ ٌٍموآْ -ٕط

 ؽت االٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ فٟ اٌؾل٠ش -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ
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 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو  -ٔك

 رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 إٌّبلْخ اٌؼ١ٍّخ أصٕبء اٌّؾبٙوح ٌّؼوفخ ا١ٌّٛي ٚاالرغب٘بد  -ٖك

   ِؾبٚهح إٌٔ ف١ّب ث١ٓ اٌطبٌجبد   -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٙ

، محاضرات مطبوعة  لمتدريسي الحديث الشريفكتاب تحميل  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 د.محمد صفاء جاسم

 شروحات كتب الحديث )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 بجميع طبعاتيا، وتحقيقاتيا، فضال عن السنوات.

 ث١ٕخ اٌّموه .ٕ٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح رؼو٠ف اٌزؾ١ًٍ فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ فطٛاد اٌزؾ١ًٍ فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٖ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف اٌؾل٠شفُٙ ٖٔٛٓ  ٕ ٗ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٘

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٙ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 7

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 8

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 9

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٓٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٔٔ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٖٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٗٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٘ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٙٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 7ٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف اٌؾل٠شفُٙ ٖٔٛٓ  ٕ 8ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 9ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٓ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٖٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٗ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕ٘

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٕٙ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ؽل٠ش ّو٠ف ٔٔ فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 7ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 8ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ 9ٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٔٔ ؽل٠ش ّو٠ف فُٙ ٖٔٛٓ اٌؾل٠ش ٕ ٖٓ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 الحديث الشريف والمجالت الخاصة بيذا العمم كتب

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع ممتقى أىل الحديث

www.ahilalbeet.com 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٕ

ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ ِٛاوجخ اٌزطٛه فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ   

 فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ ٌلْ ٌغبْ فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل.

 ِغ رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahilalbeet.com/
http://www.ahilalbeet.com/
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبدٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ/عبِؼخ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔٗ

 لَُ ػٍَٛ اٌمواْ ٚ اٌزوث١خ االٍال١ِخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕٗ

 ٛوق وزبثخ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ  اٍُ / هِي اٌّموه .ٖٗ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗٗ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .٘ٗ

 ٘ٔ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙٗ

 9ٕٔٓ/ٖ/ٖ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7ٗ

 اٌّموهأ٘لاف  .8ٗ

 تعرف االساليب العلمية لكتابة الرسالة و البحث العلمي 

 فهم ادلصطاةات اخلاصة مبنهجية كتابة الرسائل العلمية 

 دتكٌن الطلبة من ادوات تقومي و مناقشة الرسائل العلمية 

 تعرف كيفية االستعانة بادلصادر و ادلراجع و الفرق بينهما

 تعرف اساليب التوثيق و االقتباس 

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٕ

 ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رنوو اٌّٖطٍؾبد اٌقبٕخ ثىزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ وبٌّٕٙغ١خ ٚ االٍٍٛة  ٔأ

 ٠فُٙ اٌطبٌت االٍٍٛة اٌؼٍّٟ ٌىزبثخ اٌوٍبٌخ -ٕأ

 ٌّٛٙٛع اٌجؾش ٚ ١ٕبغخ ػٕٛأٗ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ االفز١به اٌٖؾ١ؼ -ٖأ
 رؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٍب١ٌت اٌجؾش ػٓ اٌّٖبكه ٚ اٌّواعغ -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

 ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌزلهة ػٍٝ اٌزٛص١ك اٌٖؾ١ؼ ٚ اٍب١ٌت االلزجبً – ٔة

 اٌؾىُ ػٍٝ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ ِٓ ؽ١ش ارجبع إٌّٙغ١خ اٌٖؾ١ؾخ  – ٕة

 اٌزّىٓ ِٓ وزبثخ اٌٙٛاِِ ٚ رور١ت اٌّٖبكه ثللخ ػب١ٌخ  – ٖة

 اْ رّبهً ا١ٌبد اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّٖبكه ِٓ اٌّىزجبد ٚ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثىزبثخ اٌزمبه٠و ٚ اٌجؾٛس ٚ ػوٙٙب ثطو٠مخ إٌّبلْخ ٚ االٍزغٛاة

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌّٕبلْخ اٌوٍبئً اٌّىزٛثخ ثٕفٌ االفزٖبٓ 

 ؽٚٛه إٌّبلْبد ٚ عٍَبد إٌَّبه

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌْف٠ٛخ ٚ اٌزؾو٠و٠خ

 رغبهة االكاء , ِالؽظخ رفبػً اٌطٍجخ اصٕبء إٌّبلْخ ٚ اٌؾٛاه  ,رمل٠ُ اٌجؾٛس ٚ اٌزمبه٠و

 فٟ اٌٛلذ اٌّؾلكِوالجخ االٌزياَ ثبكاء اٌّٙبَ 

 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٍزْؼبه ٙوٚهح االٌزياَ ثبٌّٕٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌىزبثخ اٌوٍبئً -ٔط

 االٌزياَ ثبٌّؼب١٠و االفالل١خ فٟ اٌزٛص١ك اٌؼٍّٟ ٚ ِٕبلْخ اهاء االفو٠ٓ -ٕط

 اٌؾوٓ ػٍٝ االِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ػٕل الزجبً إٌٖٛٓ ٚ االفىبه ِٓ االفو٠ٓ -ٖط

   -ٗط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .9ٕ

 زلاضرات وفقا للمفردات ادلنهجية ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

اصول كتابة البحث العلمي و مناىجو، يوسف ادلرعشلي،دار ادلعرفة ، بًنوت  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
  2116، 2لبنان ،ط–

ادلدخل اذل اعداد البحث ،ادلفيت رفيق االسالم ادلدين ،دار الكتب العلمية 
 2116، 1،بًنوت لبنان ،ط 

)  اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب  

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... 
 . 2118،االردن ،  1منهج البحث العلمي، رةيم الغزاوي ، دار دجلة ، ط

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ 

.... 
 شبكة موضوع /انواع مناىج البحث العلمي /بسيم مسادلة

 ادلنارة لالستشارات ،خطوات عمل رسالة ادلاجستًن 
 دليل كتابة الرسائل و االطاريح اجلامعات العراقية 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٓ

اػطبء اٌَّبؽخ اٌىبف١خ ٌٍطٍجخ ٌٍزله٠ت فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ٛو٠ك ِؼب٠ْخ االٍبرنح ٚ اٌزؼٍُ ُِٕٙ ٚ ال 

 ثبً ِٓ ِْبهوزُٙ فٟ وزبثخ ثؼ٘ اٌجؾٛس ٌٍزؼٍُ ُِٕٙ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌملهح ػٍٝ افز١به اٌزقٖٔ إٌّبٍت -ٔك

 اٌزّىٓ ِٓ افز١به ِٛٙٛع ٌٍزٕبٌٚٗ ثبٌجؾش ٚ اٌلهاٍخ -ٕك

 اٌزّىٓ ِٓ اكٚاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌملهح ػٍٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّٖبكه -ٖك

    -ٗك
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9ٗ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ اإلٍال١ِخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٓ٘

   803Qsa اٍُ / هِي اٌّموه .ٔ٘

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕ٘

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .ٖ٘

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٗ٘

 8َٕٔٓ/9/ٕٓ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .٘٘

 أ٘لاف اٌّموه .ٙ٘

أىمية عموم الحديث الشريف بوصفو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي ، والتعرف عمى  بيان
 المصطمحات الواردة في ىذا العمم

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ أٔٛاع ػٍَٛ اٌّٖطٍؼ فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف  -ٔأ

 ِؼوفخ األٔٛاع اٌقبٕخ ثبٌؾل٠ش اٌٚؼ١ف  -ٕأ

 اٌمواءح اٌّؼوف١خ ٌٍٕٖٛٓ   -ٖأ
 رؤ١ًٕ اٌّٖله اٌضبٟٔ ِٓ ِٖبكه اٌزْو٠غ   -ٗأ
 ِؼوفخ و١ف١خ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ  -٘أ
 اٌؼٍُ ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِٖبكه اٌؾل٠ش  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رطج١ك ػٍُ ِٖطٍؼ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ  ٔة

 إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌّفوكاد ػٍُ اٌؾل٠ش – ٕة

  لواءح ػٍُ اٌّٖطٍؼ ػٍٝ ٚفك إٌّٙظ اٌّؼل – ٖة

   اٌزطج١ك اٌّؼوفٟ ٌٍٕٖٛٓ  -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت ػٍُ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ث١بْ أْ إٌَخ إٌج٠ٛخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ِىًّ ٌٍموآْ -ٕط

 ؽت االٛالع ٚى٠بكح اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٛو٠ك اٌّٖبكه اٌَّّٛػخ -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو  -ٔك

  رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 كهاٍخ ٚرطج١ك ٌٍَٕل ٚاٌّزٓ -ٖك

   ِؾبٚهح إٌٔ ف١ّب ث١ٓ اٌطبٌجبد   -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٖٖ

، دار العمم 18، ط/لصبحي الصالحكتاب مصطمح الحديث  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 م.1991لبنان،  –لمماليين، بيروت 

 ث١ٕخ اٌّموه .ٕٖ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح رؼو٠ف اٌؾل٠ش اٌزؼوف ػٍٝ إٌٔ ٕ ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ هٚا٠خ ػٍُ اٌؾل٠ش فُٙ ػٍُ اٌّٖطٍؼ ٕ ٕ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ػٍُ اٌؾل٠ش كها٠خ فُٙ ػٍُ اٌّٖطٍؼ ٕ ٖ

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٗ

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد االٍزغٛاة إٌَخ ٚاٌقجو ٚاألصو

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٘

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح إٌَّل اٌّؾلس اٌؾبفع

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٙ

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾغخ اٌؾبوُ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؾل٠ش اٌملٍٟ اٌزؼوف ػٍٝ إٌٔ ٕ 7

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌىزت اٌَزخ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّزٛارو فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 9

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش ا٢ؽبك فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٓٔ

اٌّْٙٛه اٌؼي٠ي  فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٔٔ

 اٌغو٠ت
 االفزجبهاد اٌؾٛاه

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؾل٠ش اٌؾَٓ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش اٌٚؼ١ف فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٗٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح إٌَّل ٚاٌّزًٖ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٘ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌّوفٛع ٚاٌّٛلٛف فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٙٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌّمطٛع ٚاًٌٍََّ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 7ٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌّؼٕؼٓ ٚاٌّئٔٓ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؼبٌٟ ٚإٌبىي اٌّٖطٍؾبدفُٙ ٘نٖ  ٕ 9ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش اٌّؼٍك فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٓ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّوًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ االؽزغبط ثبٌّوًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ِوًٍ اٌٖؾبثٟ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة إٌّمطغ ٚاٌّؼًٚ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٗ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌزل١ٌٌ ٚالَبِٗ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕ٘

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌْبم ٚإٌّىو فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٙ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌّؼًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 7ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌّٚطوة ٚاٌّلهط فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّمٍٛة فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 9ٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌّٛٙٛع فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٓ
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، مطبعة الزىراء،  1، ط/مصطمح الحديث ، ابراىيم النعمة )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 م.1985 -ىـ 1416العراق، 

، مكتبة المعارف، 2، ط/عموم الحديث ، محمود الطحان
 م.1987 -ىـ 1417السعودية،  –الرياض 

، دار الفكر،  1، ط/لصالح في عمم الحديثابن امقدمة ابن 
 م1991 -ىـ 1411لبنان،  –بيروت 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 عموم الحديث والمصطمح والمجالت الخاصة بيذا العمم كتب

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
 موقع ممتقى أىل الحديث

www.ahilalbeet.com 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٗ

فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ ِٛاوجخ اٌزطٛه   

 ٌلْ ٌغبْ فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل. فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ

 ِغ رٛف١و اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahilalbeet.com/
http://www.ahilalbeet.com/
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7٘

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8٘

 فىو اٍالِٟ اٍُ / هِي اٌّموه .9٘

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٙ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٙ

 30 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٙ

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٙ

 أ٘لاف اٌّموه .ٗٙ

 تعريف الطلبة مبادة الفكر االسالمي  .ٔ

 اةياء الدين يف نفوس الطالبات وجعلو منهج ةياة  .ٕ

 ابراز امهية ادلنهجية العلمية يف تتبع القضايا الفكرية   .ٖ

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖ٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِبكح اٌفىو االٍالِٟ -ٔأ

 ٘نٖ اٌّبكح ٚاُ٘ االٍب١ٌت اٌّزجؼخ فٟ رؼٍّٙباْ رزؼوف ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ -ٕأ

 اْ رزىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ٚاٍؼخ فٟ ػوٗ اٌمٚب٠ب اٌفىو٠خ ٚربه٠ـ ظٙٛه٘ب  -ٖأ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌمٚب٠ب اٌفىو٠خ اٌّؼبٕوح ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب ٚفمب ٌّٖبكه اٌفىو االٍالِٟ -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رزجغ اٌم١ٚخ اٌفىو٠خ ٚاٌزًٕٛ اٌٝ عنٚه٘ب – ٔة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّٖبكه االٍال١ِخ ٚغ١و٘ب – ٕة

 اْ رزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍطبٌجبد ثبٌَّزمجً  – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

  ٚرمل٠ُ ِؾبٙوح ِٓ اٌطبٌجخ ٚاالعٛثخ ٚاػلاكاٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ اٌؾٛاه,ٚاالٍئٍخ 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ ()ٚافزجبهاد ِمب١ٌخ ِٚٛٙٛػ١خ( ٚاعواء اٌجؾٛس ٚاػلاك اٌزمبه٠و –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اؽ١بء اٌل٠ٓ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ  ٚاٌزؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ فٟ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾٚبهح االٍال١ِخ -ٖط

 ر١ٍٛغ ِلاهن اٌطبٌجبد ٚفزؼ افبق عل٠لح ِٚزٕٛهح فٟ ِبكح اٌفىو االٍالِٟ  -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِٓ اٌطبٌجخٚرمل٠ُ ِؾبٙوح  اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ اٌؾٛاه, ٚاػلاك

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ٚاعواء اٌجؾٛس ٚاػلاك اٌزمبه٠و,()ٚافزجبهاد ِمب١ٌخ ِٚٛٙٛػ١خ(  رؾو٠وٞ –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌمٚب٠ب اٌفىو٠خ  ِٓ عنٚه٘ب  -ٔك

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٖٙ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

 االٍالِٟاٌفىو 
ث١بْ ِفَٙٛ اٌفىو 

 اإلٍالِٟ  ٚؽغ١زٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٕ

 اٌفىو االٍالِٟ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ث١بْ ِٖبكهٖ ٚرطٛهٖ 

اٌزؼوف ػٍٝ ارغبٖ  ٕ ٖ

 اٌؼم١لح 
ث١بْ ِؼٕٝ اٌؼم١لح 

 ْٚٔؤرٙب 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ارغبٖ  ٕ ٗ

 اٌفٍَفخ  
ث١بْ ِؼٕٝ اٌفٍَفخ   

 ْٚٔؤرٙب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اُ٘  ٕ ٘

 اٌفوق االٍال١ِخ 
اٌزؼوف ػٍٝ كٚه 

 اٌّؼزيٌخ ٚاالّبػوح
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌز١به  ٕ ٙ

 اٌّْبئٟ
ث١بْ اٌز١به  اٌّْبئٟ  

ٚرؤصو ٌفوق اإلٍال١ِخ 

 ثٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ارغبٖ  ٕ 7

 اٌفمٗ ٚإٌٔٛٗ  
ث١بْ ْٔؤح اٌؼ١ٍّٓ) 

 اٌفمٗ ٚإٌٔٛٗ  (
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفىو  ٕ 8

 االعزٙبكٞ 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفىو 

االعزٙبكٞ فٟ ػٖو 

 اٌوٍٛي

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفىو  ٕ 9

 االعزٙبكٞ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌفىو 

االعزٙبكٞ ثؼل ػٖو 

 اٌوٍٛي

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ارغبٖ  ٕ ٓٔ

 اٌزٖٛف 

ث١بْ ِؼٕٝ اٌزٖٛف 

 ٚاّزمبلٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ارغبٖ  ٕ ٔٔ

 اٌزٖٛف

ْٔؤح اٌزٖٛف 

 ِٚواؽً رطٛهٖ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رم٠ُٛ اٌفىو  االٍالِٟ   رم٠ُٛ اٌفىو  االٍالِٟ   ٕ ٕٔ
اٌزؼوف ػٍٝ  اٌفىو   ٕ ٖٔ

 االٍالِٟ اٌؾل٠ش

اٌزؼوف ػٍٝ  اٌفىو  

 االٍالِٟ اٌؾل٠ش

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ رغل٠ل   ٕ ٗٔ

 اٌفىو  االٍالِٟ 

اٌزغل٠ل فٟ اٌّغوة 

 ُٚ٘ اٌّغلك٠ٓ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٘ٔ

فٖبئٔ اٌفىو  

 االٍالِٟ اٌؾل٠ش

اٌزؼوف ػٍٝ 

 فٖبئٔ اٌفىو 

 االٍالِٟ اٌؾل٠ش

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 البنية التحتية  .37

 ادلدخل لدراسة الفكر االسالمي د. ايسر فائق احلسين ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
 مباةث يف الفكر االسالمي ادلعاصر د. زلمد صاحل عطية 

 دراسات يف الفكر اإلسالمي، امحد ةسٌن عبداهلل
الفكر االسالمي احلديث وصلتو باالستعمار،د.زلمد البهي،مكتبة وىبو، مصر 

 القاىرة
 .مقاصد الشريعة بٌن الفكر األصورل والفكر احلداثي

 .ادلؤلف: إبراىيم زلمد صديق
م 2115 -ىـ  1436 سنة النشر: . 

خصائص الفكر اإلسالمي، زلمد عبد اللطيف الفرفور دمشق: دار اإلمام 
(،2111األوزاعي)  

 
 .دراسات يف الفكر اإلسالمي
 .ادلؤلف: د. أبو زيد العجمي

 .دار النشر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية

م 1991 -ىـ  1412سنة النشر:  . 

 
 
 

 تاريخ الفكر اإلسالمي الفلسفي د. زلمد علي ابوركان ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 الفكر االسالمي تقوديو وجتديده د. زلسن عبد احلميد

)  اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 ةاضر العادل االسالمي ،شكيب ارسالن 
 الفكر يف مواجهة الفكر الغريب،د.فؤاد زلسن الراوي

ُنث أ.م.د.رقية شاكر منصور)امهية احلوارالقراين واثره يف ترسيخ االعتقاد 
السليم( ُنث أ.م.د.رقية شاكر منصور)حتصٌن عقيدة ادلرأة ادلسلمة ضد الغزو 

 الفكري( 
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االلوكة، ملتقى اىل احلديث ،رللة االزىر الشريف،عيون شبكة  ب ـ ادلراجع االلكرتونية، مواقع االنرتنيت ....
 البصائر،رللةالدراسات االسالمية، رللة مؤتو للبحوث والدراسات االنسانية

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .8ٖ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٙ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٙ

 اٌمٛاػل ٚإٌظو٠بد اٌفم١ٙخ  اٍُ / هِي اٌّموه .7ٙ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٙ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٙ

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7ٓ

 9ٕٔٓ/8/9ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .7ٕ

 الفقو ةف الطالبعر  تأن  -

 الفقو اإلسالمي مصادر ةسمي الطالبأن ت -

 ادلسائل الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن  -

 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -

 بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةقارن الطالبأن ت -

 بٌن األقوال يف ادلسائل الفقهية ةرجح الطالبأن ت -
 األقوال ادلرجوةة ةناقش الطالبأن ت -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .9ٖ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 أن تتعرف الطالبة على أىم ادلصادر العلمية يف رلال التخصص . -1أ
 ادلسألة الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن   -2أ
 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسألة الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -3أ
  -4أ
   -5أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 تعبًنا صحيحا سواء أكان ذلك حتدثا أم كتابة اان تظهر الطالبة القدرة على التعبًن عن رأيه - ٔة         
 القواعد والنظريات الفقهية .تاجها يف حتاحلديثة باحلصول على ادلعلومات اليت  أن تستفيد الطالبة من التقنية   - 2ب

 أن تتعود الطالبة على االستخدام األمثل دلصادر ادلقرر االلكرتونية  - 3ب        
     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 احملاضــرات العلمية -
 بالبحوث العلمية الفردية واجلماعية الباتتكليف الط -
 على العناية بالقراءة ادلنزلية واإلكثار منها طالباتةث ال -
 طرح إشكال وتكليف الطالب ببذل اجلهد يف ةلو -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية -

 ادلناقشات الصفية -

 جبات واألُناثاالو  -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 استشعار الطالبة بضرورة ادلشاركة بفاعلية يف ادلقرر -1ج
 تثمٌن الطالبة للمقرر واالعتزاز بو وإعطائو قيمة فتتقبلها مث تفضلها مث تلتزم هبا-2ج
تمع تنمية مشاعر الطالبة وتطويرىا وتنمية قيمها، ومعتقداهتا وميوذلا واجتاىاهتا واىتماماهتا واساليب التأقلم والتكييف مع اجمل -3ج

 وتنميتو . 
 واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرينااللتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي، واختيار العبارات  -4ج
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب -5ج

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 يف ادلناقشات اجلماعية. الباتاحلوارية وإشراك الط ح القضاياطر  -
 الفرصة لنقد بعضهم بعضاً . نلرأي يف ادلسائل العلمية وإعطاؤىعلى إبداء ا الباتتشجيع الط -
 على إعداد األُناث وادلشاريع العلمية . الباتتكليف وةث الط -
 غًن الصفية . نشطةعلى ادلشاركة يف األ الباتةث الط -
 يف خطأ يف مهارات التعامل . ةو عند وقوع الطالبادلالةظة والتنبي -
 على التعاون وحتمل ادلسؤولية العلمية واألخالقية . الباتتشجيع الط -
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االستبيان -

 اٌّمبثٍخ -

 األداء والتفاعل الصفي -

 مالةظة تفاعل الطالبات أثناء ادلناقشة واحلوار الفقهي. -
 بادلهام يف الوقت احملدد.مراقبة التزام الطالبة  - -
 طرح قضايا فقهية افرتاضية ومالةظة طريقة الطالبة يف التعامل معها. - -
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 أن تقارن الطالبة بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسألة الفقهية  -1د
 أن ترجح الطالبة بٌن األقوال يف ادلسألة الفقهية -2د
 أن تناقش الطالبة األقوال ادلرجوةة -3د
   القدرة على االستماع واإلصغاء واحملادثة وادلناقشة   -4د
 االلتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي. واختيار العبارات واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرين  -5د
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب  -6د
 على حتمل مسؤولية القيام باألعباء ادلتعلقة بادلقرر القدرة  -7د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٔٗ

وما يكملها من مصادر  ادلختار،ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بادلوضوع  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 الرتاجم...إخلاحلديث، واللغة، والسًن و الفقو، و ومراجع يف فنون أخرى، ككتب 

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن ، أنوار الربوق يف أنواء الفروق-الفروق  - )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
عادل ، ىـ(684 تإدريس بن عبد الرمحن ادلالكي الشهًن بالقرايف )

 .  بدون طبعة وبدون تاريخ، الكتب

 تتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ) ، األشباه والنظائر -
 . م1991 -ىـ1411 ،1، ط.دار الكتب العلمية، ىـ(771

 تد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )عب -األشباه والنظائر -
 .  م1991 -ىـ 1411، 1، ط.دار الكتب العلمية، ىـ(911

فأةأ النْـَعمأانُ األأ  - ُنيـَ زين الدين بن إبراىيم   -َشبأاهو وأالنَظظأائُرو عألأى مأَذىأُب أأيبَ ةأ
دار الكتب العلمية، ، ىـ(971 تبن زلمد، ادلعروف بابن صليم ادلصري )

 .  م1999 -ىـ  1419، 1، ط.لبنان –بًنوت 

 أدلتها،، مؤلفاهتامفهومها، نشأهتا، تطورىا، دراسة )القواعد الفقهية  -
، 4، دار القلم، دمشق، ط.الندوي امحد د. علي (مهمتها، تطبيقاهتا

  ىـ . 1418

 -ىـ 1285أمحد بن الشيخ زلمد الزرقا ]شرح القواعد الفقهية،  -
 -دار القلم ، صححو وعلق عليو: مصطفى أمحد الزرقا، ىـ[1357

 . م1989 -ىـ 1419، 2، ط.دمشق / سوريا

زلمد صدقي بن أمحد بن زلمد آل بورنو أبو  -القأواُعدو الُفَقُهيَظةَوسووعأة م -
 -ىـ  1424، 1، ط.لبنان –مؤسسة الرسالة، بًنوت ، احلارث الغزي

 .  م 2113

ادلدخل اذل القواعد الفقهية الكلية، د. ابراىيم زلمد زلمود احلريري، دار  -
 م .  1998، 1عمان، ط. -عمار، األردن

 ث١ٕخ اٌّموه .ٓٗ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٍٍٛة  اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ  ٕٔ ٙ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش   ٕ ٔ
اٍٍٛة  إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ  ٕٔ ٙ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش  ٕ ٔ

االِزؾبْ     ٕ ٔ

 ٔٙب٠خ اٌفًٖ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
دمشق،  -د. وىبة الزةيلي، دار الفكر، سوريا -الفقو اإلسالمي وأدلتو -

 .   4ط.

 رللة البحوث اإلسالمية -

http://www.alifta.net/index.html?aspxerr
orpath=/Fatawa/fatawaChapters.aspx 

 رللة رلمع الفقو االسالمي -

http://ar.themwl.org/node/203 
 الشرعية والقانونية ة الشارقة للعلومرللة جامع -

http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Publi

cations/JournalSLS/Pages/default.aspx 
رللة اجلمعية الفقهية  -

http://www.alfiqhia.org.sa/downloads.ph
p?action=listdownloads&id=2 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
موقع ادللتقى الفقهي  -

http://fiqh.islammessage.com/ 

 http://www.iifa-aifi.org موقع رلمع الفقو اإلسالمي  -
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٗ

 مستحدث وجديد يف القواعد والنظريات الفقهيةاالدلام بكل ما ىو   -

 مراجعة البحوث والدراسات ادلنشورة وغًن ادلنشورة يف اجلامعات واجملالت والدوريات العربية واالجنبية  -

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث التجريبية لتطوير ادلقرر  -
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًَىرج وصف انًقشس

http://fiqh.islammessage.com/
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 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٖ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .7ٗ

 ِٕب٘ظ االعزٙبك   اٍُ / هِي اٌّموه .7٘

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .7ٙ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .77

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .8ٓ

 الفقو ةف الطالبعر  تأن  -

 الفقو اإلسالمي مصادر ةسمي الطالبأن ت -

 ادلسائل الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن  -

 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -

 بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسائل الفقهية ةقارن الطالبأن ت -

 بٌن األقوال يف ادلسائل الفقهية ةرجح الطالبأن ت -
 رجوةةاألقوال ادل ةناقش الطالبأن ت -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖٗ
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 أن تتعرف الطالبة على أىم ادلصادر العلمية يف رلال التخصص . -1أ
 ادلسألة الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن   -2أ
 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسألة الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -3أ
  -4أ
   -5أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 تعبًنا صحيحا سواء أكان ذلك حتدثا أم كتابة اان تظهر الطالبة القدرة على التعبًن عن رأيه - ٔة         
 القواعد والنظريات الفقهية .تاجها يف حتاحلديثة باحلصول على ادلعلومات اليت  أن تستفيد الطالبة من التقنية   - 2ب

 أن تتعود الطالبة على االستخدام األمثل دلصادر ادلقرر االلكرتونية  - 3ب        
     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 احملاضــرات العلمية -
 بالبحوث العلمية الفردية واجلماعية الباتتكليف الط -
 على العناية بالقراءة ادلنزلية واإلكثار منها طالباتةث ال -
 طرح إشكال وتكليف الطالب ببذل اجلهد يف ةلو -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية -

 ادلناقشات الصفية -

 جبات واألُناثاالو  -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 استشعار الطالبة بضرورة ادلشاركة بفاعلية يف ادلقرر -1ج
 تثمٌن الطالبة للمقرر واالعتزاز بو وإعطائو قيمة فتتقبلها مث تفضلها مث تلتزم هبا-2ج
تنمية مشاعر الطالبة وتطويرىا وتنمية قيمها، ومعتقداهتا وميوذلا واجتاىاهتا واىتماماهتا واساليب التأقلم والتكييف مع اجملتمع  -3ج

 وتنميتو . 
 واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرينااللتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي، واختيار العبارات  -4ج
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةالطالب تنمية قدرات -5ج

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 يف ادلناقشات اجلماعية. الباتح القضايا احلوارية وإشراك الططر  -
 الفرصة لنقد بعضهم بعضاً . نلرأي يف ادلسائل العلمية وإعطاؤىعلى إبداء ا الباتتشجيع الط -
 على إعداد األُناث وادلشاريع العلمية . الباتتكليف وةث الط -
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 غًن الصفية . نشطةعلى ادلشاركة يف األ الباتةث الط -
 يف خطأ يف مهارات التعامل . ةادلالةظة والتنبيو عند وقوع الطالب -
 على التعاون وحتمل ادلسؤولية العلمية واألخالقية . الباتتشجيع الط -
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االستبيان -

 اٌّمبثٍخ -

 األداء والتفاعل الصفي -

 مالةظة تفاعل الطالبات أثناء ادلناقشة واحلوار الفقهي. -
 مراقبة التزام الطالبة بادلهام يف الوقت احملدد. - -
 طرح قضايا فقهية افرتاضية ومالةظة طريقة الطالبة يف التعامل معها. - -
 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 أن تقارن الطالبة بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسألة الفقهية  -1د
 أن ترجح الطالبة بٌن األقوال يف ادلسألة الفقهية -2د
 أن تناقش الطالبة األقوال ادلرجوةة -3د
   القدرة على االستماع واإلصغاء واحملادثة وادلناقشة   -4د
 االلتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي. واختيار العبارات واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرين  -5د
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب  -6د
 على حتمل مسؤولية القيام باألعباء ادلتعلقة بادلقرر القدرة  -7د



  
 65انصفحت 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .٘ٗ

وما يكملها من مصادر  ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بادلوضوع ادلختار، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 الرتاجم...إخلاحلديث، واللغة، والسًن و الفقو، و ومراجع يف فنون أخرى، ككتب 

 الفروق للقرايف - )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 االشباه والنظائر للسبكي -

 االشباه والنظائر للسيوطي -

 االشباه والنظائر البن صليم -

 القواعد الفقهية، د.علي الندوي  -

 شرح القواعد الفقهية، أمحد الزرقا -

 ادلدخل اذل القواعد الفقهية الكلية، د. زلمد زلمود احلريري  -

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 رللة البحوث االسالمية -

 رللة رلمع الفقو االسالمي -

 رللة العلوم الشرعية  -

 رللة اجلمعية الفقهية  -

 رللة البحوث الفقهية ادلعاصرة -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 
 موقع الفقو االسالمي -

 موقع ادللتقى الفقهي  -

 موقع رلمع الفقو االسالمي -

 ملتقى ادلذاىب الفقهية -
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٙٗ

 االدلام بكل ما ىو مستحدث وجديد يف القواعد والنظريات الفقهية  -

 مراجعة البحوث والدراسات ادلنشورة وغًن ادلنشورة يف اجلامعات واجملالت والدوريات العربية واالجنبية  -

 ث١ٕخ اٌّموه .ٗٗ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٍٍٛة  اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ  ٕٔ ٙ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش   ٕ ٔ
اٍٍٛة  إٌظو٠بد اٌفم١ٙخ  ٕٔ ٙ

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ
   ثؾش  ٕ ٔ

االِزؾبْ     ٕ ٔ

 ٔٙب٠خ اٌفًٖ
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث التجريبية لتطوير ادلقرر  -
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .8ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٕ

 ِٕٙظ اٌجؾش ٚرؾم١ك إٌٖٛٓ اٍُ / هِي اٌّموه .8ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٗ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .8٘

 ٍبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8ٙ

 8ٕٔٓ/9/ٕٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .87

 أ٘لاف اٌّموه .88

 كيفية اعداد البحوث والتقارير العلمية وحتقيق النصوص الرتاثية.  ةف الطالبعر  تأن  -

 تصويراً دقيقاً  العلمية ادلراد ُنثهاادلسائل  ةصو ر الطالبتأن  -

 العلمية بشكل علمي موضوعيادلسائل  وحتلل ستنتج كيف  ت ةالطالب تتعلمأن  -

 احلقائق .لعلمية للوصول اذل بٌن ادلسائل اوتعارض قارن أن تتعلم كيف ت -

 علمية .بٌن ادلسائل ال ةرجح الطالبأن ت -
 ليت تعرض ذلا ومن مث تتعلم ابداء الرأي لتظهر شخصيتها العلمية يف ُنثهااألقوال ا ةناقش الطالبأن ت -
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 أن تتعرف الطالبة على أىم ادلصادر العلمية يف رلال التخصص . -1أ
 تصويراً دقيقاً علمية ادلسألة ال ةصو ر الطالبتأن   -2أ
 يف البحث العلمي.ج ا ستنتتتعلم التحليل واالأن  -3أ
 تقدمي احلقائق العلمية ونتائج البحث بشكل علمي وموضوعي  -4أ
   -5أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 تعبًنا صحيحا سواء أكان ذلك حتدثا أم كتابة اان تظهر الطالبة القدرة على التعبًن عن رأيه - ٔة         
 القواعد والنظريات .تاجها يف حتاحلديثة باحلصول على ادلعلومات اليت  أن تستفيد الطالبة من التقنية   - 2ب

 االستخدام األمثل دلصادر ادلقرر االلكرتونيةأن تتعود الطالبة على   - 3ب        
     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 احملاضــرات العلمية -
 بالبحوث العلمية الفردية واجلماعية الباتتكليف الط -
 على العناية بالقراءة ادلنزلية واإلكثار منها طالباتةث ال -
 هابذل اجلهد يف ةلوفكرية و مبناقشة أسئلة علمية طرح إشكال وتكليف الطالب  -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية -

 ادلناقشات الصفية -

 جبات واألُناثاالو  -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 استشعار الطالبة بضرورة ادلشاركة بفاعلية يف ادلقرر -1ج
 فتتقبلها مث تفضلها مث تلتزم هباتثمٌن الطالبة للمقرر واالعتزاز بو وإعطائو قيمة -2ج
تنمية مشاعر الطالبة وتطويرىا وتنمية قيمها، ومعتقداهتا وميوذلا واجتاىاهتا واىتماماهتا واساليب التأقلم والتكييف مع اجملتمع  -3ج

 وتنميتو . 
 سلاطبة اآلخرين واألساليب ادلهذبة عند، واختيار العبارات البحث العلميااللتزام بادلعايًن األخالقية يف  -4ج
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب -5ج

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 يف ادلناقشات اجلماعية. الباتح القضايا احلوارية وإشراك الططر  -
 الفرصة لنقد بعضهم بعضاً . نوإعطاؤىلرأي يف ادلسائل العلمية على إبداء ا الباتتشجيع الط -
 على إعداد األُناث وادلشاريع العلمية . الباتتكليف وةث الط -
 غًن الصفية . نشطةعلى ادلشاركة يف األ الباتةث الط -
 يف خطأ يف مهارات التعامل . ةادلالةظة والتنبيو عند وقوع الطالب -
 على التعاون وحتمل ادلسؤولية العلمية واألخالقية . الباتتشجيع الط -
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االستبيان -

 اٌّمبثٍخ ٚاٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  -

 األداء والتفاعل الصفي -

 مالةظة تفاعل الطالبات أثناء ادلناقشة واحلوار . -
 مراقبة التزام الطالبة بادلهام يف الوقت احملدد. - -
 افرتاضية ومالةظة طريقة الطالبة يف التعامل معها. علميةطرح قضايا  - -
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ائل واالفكار العلمية اليت تعرض ذلا يف ُنثها.أن تقارن الطالبة بٌن ادلس  -1د
 علمية اليت تعرض ذلا .ح بٌن األقوال يف ادلسألة اليرتجاسلوب ال الطالبة تتعلم أن  -2د
 أن تناقش الطالبة األقوال ادلرجوةة -3د
   القدرة على االستماع واإلصغاء واحملادثة وادلناقشة   -4د
 . واختيار العبارات واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرينالبحث العلميااللتزام بادلعايًن األخالقية يف   -5د
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب  -6د
 على حتمل مسؤولية القيام باألعباء ادلتعلقة بادلقرر القدرة  -7د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .9ٗ

وما يكملها من مصادر  ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بادلوضوع ادلختار، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
واللغة، والسًن حتقيق النصوص الرتاثية، ومراجع يف فنون أخرى، ككتب 

 الرتاجم...إخلو 
 م.1968، 6كيف تكتب ُنثا أو رسالة / أمحد شبلي ،ط - )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

أصول البحث العلمي ومناىجو / أمحد بدر ، ادلكتبة األكادديية ،  -
 م.2118

مناىج البحث العلمي / عبد الرمحن بدوي ،وكالة ادلطبوعات، الكويت ،  -
1977 . 

 م.1992،  1البحث/ عبد اذلادي الفضلي، دار ادلؤرخ العريب ،طأصول  -

 -زلاضرات يف حتقيق ادلخطوطات / د. مسعود فلوسي ، جامعة باتنة  -
 م.2118اجلزائر ، 

 حتقيق ادلخطوطات / عباس ىاين  -

ةلب ،  –عالمات الرتقيم يف اللغة العربية ،فخر الدين قباوة، دار ادللتقى  -
 م.2117

 االقتباس والتوثيق من االنرتنت ،محدي أبو الفتوح دليل الباةثٌن إذل -
 م.2119عطيفة، دار النشر للجامعات ، 

 ث١ٕخ اٌّموه .8ٗ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف اٌجؾش اٌؼٍّٟ   ٕٔ ٙ

, ّوٚٛ اٌجبؽش 

ٚاٌجؾش , اٌّوؽٍخ 

إٌظو٠خ ٌىزبثخ اٌجؾٛس 

, اٌّوؽٍخ اٌزٕف١ن٠خ 

 ٌٍىزبثخ 

اٍٍٛة 

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ

   ثؾش   ٕ ٔ
ف اٌّقطٛٛخ رؼو٠  ٕٔ ٙ

, ّوٚٛ  ٚاٌزؾم١ك 

 ّؾمك, ِٛإفبد اٌ

اٌّوؽٍخ اٌّقطٛٛ , 

,  ٌٍزؾم١ك إٌظو٠خ

 ؼٍّٟ.اٌّوؽٍخ اٌ

اٍٍٛة 

 اٌّؾبٙوح
افزجبه 

 رؾو٠وٞ

   ثؾش  ٕ ٔ

االِزؾبْ     ٕ ٔ

 ٔٙب٠خ اٌفًٖ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 الدراسات العلمية االكادديية . -

 البحث العلمي وانواعو -

 العلمي.ادلنهج النقدي يف استخدام االسلوب  -

اجملالت العلمية الرصينة السيما اليت ترتبط َنامعات ومراكز علمية  -
 لالطالع على البحوث ادلنشورة فيها 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 
 مواقع البحث العلمي السيما ادلكتبة الشاملة وادلكتبة االفرتاضية -

 ابصر موقع  -
  Library Genesisموقع  -

 Bookboonموقع  -
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٓ٘

 االدلام بكل ما ىو مستحدث وجديد يف البحث العلمي.  -

 مراجعة البحوث والدراسات ادلنشورة وغًن ادلنشورة يف اجلامعات واجملالت والدوريات العربية واالجنبية  -

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث التجريبية لتطوير ادلقرر  -
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 اعداد:أ.م.د .ابتسام عبد الحسين سلطان     وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕ

 إٌؾٛ اٌموآٟٔ/اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب /ِبعَز١و اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗ

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .٘

 كها١ٍخٍبػخ  ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙ

 9ٕٔٓ/ٖ/8 ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

ِؼوفخ األٌٍ اٌؼبِخ ٌٍٕؾٛ اٌؼوثٟ ِٚلٜ رؤصو٘ب ثبٌمواْ اٌىو٠ُ ِٚلٜ رؤص١و٘ب ػٍٝ االؽىبَ اٌْوػ١خ  -ٔ

 ثٕٛفٙب لبئّخ ػٍٝ ٌغخ اٌموآْ اٌزٟ رقٚغ ٌالؽىبَ إٌؾ٠ٛخ.
 َِزٕلح اٌٝ اٌؾم١مخ اٌموآ١ٔخ.اٌلػٛح اٌٝ ثٕبء ِٕٙغ١خ ِؼوف١خ فٟ فُٙ إٌٔ اٌموآٟٔ  -ٕ
اٌزؾوه ِٓ فىوح اٌزَّه ثبٌمبػلح إٌؾ٠ٛخ ٚافٚبع إٌٔ اٌموآٟٔ ٌٙب ٚرم١١ل إٌؾٛ ثمٛاػل اٌؼمً  -ٖ

 ٚإٌّطك.
ظٙٛه اٌؾبعخ اٌّزيا٠لح فٟ اٌلهاٍبد االكث١خ ٚإٌمل٠خ اٌّؼبٕوح اٌٝ اٌز١١ّي ث١ٓ إٌؾٛ اٌنٞ ٠ٙلف اٌٝ   -ٗ

 رٛظ١ف اٌمٛاػل ٌجٕبء اٌقطبة االكثٟ ٚث١ٓ إٌؾٛ إٌٖٟ اٌنٞ ٠ٙلف اٌلهاٍخ اٌؼ١ّمخ ٌج١ٕخ إٌٔ.
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبد منالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهبد ِقوع .9

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - ة
 ااٌؾفبظ ػٍٝ وزبة هللا ٍٕٚخ ٔج١ٗ ٚاالػزياى ثؾٚبهح االِخ االٍال١ِخ.  -ٔأ

 ِؼوفخ إٌؾٛ اٌموآٟٔ ٚث١بْ اٌّواك ِٕٗ.  -ٕأ

 ـ هثٜ إٌؾٛ ثبٌموآْ.ٖأ

 ـ ث١بْ ْٔبح إٌؾٛ اٌموآٟٔ ٚاُ٘ ِٖبكهٖ.ٗأ

  ـ ث١بْ اٌّٛاىٔخ ث١ٓ إٌؾٛ اٌؼوثٟ ٚإٌؾٛ اٌموآٟٔ.٘أ

 وآٟٔ.ث١بْ ارغب٘بد إٌؾٛ اٌم -ٙأ

 ث١بْ اٌٍ إٌؾٛ اٌموآٟٔ. -7أ
 

 جؤبِظ ٌقبٕخ ثبٌا ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف  –ة 

 ٙجٜ ٌغخ اٌموآْ فىوا ِٕٚطمب. – ٔة 

 رّى١ٓ  ٛبٌت اٌّبعَز١وِٓ اٌىزبثخ ثٍغخ ػوث١خ ف١ٖؾخ ١ٍٍّخ. -ٕة

 اٍزقلاَ اٌطالة اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌف١ٖؾخ فٟ رؼبٍُِٙ ا١ٌِٟٛ. – ٕة 

      اػواة اٌىٍّبد فٟ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ. رله٠ت اٌطالة ػٍٝ  - ٖة 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ـ ٛو٠مخ اٌؾٛاه )االٍئٍخ ٚاالعٛثخ(.ٔ

 ـ ٛو٠مخ اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّىزجخٕ

 ـ اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. ٖ

 اعواء اٌجؾٛس. -٘
 ٛو٠مخ االٌمبء. -ٙ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌْف٠ٛخ.ـ ٛو٠مخ االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ٔ

 ـ ٛو٠مخ االفزجبهاد اٌْٙو٠خ اٌزؾو٠و٠خ.ٕ

 اعواء اٌجؾٛس ٚػوٙٙب. -ٖ

 
 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 أْ ٠فزقو اٌطبٌت ثٍغزٗ االَ ٟٚ٘ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌزٟ ٔيي ثٙب اٌموآْ اٌىو٠ُ. -ٔط         

 أْ ٠زنٚق اٌطبٌت االٍب١ٌت اٌؼوث١خ اٌزٟ ؽفً ثٙب اٌموآْ اٌىو٠ُ. -ٕط

 اْ ٠ٖغٟ اٌطبٌت ع١لا ػٕل ٍّبع اٌموآْ اٌىو٠ُ. -ٖط

 هفغ اٌملهح ػٍٝ اٌؾٛاه ٚاالٕغبء. -ٗط   
     

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 
 

اٌّبكح ن.وـــ)ّبّخ  اٌّؾبٙوح , ٚإٌّبلْخ , ٚاٌىزبثخ ػٍٝ اٌٍٛؽخ,  ٚاٍزؼّبي اٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ فٟ ػوٗ

 اٌؼوٗ(.
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 ٛوائك اٌزم١١ُ   

 
 رُ موو٘ب ٍبثمب

 
 

 

 
 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة ٚو١ف١خ االرٖبي ث١ُٕٙ.  -ٔك

 اٌزفبُ٘ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌظوٚف اٌضمبف١خ ٚاٌن١ٕ٘خ ٌٍطٍجخ.  -ٕك

 هفغ اٌملهح ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ.-ٖك

   هفغ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌلفبع ػٓ ٌغخ اٌموآْ. -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٓٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌموآٟٔ ْٔؤح إٌؾٛ  ٕ    ٔ

 ٚرطٛهٖ
اٌّؾبٙواد      كٚاػٟ إٌؾٛ اٌموآٟٔ

ٚاعواء 

 اٌجؾٛس

 االفزجبهاد

ْٔؤح إٌؾٛ اٌموآٟٔ            ٕ  ٕ

 ػٕل اٌملاِٝ
  

   ِٖبكه إٌؾٛ اٌموآٟٔ            ٕ        ٖ
إطالػ إٌؾٛ   ٕ    ٗ

 اٌموآٟٔ ػٕل اٌّؾلص١ٓ
  

   االرغبٖ اٌزف١َوٞ ارغب٘بد إٌؾٛ اٌموآٟٔ ٕ  ٘
   ارغبٖ ٔؾٛ اٌمواءاد  ٕ  ٙ
   االرغبٖ اٌٍغٛٞ             ٕ  7
   االرغبٖ إٌٖٟ  ٕ  8
   اٌمٖل اٌٍ إٌؾٛ اٌموآٟٔ ٕ  9
اٌزواثٜ ٚاٌزّبٍه   ٕ  ٓٔ

 إٌٖٟ
  

   ِواػبح اٌّؼٕٝ             ٕ  ٔٔ
ِواػبح اٌّقبٛت   ٕ  ٕٔ

 ٚاؽٛاي اٌّمبَ
  

ِٛاىٔخ ث١ٓ إٌؾٛ  ٕ  ٖٔ

اٌموآٟٔ  ٚإٌؾٛ غ١و 

 اٌموآٟٔ

   اٌؼبًِ اٌزؼ١ًٍ اٌزؤ٠ًٚ

ِٛلف إٌؾ١٠ٛٓ ِٓ             ٕ  ٗٔ

إٌٔ ٚأؽٛاي 

 اٌّقبٛت

  

ِٛلف إٌؾ١٠ٛٓ ِٓ   ٕ  ٘ٔ

اٌّؼٕٝ ٚاٌمٖل 

ٚلوائٓ اٌىالَ . ِٛلف 

إٌؾ١٠ٛٓ ِٓ اٌْب٘ل 

 اٌموآٟٔ 

  

   ِٕبلْخ اٌجؾٛس            ٕ  ٙٔ
   اِزؾبْ  ٕ  7ٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .ٔٔ
 وزت إٌؾٛ ٚوزت ِؼبٟٔ اٌموآْ ِضً  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 ِؼبٔٝ اٌموآْ ٌألففِ 

اٌّئٌف: أثٛ اٌؾَٓ اٌّغبّؼٟ ثبٌٛالء, اٌجٍقٟ صُ اٌجٖوٞ, 

 ٘ـ(ٕ٘ٔاٌّؼوٚف ثبألففِ األٍٜٚ )اٌّزٛفٝ: 

 رؾم١ك: اٌلوزٛهح ٘لٜ ِؾّٛك لواػخ

 إٌبّو: ِىزجخ اٌقبٔغٟ, اٌمب٘وح

 َ 99ٓٔ -٘ـ  ٔٔٗٔاٌطجؼخ: األٌٚٝ, 

  ٕػلك األعياء: 

 ٌٍفواء ِؼبٟٔ اٌموآْ

اٌّئٌف: أثٛ ىوو٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ى٠بك ثٓ ػجل هللا ثٓ ِٕظٛه اٌل٠ٍّٟ 

 ٘ـ(7ٕٓاٌفواء )اٌّزٛفٝ: 

اٌّؾمك: أؽّل ٠ٍٛف إٌغبرٟ / ِؾّل ػٍٟ إٌغبه / ػجل اٌفزبػ 

 اٍّبػ١ً اٌٍْجٟ

 ِٖو -إٌبّو: كاه اٌّٖو٠خ ٌٍزؤ١ٌف ٚاٌزوعّخ 

 ؼخ: األٌٚٝاٌطج

 ِغبى اٌموآْ

اٌّئٌف: أثٛ ػج١لح ِؼّو ثٓ اٌّضٕٝ اٌز١ّٝ اٌجٖوٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ(9ٕٓ

 اٌّؾمك: ِؾّل فٛاك ٍيگ١ٓ

 اٌمب٘وح -إٌبّو: ِىزجخ اٌقبٔغٝ 

 ٘ـ 8ٖٔٔاٌطجؼخ: 

 

, ِطجؼخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ  ػجل اٌَزبه اٌغٛاهٞ, ك. أؽّل  ٔؾٛ اٌموآْ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 َ.97ٗٔ-٘ـ9ٖٗٔاٌؼوالٟ, ثغلاك, 

اٌوٍبٌخ اٌؾل٠ضخ, ، ف١ًٍ ث١ٕبْاٌىو٠ُ ك. إٌؾ٠ْٛٛ ٚاٌموآْ  

 َ.ٕٕٓٓ-٘ـ ٖٕٗٔ, ٔػّبْ ٛ
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 كهاٍبد ألٍٍٛة اٌموآْ اٌىو٠ُ  

 ٘ـ( ٗٓٗٔاٌّئٌف: ِؾّل ػجل اٌقبٌك ػ١ّٚخ )د 

 رٖل٠و: ِؾّٛك ِؾّل ّبوو

 إٌبّو: كاه اٌؾل٠ش, اٌمب٘وح

 ؼخ :ثلْٚاٌطج

 ٔٔػلك األعياء: 

إٌؾٛ اٌموآٟٔ فٟ ٙٛء ٌَب١ٔبد إٌٔ اٌلوزٛهح ٕ٘بء ِؾّٛك 

 .ٕٕٔٓ-٘ـٖٖٗٔاٍّبػ١ً ,كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ , 

 

 

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
–اٌٍّٛٛػخ اٌْبٍِٗ -اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ

 ّجىخ ١ٙبء.
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .ٕٔ

 ـ اػبكح إٌظو فٟ ا٘لاف رله٠ٌ ِبكح إٌؾٛ اٌموآٟٔ ثٕبء ػٍٝ اٌّفوكاد اٌّبهح آٔفب.ٔ 

 ـ  االفن ثبالرغب٘بد اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ.ٕ

 اٍزقلاَ اٌٍٛبئٜ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ, ٚاٌزم١ٕخ ِٕٙب ثقبٕخ.ـ االوضبه ِٓ ٘
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 لَُ ػٍَٛ اٌمواْ     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .9ٓ

 اٌّلفً ٌلهاٍخ اٌْو٠ؼخ االٍال١ِخ  اٍُ / هِي اٌّموه .9ٔ

 اٍجٛػٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .9ٕ

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .9ٖ

 ( ٍبػخٓٙ) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .9ٗ

 9ٕٔٓ/ٖ/7ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9٘

 أ٘لاف اٌّموه .9ٙ
 ٚػاللزٙب ثبٌْوائغ اٌَّب٠ٚخ األفوٜ .اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِٕيٌخ اٌْو٠ؼخ اإلٍال١ِخ  -ٔ

 .فٟ اٌؾىُ ٚإٌىبػ ٚاٌطالق ٚاٌّٛاه٠ش  لجً االٍالَ اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ؽبٌخ اٌؼوة -ٕ
 اْ ٠ضّٓ اٌطبٌت كٚه اإلٍالَ فٟ أمبم إٌبً ِٓ اٌٚالي . -ٖ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌفمٗ اإلٍالِٟ ٚػاللزٗ ثبٌْو٠ؼخ . -ٗ
 اٌطبٌت ِٓ هثٜ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ثبٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ِْٚىالرٙب .اْ ٠زّىٓ  -٘
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٔ٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ فٖبئٔ اٌْو٠ؼخ االٍال١ِخ . -ٔأ

 . اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌفمٗ االٍالِٟ ٚفٖبئٖٗ  -ٕأ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ لٛاػل اٌفمٗ االٍالِٟ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ .  -ٖأ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ االكٚاه اٌزٟ ِو ثٙب اٌفمٗ االٍالِٟ ِٓ ْٔؤرٗ اٌٝ اٌٛلذ اٌؾبٙو.  -ٗأ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِمبٕل اٌزْو٠غ االٍالِٟ . -٘أ
  ٚاٌّلٟٔ .اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ١ِّياد اٌزْو٠غ اٌّىٟ  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ ٠ٛٙؼ اٌطبٌت اصو االٍالَ ػٍٝ ؽبٌخ اٌؼوة فٟ ػٖو اٌغب١ٍ٘خ . – ٔة

  اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت ِٙبهح اٌز١١ّي ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌْو٠ؼخ . - ٕة 

 اْ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌملهح ػٍٝ رور١ت ِمبٕل اٌْو٠ؼخ ؽَت ا١ّ٘زٙب . – ٖة

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح رله٠ٌ ػٍَٛ اٌْو٠ؼخ ٠ٚيكاك ا٘زّبِٗ ثٙب .اْ     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٍٍٛة االٌمبء )اٌّؾبٙوح(

 اٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ 

 ٛو٠مخ االٍزمواء

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ 

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد 

 اٍٍٛة اٌؼوٗ ٚاٌزمو٠و 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ٚاٌزؾو٠و٠خ (االفزجبهاد )اٌْف٠ٛخ 

 ٛو٠مخ االٍزغٛاة )االٍئٍخ ٚاالعٛثخ (

 االٍئٍخ االٍزمٖبئ١خ اصٕبء اٌّؾبٙوح 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠جلٞ اٌطبٌت ا٘زّبِب ثلهاٍخ اٌْو٠ؼخ االٍال١ِخ ٚاٌفمٗ االٍالِٟ . -ٔط

 اٌّْىالد اٌّؼبٕوح .اْ ٠َزٕزظ اٌطبٌت  كٚه اٌفمٗ االٍالِٟ فٟ ؽً -ٕط

 اْ ٠يكاك اٌطبٌت ؽجب ثبٌل٠ٓ االٍالِٟ ٚرطج١مب ٌٗ .-ٖط

 اْ ٠يكاك ؽت اٌطبٌت ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ .  -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٍٍٛة االٌمبء )اٌّؾبٙوح(

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ 

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد 

 اٍٍٛة اٌؼوٗ ٚاٌزمو٠و

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 االفزجبهاد )اٌْف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ (

 ٛو٠مخ االٍزغٛاة )االٍئٍخ ٚاالعٛثخ (

 االٍئٍخ االٍزمٖبئ١خ اصٕبء اٌّؾبٙوح 

 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اِزالن ِٙبهح رله٠ٌ اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ . -ٔك

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ ػوٗ ّٔبمط ِٓ اٌمٛاػل اٌفم١ٙخ ِٚؾبٌٚخ رؾ١ٍٍٙب . -ٕك

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ػٓ اٌوأٞ ِٕٚبلْخ اٌوأٞ االفو . -ٖك

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ اػلاك اٌلهاٍبد ٚاٌزمبه٠و اٌّزؼٍمخ ثبٌّبكح . -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٕ٘

 األٍجٛع
اٌَبػ

 اد

ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ االٍزغٛاة اٌّؾبٙوح  العرب قبل االسالم  ٕ ٔ

 اٌّؾبٙوح ةالة العرب االجتماعية  ٕ ٕ
االْٔطخ اٌٖف١خ 

 ٚاٌٛاعجبد

 االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ  اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  ةالة العرب القانونية  ٕ ٖ

 ٛو٠مخ االٍزغٛاة اٌّؾبٙوح تعريف الشريعة االسالمية  ٕ ٗ

 اٌّؾبٙوح خصائص الشريعة االسالمية  ٕ ٘
االْٔطخ اٌٖف١خ 

 ٚاٌٛاعجبد

 االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ  اٌّؾبٙوح الشريعة من عند اهلل  ٕ ٙ

اٍزوار١غ١خ اٌؼٖف  اجلزاء يف الشريعة دنيوي واخروي  ٕ 7

 اٌنٕٟ٘
 ٛو٠مخ االٍزغٛاة

 طريقة االستجواب ؽً اٌّْىالد  عموم الشريعة وبقاؤىا  ٕ 8
 طريقة االستجواب اٌّؾبٙوح مشول الشريعة  ٕ 9

 االختبارات التحريرية اٌّؾبٙوح اختبار حتريري  ٕ ٓٔ

ٔٔ ٕ  
عالقة الشريعة االسالمية بالشرائع 

 السماوية
اٍزوار١غ١خ اٌزؼل٠ً 

 االستقصائيةاالسئمة  اٌّفب١ّٟ٘ 

ٕٔ ٕ  
 مقاصد الشريعة االسالمية

 
 االسئمة االستقصائية اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ

 المالحظة المباشرة   اٌؼوٗ ٚاٌزمو٠و مراتب مقاصد التشريع  ٕ ٖٔ

اٍزوار١غ١خ اٌؼٖف  تعريف الفقو االسالمي  ٕ ٗٔ

 االنشطة الصفية  اٌنٕٟ٘ 

 االستقصائيةاالسئمة  االٌمبء  خصائص الفقو  ٕ ٘ٔ
 االسئمة االستقصائية اٌّؾبٙوح التمييز بٌن الفقو والشريعة  ٕ ٙٔ
 االختبارات التحريرية  اختبار حتريري  ٕ 7ٔ
 عطلة نصف السنة 8ٔ

 9ٔ عطلة نصف السنة

 اٌّؾبٙوح القاعدة الفقهيو  ٕ ٕٓ
االفزجبهاد 

 اٌم١ٖوح

ٕٔ ٕ  
شرح مخس قواعد يف الفقو 

 االسالمي
اٌؼوٗ 

 ٚاٌزمو٠و
االْٔطخ اٌٖف١خ 

 ٚاٌٛاعجبد

اٌؾٛاه  ادوار الفقو االسالمي  ٕ ٕٕ

 ٚإٌّبلْخ
اٌزمبه٠و 

 ٚاٌٛاعجبد 

ٕٖ ٕ  
صلى اهلل الدور االول )عصر النيب )

 ( (عليو والو وسلم 
 اٌّؾبٙوح

االٍئٍخ 

 االٍزمٖبئ١خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٖ٘
 ة من قبل ىيئة العمداءالمفردات مقر  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 –الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء  – المدخل الى الشريعة االسالمية )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 –الطبعة الرابعة  –النجف االشرف  –مؤسسة كاشف الغطاء العامة 

     .م 2115 –ه 1436
 –دار الضياء  –ةسن كرمي الربيعي  – المدخل لدراسة الشريعة االسالمية

 .م 2116 –النجف االشرف 
 –اربيل  –مصطفى ابراىيم الزدلي  – المدخل لدراسة الشريعة االسالمية

 م .2119
مؤسسة  –الدكتور عبد الكرمي زيدان  - المدخل لدراسة الشريعة االسالمية

 م  2112 -ىـ 1423 -الطبعة السادسة عشر –بًنوت  –الرسالة 
وقحطان عبد الرمحن الدوري  منًن محيد البيايت -المدخل الى الدين االسالمي

 . 1979 –دار احلرية  –بغداد  –
 –دار ادلعرفة  –محد عبيد الكبيسي  – المدخل لدراسة الشريعة االسالمية

 . 1981 –الطبعة االوذل 

ٕٗ ٕ  
الدور الثاين )عصر اخللفاء 

 الراشدين (
 اٌّؾبٙوح

االٍئٍخ 

 االٍزمٖبئ١خ

  اختبار حتريري  ٕ ٕ٘
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

ٕٙ ٕ  
اخللفاء  دالدور الثالث )عصر ما بع

 اذل اوائل القرن الثاين للهجرة (
 اٌّؾبٙوح

االٍئٍخ 

 االٍزمٖبئ١خ

ٕ7 ٕ  
الدور الرابع )من اوائل القرن الثاين 
 اذل منتصف القرن الرابع للهجرة (

 اٌّؾبٙوح
االْٔطخ اٌٖف١خ 

 ٚاٌٛاعجبد

ٕ8 ٕ  

الدور اخلامس )من منتصف القرن 
 656الرابع اذل سقوط بغداد سنة 

 ىـ (

 اٌّؾبٙوح
االفزجبهاد 

 اٌْف٠ٛخ 

ٕ9 ٕ  
الدور السادس )من سقوط بغداد 

 اذل وقتنا احلاضر (
 اٌّؾبٙوح

االٍئٍخ 

 االٍزمٖبئ١خ

  اختبار حتريري  ٕ ٖٓ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ

 اٌّؾبٙوح اإلسالميةنشأة ادلذاىب   ٕ ٖٔ
االٍئٍخ 

 االٍزمٖبئ١خ

  اختبار حتريري  ٕ ٕٖ
االفزجبهاد 

 اٌزؾو٠و٠خ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 الكتب والمجالت والمراجع التي تتعلق بالعلوم الشرعية ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 

االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ 

مكتبة التراث  –موقع ملتقى اىل التفسير  –موقع المكتبة الشاملة  ....
 االسالمي .

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٗ٘

رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌّٖبكه االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٌّؼوفخ اٌمٛاػل ٚإٌٖٛٓ اٌْوػ١خ ٚفُٙ كٚه٘ب  -ٔ  

 ٚفبػ١ٍزٙب .

ٛوق رله٠ٌ رَبػل ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌّموه ِضً اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌّبظواد اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ اٌطالة  اٍزقلاَ -ٕ

 ٚرط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌنٌه .

 اعواء افزجبهاد ِٕٚبلْبد ػٓ ِؾبٚه اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ػجو رطج١ك اٌٖف االٌىزوٟٚٔ . -ٖ

اْ ٘نا اٌؼٍُ ال ٠ّىٓ االٍزغٕبء ػٕٗ هثٜ وً ػٕٖو ِٓ ػٕبٕو اٌّبكح ثبٌمواْ اٌىو٠ُ ؽزٝ رْؼو اٌطبٌجخ  -ٗ

 فٟ فُٙ اٌمواْ اٌىو٠ُ .

 
 

 منوذج وصف ادلقرر

 

 وصف ادلقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 ؛البرنامج.

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/عبِؼخ ثغلاك/ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌمواْ ٚ اٌزوث١خ االٍال١ِخ اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .ٕ

 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ / فمٗ األؽٛاي اٌْق١ٖخ  هِي اٌّموه/ اٍُ  .ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗ
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 فٍٖٟ إٌَخ/ اٌفًٖ  .٘

 6 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙ

 3/11/2018 ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه  .8

 ( .اٌطالق , اٌيٚاط ) اٌزؼوف ػٍٝ االؽىبَ اٌْوػ١خ اٌّزؼٍمخ ثبالؽٛاي اٌْق١ٖخ   -1
 .كهاٍخ األؽٛاي اٌْق١ٖخ كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌّنا٘ت  -2 
 .رطج١ك أؽىبَ اٌيٚاط ٚاٌطالق ػ١ٍّبً ثبالِضٍخ ٌزمو٠ت اٌفُٙ  -3 
 .فُٙ اٌطبٌجبد ٌٍّمبٕل االعزّبػ١خ اٌٖؾ١ؾخ الؽىبَ اٌيٚاط ٚاٌطالق  -4 
 .االهرمبء ثَّزٜٛ اٌطبٌجبد ثىً اٌطوق اٌّزبؽخ ٚاألٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ  -5 

 
 
 
 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .ٓٔ

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ
 .ِؼوفخ االؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثّملِبد اٌيٚاط  -1
 .ِؼوفخ اٌّٖبكه اٌْوػ١خ اٌزٟ ٠وعغ ا١ٌٙب ٌزؾل٠ل اٌؾىُ اٌْوػٟ  -2
 .رقو٠ظ ْٔئ ٠ؾًّ اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ اٌٖبف١خ ِٓ ّٛائت اٌزطوف ٚاٌغٍٛ  -3
 .ِؼوفخ االؽىبَ اٌْوػ١خ اٌزٟ ٌٙب َِبً ِجبّو ّٚقٖٟ ثبٌّىٍف   -4
 .رطج١ك االٍب١ٌت اال١ٌٕٛخ ثجٕبء اٌٛعٗ اٌٖؾ١ؼ فٟ رؼ١١ٓ اٌؾىُ اٌْوػٟ  -5
 .اوَبة اٌطبٌجخ اٌملهح ػٍٝ اٍزٕجبٛ االؽىبَ ِٓ االكٌخ  -6
 .ث١بْ ِلٜ ِواػبح اٌْو٠ؼخ ٌّٖبٌؼ اٌؼجبك ٚهفغ اٌؾوط ػُٕٙ  -7

 .األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه  -ة 
 .ر١ّٕخ اٌٍّىخ اٌفم١ٙخ ٌلٜ اٌطبٌجخ  -1
 .اوَبة اٌطبٌجخ كلخ اٌّالؽظخ ٚاٌزفى١و إٌّطمٟ  -2
 .ر١ّٕخ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ اٌّزغوك اٌنٞ ٠مَٛ ػٍٝ االٍزلالي  -3
 .ث١بْ اٌم١ّخ  اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ  -4

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 اٌّؾبٙواد اٌؼ١ٍّخ 

 " ( .ثٛهث٠ٕٛذ"ثبٍزؼّبي اٌؼوٗ اٌّوئٟ ) اٌّؾبٙواد  -1
 .رى١ٍف اٌطٍجخ ثىزبثخ اٌزمبه٠و ٚ اٌجؾٛس ٚ ػوٙٙب ثطو٠مخ إٌّبلْخ ٚ االٍزغٛاة  -2
 ( .اٌؼًّ ّٙٓ اٌّغّٛػبد ) اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -3
 .ػوٗ ِْىٍخ ٚا٠غبك ؽٍٛي ٌٙب  -4
 .اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ ػٓ ٛو٠ك األٍئٍخ اٌَو٠ؼخ  -5

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
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 .االِزؾبٔبد اٌْف٠ٛخ ٚ اٌزؾو٠و٠خ  -1
 .رغبهة االكاء , ِالؽظخ رفبػً اٌطٍجخ اصٕبء إٌّبلْخ ٚ اٌؾٛاه  ,رمل٠ُ اٌجؾٛس ٚ اٌزمبه٠و  -2
 .ِوالجخ االٌزياَ ثبكاء اٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -3
 .اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت  -4
 م١ّ١خ األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌ -ط
 .ر١ّٕخ اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ ِٓ فالي ِؼوفخ االؽىبَ اٌْوػ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌيٚاط ٚاٌطالق  -1
 . اٌزؤو١ل ػٍٝ رمل٠ٌ اٌؾىُ اٌْوػٟ ٚاالٌزياَ اٌٖؾ١ؼ ِٓ غ١و افواٛ اٚ رفو٠ٜ   -2
 .اماثخ إٌظوح اٌطبئف١خ ػٓ ٛو٠ك فُٙ ِجبكئ االٍالَ اٌَب١ِخ  -3
 .ر١ّٕخ اٌغبٔت االفاللٟ ٚاٌزوثٛٞ  -4
 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ ٚاالفزجبهاد اٌْف١ٙخ

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 
 .اوَبة اٌّٙبهاد ٌٍطبٌجخ ٌزَبػل٘ب فٟ رطج١ك ِب كهٍزٗ فٟ ِغبي اٌؾ١بح ػ١ٍّبً  -1
 .ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفٌ ػٓ ٛو٠ك رط٠ٛو االكاء  -2
 .فزؼ ا٢فبق أِبَ اٌطبٌجبد الفز١به اٌزقٖٔ إٌّبٍت  -3
 . اوزْبف ِٛ٘جخ اٌطبٌجخ ٚر١ّٕزٙب  -4
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 ث١ٕخ اٌّموه .٘٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٔ

 ػٍٝ ِؼٕٝ إٌىبػ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِؼٕٝ إٌىبػ ٚ ؽىّٗ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕ

 ػٍٝ ِؼٕٝ اٌقطجخ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌقطجخ ِؼٕٝ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٖ

ػٍٝ اٌّواح اٌّجبؽخ 

 ٌٍقطجخ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّوأح اٌّجبؽخ ٌٍقطجٗ

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ ٗ

ػٍٝ اٌؼلٚي ػٓ 

 اٌقطجخ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼلٚي ػٓ اٌقطجخ

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ ٘

 ػٍٝ اهوبْ اٌؼمل

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اهوبْ ػمل اٌيٚاط

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ ٙ

 ػٍٝ ١ٕغ اٌؼمل

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ١ٕغ اٌؼمل

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ 7

 ػٍٝ ّوٚٛ اٌؼمل

ّوٚٛ ػمل اٌيٚاط  ٚ 

 أؼمٍلٖ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ 8

ػٍٝ ّوٚٛ ٕؾخ 

 اٌؼمل

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ّوٚٛ اٌٖؾخ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؤث١ل اٌؼمل ّٙبكح =  ٕ 9
٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ ٓٔ

ػٍٝ ّوٚٛ إٌفبم 

 ٚاٌٍيَٚ

ّوٚٛ إٌفبم ٚ ّوٚٛ 

 اٌٍيَٚ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

االفزجبهاد   االِزؾبْ  ٕ ٔٔ

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕٔ

ٛال٠خ ػٍٝ ِؼٕٝ اٌ

 ٚاٌىفبءح

اٌٛال٠خ ٚ اٌىفبءح فٟ 

 اٌيٚاط

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٖٔ

اٌّؾوِبد ِٓ ػٍٝ 

 إٌَبء

اٌّؾوِبد ِٓ إٌَبء 

 ػٍٝ ٚعٗ اٌزؤث١ل

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٗٔ

 اؽىبَ اٌوٙبعػٍٝ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اؽىبَ اٌوٙبع

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٘ٔ

اٌّؾوِبد ِٓ ػٍٝ 

 إٌَبء

إٌَؤء اٌّؾوِبد ِٓ 

 ػٍٝ ٚعٗ اٌزؤل١ذ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٙٔ

 طالقػٍٝ ِؼٕٝ اٌ

رؼو٠ف اٌطالق ٌغخ ٚ 

 إطالػ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٔٔ

. رؤ١ٌف ك( , اؽىبَ إٌىبػ) اؽىبَ االٍوح فٟ اٌفمٗ االٍالِٟ   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
اؽىبَ ),ٔ,98ٙٛٔ,ِطجؼخ عبِؼخ ثغلاك,ٔظبَ اٌل٠ٓ ػجل اٌؾ١ّل 

ػجلاٌَزبه ؽبِل,ِطجؼخ عبِؼخ .,ك(أٙبء إٌىبػ

 .ٔ,98ٙٛٔثغلاك,
,كاه ِؾّل عٛاك ِغ١ٕخ, اٌفمٗ ػٍٝ اٌّنا٘ت اٌقَّخ  -1 (  اٌّٖبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 .7ٕٓٓاٌْوٚق,
اؽّل , االؽٛاي اٌْق١ٖخ فٟ اٌفمٗ ٚاٌمٚبء ٚاٌمبْٔٛ  -2

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ 7ٔ

 ِبٌه اٌطالقػٍٝ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِبٌه اٌطالق

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ 8ٔ

 ّوٚٛ اٌطالقػٍٝ 

ّوٚٛ ِٓ ٠مغ ِٕٗ 

 اٌطالق

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٕ 9ٔ

 ػٍٝ أٛاع اٌطالق

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٛالق اٌَىواْ

ٛالق اٌّىوٖ ٚ ٛالق  = ٕ ٕٓ

اٌّو٠٘ ِوٗ 

 اٌّٛد

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

االفزجبهاد   االِزؾبْ  ٕ ٕٔ

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕٕ

 زٛو١ًػٍٝ ِؼٕٝ اٌ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزٛو١ً فٟ اٌطالق

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٖٕ

 زف٠ٛ٘ػٍٝ ِؼٕٝ اٌ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزف٠ٛ٘ فٟ اٌطالق

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕٗ

 ّوٚٛ اٌّطٍمخػٍٝ 

ّوٚٛ ِٓ ٠مغ ػ١ٍٗ 

 اٌطالق

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕ٘

 اٌفبظ اٌطالقػٍٝ 

ّوٚٛ ِب ٠مغ ثٗ 

 اٌطالق

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٕٙ

 الَبَ اٌطالقػٍٝ 

الَبَ اٌطالق ثبػزجبه 

 ِْوٚػ١زٗ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

الَبَ اٌطالق ثبػزجبه  = ٕ 7ٕ

 ٚلٛػٗ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

الَبَ اٌطالق ثبػزجبه  = ٕ 8ٕ

 ١ٕغزٗ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ 9ٕ

 اٌقٍغػٍٝ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌقٍغ ٚ اؽىبِٗ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٕ ٖٓ

 اٌؼلحػٍٝ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼلح ٚ اؽىبِٙب

االفزجبهاد   االِزؾبْ   

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
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 .اٌىج١َٟ,اٌؼبره ٌٖٕبػخ اٌىزبة,اٌمب٘وحػج١ل

) اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب   
 ,....  (اٌزمبه٠و , اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

( اٌٍّٛٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ ) اٌٍّٛٛػبد اٌفم١ٙخ ِضً  -1
 .ٕ,٠ٔ98ٖٛذ,ٚىاهح االٚلبف ٚاٌْئْٚ االٍال١ِخ,اٌىٛ.

رٖله ػٓ ارؾبك عبِؼبد اٌلٚي / ِغٍخ و١ٍبد اٌْو٠ؼخ  -2

 .رؼٕٝ ثبٌلهاٍبد االٍال١ِخ اٌّمبهٔخ , اٌؼوث١خ 
ِٛالغ االٔزو١ٔذ , ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 .اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌٍّىزجخ اٌْبٍِخ  -1
 .ّجىخ االٌٛوخ  -2

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٔ

اػطبء اٌَّبؽخ اٌىبف١خ ٌٍطٍجخ ٌٍزله٠ت فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ٛو٠ك ِؼب٠ْخ االٍبرنح ٚ اٌزؼٍُ ُِٕٙ ٚ ال 

 .ثبً ِٓ ِْبهوزُٙ فٟ وزبثخ ثؼ٘ اٌجؾٛس ٌٍزؼٍُ ُِٕٙ 
 .اٌؼًّ ػٍٝ عؼً اٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ اٌّغوكح ٚالؼبً ٠ٌّ ؽ١بح اٌطبٌجبد 

 .ٌٌَٙٛخ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛخ ٚرضج١زٙب , موه اٌلهاٍٟ اكفبي ٍٚبئً اٌزٛإً االعزّبػٟ ّٙٓ اٌّ
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي
 

 استمارة وصف البرنامج االكاديمي للكليات والمعاىد
 

 بغداد الجامعة :
 التربية للبنات الكلية/ المعهد :

 علوم القرآن الكريم   القسم العلمي:
 9/6/8106 تاريخ ملء الملف:

 
 

 التوقيع:                                                     التوقيع:
 اسم رئيس القسم:                                          اسم المعاون العلمي:

 التاريخ:                              التاريخ:                      
 
 

 دقق الملف من قبل
 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي:
 التاريخ:
 التوقيع:

 
 

 
 مصادقة السيد العميد

 
 وصف الربنامج االكادديي

الربنامج وسلرجات التعلم ادلتوقعو من الطالب حتقيقها مربىنا عما اذا كان قد ةقق االستفادة القصوى يوفر وصف الربنامج االكادديي ىذا اجيازا مقتضيا الىم خصائص 
 من الفرص ادلتاةة ، ويصاةبو وصف لكل مقرر ضمن الربنامج

 كمية التربية لمبنات المؤسسة التعميمية-1

 قسم عمون القرآن الكريم القسم العممي/المركز-2

 عموم قرآن اسم / رمز المقرر-3
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 يومي اشكال الحضور المتاحة-4

 سنوي            الفصل/ السنة -5

عدد الساعات الدراسية -6

 )الكمي(

 ساعة دراسية 61

 9/6/2116 تاريخ اعداد  ىذا الوصف -7

تعمم الطالبات عمى القرآن الكريم وسيرة النبي... وماذا تعني كممة  اىداف المقرر  -8

 بالتفصيل لمطمبات من كل الجوانب.عموم قرآن وتوضيحيا 

 
 

 مخرجات البرنامج المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم -11
 االىداف المعرفية - أ

 ماذا تعني كممة عموم القرآن.-1أ

 ما ىي اسماء القرآن الكريم.-2أ

 ما ىي سيرة الرسول صمى اهلل عميو والو وسمم.-3أ

 ما ىي االيات المكية والمدنية.-4أ

 ما ىي اسباب النزول.-5أ

 ما ىو الناسخ والمنسوخ.-6أ
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 االىداف المياراتية الخاصة بالبرنامج - ب
 زيادة اكثر لمعمومات الطالبات.-1ب

 من خالل التعريف عمى القرآن الكريم-2ب

 وخاصة من امور قد تكون مخفية عمى بعض الطالبات.-3ب

 طرائق التعميم والتعمم

 

 الذىنيالمحاضرة والمناقشة والعصف 

 طرائق التقييم

 عن طريق االختبارات اليومية الشفوية اضافة الى االختبارات الفصمية التحريرية.

 االىداف الوجدانية والقيمية -ج

 كسر حاجز الخوف واعداد الطالبة بأن تكون مؤىمة لمتدريس.-1ج

 

 :طرائق التعميم والتعمم

 طريقة المحاضرة -1
 طريقة المناقشة -2
 العصف الذىني -3

 

 طرائق التقييم

 االمتحانات الشفوية -1
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 اسئمة موضوعية -2
 اسئمة مقالية -3

 
    المقرربنية  -11

مخرجات  الساعات االسبوع
التعميم 
 المطموبة

طريقة  اسم الوحدة/ او الموضوع
 التعميم

طريقة 
 التقييم

   تمييد عن عموم القرأن  2  .31
   البعثة نزول القرأن الكريم    .32
حياة النبي )صمى لمحة تاريخية عن     .33

 اهلل عميو وسمم( قبل البعثة
  

   نزول القرأن وفتور الوحي     .34
كيف كان النبي )صمى اهلل عميو وسمم(     .35

 يتمقى القرأن وطريقة حفظو
  

   امتحان الشير االول    .36
   نزول القرأن منجمًا وحكمة التنجيم    .37
كتابة القرأن الكريم في حياة النبي     .38

 عميو وسمم()صمى اهلل 
  

جمع القرأن في خالفة الصديق     .39
واستنساخ المصاحف وتوزيعيا عمى 

 االمصار في خالفة عثمان

  

ترتيب االيات والصور في المصحف     .41
 وتطور شكل المصحف

  

قراءة القرأن الكريم ومعنى االحرف     .41
السبعة وعالقتو برخصة االحرف 

 السبعة

  

   امتحان الشير الثاني    .42
   االختيار واثره في القراءات     .43
   اختيار ابن مجتيد القراءات السبع    .44
   القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة    .45



  
 93انصفحت 

 
  

   اصول التفسير ومصطمحو    .46
   المحكم والمتشابو    .47
   ما يحتاج الى معرفتو المفسر     .48
   معرفة اسباب النزول    .49
   معرفة المكي والمدني    .51
   الناسخ والمنسوخمعرفة     .51
   امتحان الشير الثالث    .52
التفسير في حياة النبي )صمى اهلل عميو     .53

 وسمم(
  

   التفسير في عصر الصحابة والتابعين    .54
دراسة في كتب التفسير بالمأثور:     .55

 جامع البيان لمطبري
  

التفاسير الفقيية: الجامع الحكام القرأن     .56
 لمقرطبي

  

المغوية:معاني القرأن واعرابو التفاسير     .57
 لمزجاج

  

   التفسير في العصر الحديث    .58
   اعجاز القرأن ووجوىو    .59
   امتحان الشير الرابع    .61

 
  

 البنية التحتية -12
محاضرات في عموم القرآن / د.غانم قدوري  الكتب المقررة المطموبة -1

 1981حمد ، اشرفت جامعة بغداد عمى طبعو 
 عموم القرآن والتفسير ، د.كاصد الزيدي  الرئيسية )المصادر(المراجع  -2

 م2111، 2ديوان الوقف الشيعي ، ط
الكتب والمراجع التي يوصي بيا )المجالت -أ

 العممية، التقارير،....
آيات االستغفار في القرآن الكريم ، رسالة 

 ماجستير ، د.عباس محمد رشيد
 مكتبة االسكندرية  يتالمراجع االلكترونية، مواقع االنترن-ب

 مكتبة المصطفى 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

كيف يتم تطوير المقرر الدراسي اذا لم توجد اي وسائل متاحة لألستاذ. عممًا ان االستاذ يقف 
اكثر من ساعة دون الجموس وذلك لعدم توفر اي وسائل من الوسائل التي تجعل االستاذ ياخذ 

 دوره.
 

 انًقشسًَىرج وصف 

 

 وصف انًقشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .98

 إٛي اٌفمٗ/ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ اٍُ / هِي اٌّموه .99

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٓٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٓٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٓٔ

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٓٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٗٓٔ

 مبادة اصول الفقوتعريف الطلبة  .ٔ

 اةياء الدين يف نفوس الطالبات وجعلو منهج ةياة  .ٕ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ابراز امهية ادلنهجية العلمية يف تتبع ادلسائل الفقهية  .ٖ

 زرع الثقة في نفوس الطالبات بقدرتهن على ايجاد الحقيقة وتتبعها  .ٗ
 
 
 
 
 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٙ٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِبكح إٛي اٌفمٗ  -ٔأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -ٕأ

 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق اٍزٕجبٛ االؽىبَ -ٖأ
 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌٖٛاة ٚاٌقطؤ  -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رزجغ اٌَّؤٌخ اٌفم١ٙخ  – ٔة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ االكٌخ  – ٕة

 اْ رزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍطبٌجبد ثبٌَّزمجً  – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح  

 إٌّبلْخ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 اٌمٖخ 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 

 االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اؽ١بء اٌل٠ٓ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ ٚأٗ اٍبً ٌؼٍُ اٌفمٗ  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌّؾبٙوح 

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ ٚاٌزؾو٠و٠خ / االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌفم١ٙخ ِٓ اكٌزٙب  -ٔك

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ فٟ ؽ١برٙب ا١ِٛ١ٌخ  -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .7٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

 إٛي اٌفمٗ 
رؼو٠ف إٛي اٌفمٗ 

 ٚٛوق اٍزٕجبٛٗ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

ِؼوفخ ٛوق اٍزٕجبٛ  ٕ ٕ

 االؽىبَ ٚلٛاػلٖ 
ر١ّٙل ٌلهاٍخ ٛواق 

 اٍزٕجبٛ االؽىبَ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

ِؼٕٝ اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٖ

اٌمٛاػل اال١ٌٕٛخ 

 اٌٍغ٠ٛخ

اٌمٛاػل اال١ٌٕٛخ 

 اٌٍغ٠ٛخ ٚالَبِٙب

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع  ٕ ٗ

 اٌقبٓ  
الَبَ اٌٍفع ِٓ ؽ١ش 

اٌٍفع / اٌمَُ االٚي 

 اٌقبٓ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٘

 اٌٍفع اٌّطٍك 
رؼو٠ف اٌّطٍك 

 ٚاؽىّٗ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

رؼو٠ف اٌٍفع اٌّم١ل  اٌزؼوف ػٍٝ اٌّم١ل ٕ ٙ

 ٚؽىّٗ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

رؼو٠ف االِو ١ٕٚغٗ  اٌزؼوف ػٍٝ ) االِو(  ٕ 7

 ٚأٛاػٗ ٚؽىّٗ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ 8

 رقٔ االِو 

اٌّؾبٙوح  َِبئً فٟ كالٌخ االِو 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ 9

 إٌٟٙ 

رؼو٠ف إٌٟٙ ١ٕغٗ 

 ٚأٛاػٗ ٚؽىّٗ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ ٓٔ

 رقٔ إٌٟٙ 

َِبئً رقٔ كالٌخ 

 إٌٟٙ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ ٔٔ

 اٌؼبَ 

االفزجبهاد   االِزؾبْ 

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ ٕٔ

 رزؼٍك ثلالٌخ اٌؼبَ 

رؼو٠ف اٌٍفع اٌؼبَ ٚ 

١ٕغ اٌؼَّٛ ٚؽىُ 

 اٌؼبَ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق  ٕ ٖٔ

 رق١ٖٔ اٌؼبَ

اٌّؾبٙوح  رق١ٖٔ اٌؼبَ 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  ٕ ٗٔ

 اكٌخ رق١ٖٔ اٌؼبَ

أٛاع اكٌخ اٌزق١ٖٔ/ 

 االكٌخ إٌّفٍٖخ

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  ٕ ٘ٔ

 اكٌخ رق١ٖٔ اٌؼبَ

أٛاع اكٌخ اٌزق١ٖٔ/ 

 االكٌخ اٌّزٍٖخ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌّؾبٙوح  كالٌخ اٌؼبَ الرؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ ٙٔ

ٚإٌّبلْخ 
 االفزجبهاد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8٘

 الوجيز يف اصول الفقو / د.عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة قرطبة  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘ اٌؼبَ 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 7ٔ

 اٌٍفع اٌّْزون

اٌّْزون / رؼو٠فٗ 

 /اٍجبثٗ ٚؽىّٗ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

االفزجبهاد   االِزؾبْ  ٕ 8ٔ

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع ِٓ  ٕ 9ٔ

 ؽ١ش االٍزؼّبي

كالٌخ االٌفبظ ِٓ ؽ١ش 

 االٍزؼّبي 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع ِٓ  ٕ ٕٓ

ؽ١ش كالٌزٗ ػٍٝ 

 اٌّؼٕٝ 

كالٌخ اٌٍفع ػٍٝ 

 اٌّؼٕٝ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

كالٌخ اٌٍفع ِٓ ؽ١ش  = ٕ ٕٔ

 اٌى١ف١خ 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

االفزجبهاد   االِزؾبْ  = ٕ ٕٕ

اٌّٛٙٛػ١خ 

 ٚاٌّمب١ٌخ
ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزؼوف  ٕ ٖٕ

 اٌزؼبهٗ ٚاٌزوع١ؼ

اٌّؾبٙوح  اٌزؼبهٗ ٚاٌزوع١ؼ 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌّؾبٙوح  ٛوق اٌزوع١ؼ   ٕ ٕٗ

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ ِمبٕل  ٕ ٕ٘

 اٌْو٠ؼخ 

اٌّؾبٙوح  ِمبٕل اٌْو٠ؼخ 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌزؼوف ػٍٝ االعزٙبك  ٕ ٕٙ

 ٚرؼو٠فٗ 

اٌّؾبٙوح  االعزٙبك ٚاٌّغزٙل

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت  ٕ 7ٕ

 ّوٚٛ االعزٙبك

اٌّؾبٙوح  ّوٚٛ االعزٙبك 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اْ ٠زؼٍُ ِب٠غٛى ف١ٗ  ٕ 8ٕ

 االعزٙبك

اٌّؾبٙوح  ِب٠غٛى ف١ٗ االعزٙبك 

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

اٌّؾبٙوح   اٌزم١ٍل   ٕ 9ٕ

ٚإٌّبلْخ 

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االفزجبهاد

االفزجبهاد   االِزؾبْ  ٕ ٖٓ

اٌّمب١ٌخ 

 ٚاٌّٛٙٛػ١خ
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 اصول الفقو / زلمد ابو زىرة ،دار الفكر العريب  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
اصول الفقو / د.وىبة الزةيلي ،دار الفكر،الطبعة االوذل ، سوريا دمشق ، 

 م .1986-ه 1416

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
ف االصوليٌن يف طرق دالالت االلفاظ على معانيها واثرىا يف . اختال1

االةكام الفقهية) اطروةة دكتوراه ( / امحد صباح ناصر ادلال ، الطوَني ، 
 م.2111-ه1422مصر ، 

. اثر اللغة يف اختالف اجملتهدين ، عبد الوىاب عبد السالم طويلة، دار 2
 م.2111 -ه1421السالم ، الطبعة الثانية ، القاىرة مصر ، 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ادلكتبة االسكندرية 

 مكتبة ادلصطفى
  ادلكتبة الشاملة

 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .9٘

 اكفبي ّٔبمط ؽل٠ضخ ٚاِضٍخ ّٙٓ اٌّموه  

 اّوان اٌطبٌجبد فٟ ثؾش ّٔبمط رطج١م١خ ِٓ اٌٛالغ رَُٙ فٟ رفؼ١ً اٌّبكح ّٙٓ ؽ١برُٙ 

 رطج١ك ِفوكاد اٌّبكح ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ 
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 ًَىرج وصف انًقشس

  

 وصف انًقشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

  

  

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ / اٌّووي اٌمَُ اٌؼٍّٟ  .ٕ

 فمٗ اٌّؼبِالد اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ

 ٠ِٟٛ اٌّزبؽخأّىبي اٌؾٚٛه  .ٗ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .٘

 ( ٍبػخ كها١ٍخٓٙ) ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .ٙ

 9ٕٔٓ/ٕ/ٕ٘ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثّبكح اٌفمٗ ػِّٛب ٚفمٗ اٌّؼبِالد فٖٕٛب-ٔ

 اٌّؼبِالداألٌّبَ ثّؼبٟٔ اٌّٖطٍؾبد ٚاٌمٛاػل اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثّفوكاد ِبكح فمٗ -ٕ

ِؾبٌٚخ رج١َٜ اٌّبكح ٚٛوؽٙب ثؤٍٍٛة ػٖوٞ ِٓ فالي افز١به األِضٍخ اٌٛاٙؾخ    -ٖ     

 ِٚمبهٔخ األثٛاة اٌفم١ٙخ ِٚفوكارٙب ثّب ٘ٛ ِٛعٛك فٟ اٌجٕٛن ٚاألٍٛاق ٚٔؾٛ مٌه

 عنة ٚر٠ْٛك اٌلهاٍبد ٌّبكح اٌفمٗ ٚر١ّٕخ اٌؾٌ اٌفمٟٙ ٚاٌْوػٟ فٟ ٔفٍٛٙٓ -ٗ

  

  

  

  

  

  

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .ٓٔ
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  األ٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ

 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ إٌٖٛٓ اٌفم١ٙخ -ٔأ

 اٌزؼوف ػٍٝ آهاء اٌفمٙبء ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ -ٕأ

 اٌٛلٛف ػٍٝ األؽىبَ اٌْوػ١خ اٌقبٕخ ثبٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ  -ٖأ

 فٟ آهاء اٌفمٙبء ثّبكح فمٗ اٌّؼبِالدِؼوفخ أٚعٗ األفزالف ٚاألرفبق  -ٗأ

 األّبهح اٌٝ اٌواٞ اٌّْٙٛه أٚ اٌواعؼ ِٓ ث١ٓ ا٢هاء اٌفم١ٙخ اٌّقزٍفخ -٘أ

   -ٙأ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ر١ّٕخ اٌؾٌ اٌفمٟٙ ٌلٜ اٌطبٌجبد ِٓ فالي اٌزؼبًِ ِغ إٌٖٛٓ اٌفم١ٙخ – ٔة

 اٌفم١ٙخاٌملهح ػٍٝ فُٙ اٌّزْٛ  – ٕة

 اٌّمبهٔخ ث١ٓ األؽىبَ اٌفم١ٙخ ٚث١ٓ األؽىبَ اٌٛٙؼ١خ – ٖة

  اٌزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي اٌؾىُ اٌفمٟٙ اٌٝ ا٢فو٠ٓ    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه

 اٌطو٠مخ إٌٛف١خ

 االٍٍٛة اٌمٖٖٟ

 اٌج١بْ اٌؼٍّٟ

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ     

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ     

 االفزجبه اٌْفٛٞ 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ اٌْؼٛه ثبٌَّئ١ٌٚخ اٌْوػ١خ  -ٔط

 رؾى١ُ ِجبكئ اٌْو٠ؼخ األٍال١ِخ فٟ اٌٛالغ اٌؾ١برٟ-ٕط

 اٌزؼبًِ ِغ اٌفمٗ ػٍٝ اٍبً أٗ ِّْٚٛ ؽٚبهٞ ٚٛو٠ك ٌٍٙلا٠خ -ٖط

 رٕظ١ُ ؽ١بح اٌفوك ٚرؾم١ك اٌؼلاٌخ فٟ اٌّغزّغ ث١بْ كٚه اٌفمٗ فٟ  -ٗط

  

 

 ث١ٕخ اٌّموه .ٔٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

ٛو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

ٛو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٔ

 اٌج١غ

رؼو٠ف اٌج١غ 

 ِْٚوٚػ١زٗ ٚآكاثٗ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٕ

 اٌج١غ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أهوبْ اٌج١غ ّٚوائطٗ

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٖ

 ثبٌق١بهاد

 ف١به اٌْوٛ 

 ف١به اٌؼ١ت

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح



انصفحت   

102 
 

  

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٗ

 ثبٌق١بهاد

 ف١به اٌوإ٠ب

 ف١به اٌّغٌٍ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  ٕ ٘

 اٌج١غ

ٍُ َّ  األفزجبهاد اٌّؾبظوح ث١غ اٌ

ػٍٝ أٛاع اٌزؼوف  ٕ ٙ

 اٌج١غ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح ث١غ األلبٌخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح رؼو٠ف اٌوثب ٚألَبِٗ ر١ٙٛؼ ِؼٕٝ اٌوثب  ٕ 7

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 8

 اٌموٗ

رؼو٠ف اٌموٗ 

 ِْٚوٚػ١زٗ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ّوائٜ  ٕ 9

 اٌموٗ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح ّوائٜ اٌموٗ

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٓٔ

 ثبألعبهح 

رؼو٠ف األعبهح 

 ِْٚوٚػ١زٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٔٔ

 ثبألعبهح

أهوبْ األعبهح 

 ّٚوائطٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٕٔ

 ثبألعبهح

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أٔٛاع األعبهح

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٖٔ

 ثبألعبهح

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أؽىبَ األعبهح

اٌزؼوف ػٍٝ ِٖطٍؼ  ٕ ٗٔ

 اٌُغؼبٌخ

رؼو٠ف اٌُغؼبٌخ 

 ِْٚوٚػ١زٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِٖطٍؼ  ٕ ٘ٔ

 اٌُغؼبٌخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح ّوائٜ اٌُغؼبٌخ

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٙٔ

 اٌْووخ 

رؼو٠ف اٌْووخ 

 ٚألَبِٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 7ٔ

 اٌْووخ

ر١ٙٛؼ ِؼٕٝ ّووخ 

 األِالن

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 8ٔ

 اٌْووخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح ّووخ اٌؼمٛك

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 9ٔ

 اٌٙجخ 

رؼو٠ف اٌٙجخ 

 ِْٚوٚػ١زٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٕٓ

 اٌٙجخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أهوبْ اٌٙجخ ّٚوائطٙب

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٕٔ

 اٌٙجخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أؽىبَ اٌٙجخ

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٕٕ

 ثبٌو٘ٓ

رؼو٠ف اٌو٘ٓ 

 ِْٚوٚػ١زٗ 

 ّوائٜ اٌو٘ٓ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

ر١ٙٛؼ اٌّواك  ٕ ٖٕ

 ثبٌو٘ٓ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أؽىبَ اٌو٘ٓ

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٕٗ

 اٌىفبٌخ

رؼو٠ف اٌىفبٌخ 

 ِْٚوٚػ١زٙب

 اٌىفبٌخّوائٜ 

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح
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اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٕ٘

 اٌىفبٌخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أؽىبَ اٌىفبٌخ

اٌزؼوف ػٍٝ ِٖطٍؼ  ٕ ٕٙ

 اٌٛوبٌخ ٚاٌؾٛاٌخ

رؼو٠ف اٌٛوبٌخ ٚاٌؾٛاٌخ 

 ِْٚوٚػ١زّٙب

 أهوبْ اٌٛوبٌخ ٚاٌؾٛاٌخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

اٌزؼوف ػٍٝ ِٖطٍؼ  ٕ 7ٕ

 اٌٛوبٌخ ٚاٌؾٛاٌخ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح اٌٛوبٌخ ٚاٌؾٛاٌخّوائٜ 

ر١ٙٛؼ ِؼٕٝ  ٕ 8ٕ

 ِٖطٍؼ األػبهح

رؼو٠ف األػبهح 

 ِْٚوٚػ١زٙب

أهوبْ األػبهح 

 ّٚوائطٙب

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

ر١ٙٛؼ ِؼٕٝ  ٕ 9ٕ

 ِٖطٍؼ األػبهح

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح أؽىبَ األػبهح

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٖٓ

 اٌٛلف

رؼو٠ف اٌٛلف 

 ِْٚوٚػ١زٗ

 أهوبٔٗ ّٚوائطٗ

 األفزجبهاد اٌّؾبظوح

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٔ

ـ اٌىزت اٌّموهح ٔ

 اٌّطٍٛثخ 

فمٗ اٌّؼبِالد ٚاٌغٕب٠بد / ك.ِؾّل هٙب ػجل اٌغجبه ,اثوا١ُ٘ اٌلثٛ / 

 989ٔٛ/االٌٚٝ   

ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

  )اٌّٖبكه( 

 اٌموآْ اٌىو٠ُ

 ِٖبكه اٌؾل٠ش

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ 

٠ٕٛٝ ثٙب 

) اٌّغالد                 

 اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,... (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ربه٠ـ  إٌبّو اٌّئٌف اٌّٖله

 إٌْو/اٌطجغ

 اٌٍّؼخ اٌلِْم١خ

  

ٌّّ اٌل٠ٓ اثٛ ػجل 

هللا ِؾّل 

اٌؼبٍِٟ)ا١ٌْٙل 

 االٚي(

  ٔٗٔٔ ٖ 

اٌٍّٛٛػخ 

اٌفم١ٙخ  

 اعياء ٗا١ٌَّوح/

ِؾّل ػٍٟ 

 االٖٔبهٞ

 ٛ/االٌٚٝ  

ٔٗٔ٘ ٖ 

فمٗ اٌّؼبِالد 

اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ 

فٟ اٌْو٠ؼخ 

 االٍال١ِخ

ك.ٖٔو فو٠ل ِؾّل 

 ٚإً 

)ِفزٟ اٌل٠به 

 اٌّٖو٠خ(

اٌّىزجخ 

 اٌزٛف١م١خ

 ٛ/اٌقبَِخ

ٔ998 

فمٗ اٌّؼبِالد 

اٌّب١ٌخ اٌّمبهْ 

)١ٕبغخ عل٠لح 

 ٚاِضٍٗ ِؼبٕوح(

ك.ػالء اٌل٠ٓ 

 ىػزوٞ

 ٛ/االٌٚٝ كاه اٌؼّٖبء

ٕٓٔٓ 

 ٛ/االٌٚٝاٌّووي  وبظُ اٌّٖطفٛٞكهًٚ فٟ فمٗ 
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اٌؼبٌّٟ  اٌّؼبِالد

ٌٍلهاٍبد 

 االٍال١ِخ

ٕٔٗٗ ٖ 

ة ـ اٌّواعغ 

االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

 Ar.islamway.net 

www.feqhbook.com  

noor-book.com  

  

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٔ

   

 ر١ٍٛغ كائوح اٌّٖبكه ٚاالٍزؼبٔخ ثبِضٍخ رطج١م١خ ؽل٠ضخ رٌّ ؽ١بح اٌطٍجخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 َ.َ أٛه ٌط١ف ٕبٌؼ / لَُ ػٍَٛ اٌمواْ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feqhbook.com/
http://www.feqhbook.com/
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاك/و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبدٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ/عبِؼخ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٓٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌمواْ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٓٔ

 اٌٍ اٌزوث١خ اٍُ / هِي اٌّموه .7ٓٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٓٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٓٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٓٔٔ

 9ٕٔٓ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٔٔٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٔٔ

 تزويد الطلبة مبعلومات و مفاىيم ةول اسس الرتبية 

 اعداد جيل متمكن من ادوات ادلعرفة قادر على تطوير الذات 

 تعريف الطلبة بالتطور التارخيي للرتبية عرب العصور

 تعريف الطلبة باعالم الفكر الرتبوي العريب و الغريب 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٓٙ

 ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزوث١خ ٔأ

 رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ رطٛه ِفَٙٛ اٌزوث١خ ػجو اٌؼٖٛه -ٕأ

 رؼوف اٌطٍجخ ػٍى١ّّياد اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ -ٖأ
 رؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌٍ اٌزوث١خ -ٗأ
 اٌزّىٓ ِٓ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌزوث١خ اٌمل٠ّخ ٚ اٌؾل٠ضخ  -٘أ
   -ٙأ

 ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌزلهة ػٍٝ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٌىزبثخ رمبه٠و ؽٛي اٌزوث١خ ػجو اٌؼٖٛه– ٔة

 اٌزّىٓ ِٓ رمل٠ُ ِقطٜ ر١ٙٛؾٟ الؽٛاي اٌّوأح ػجو اٌؼٖٛه  – ٕة

   – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٍزغٛاة-اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  –إٌّبلْخ  –اٌّؾبٙوح 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌْف٠ٛخ ٚ اٌزؾو٠و٠خ

 اػلاك اٌزمبه٠و 

 رؾ١ٚو اٌٛاعجبد 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 كٚه اٌّوأح اٌّزؼٍّخ فٟ اٌّغزّغ رى٠ٛٓ هغجخ فٟ رؼوف اؽٛاي اٌّوأح ػجو اٌؼٖٛه ٚ ث١بْ ا١ّ٘خ-ٔط

 ر١ّٕخ ِْبػو اٌؾت ٚ اٌزمل٠و ٌٍّؼوفخ ٚ ا١ّ٘خ اٌؼٍُ فٟ ثٕبء اٌّغزّؼبد ٚ رطٛه٘ب -ٕط

 -ٖط

   -ٗط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؾٛاه ٚ إٌّبلْخ ٚ االٍزغٛاة

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد ثبٔٛاػٙب , اػلاك اٌزمبه٠و
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزّىٓ ِٓ اكٚاد اٌضمبفخ اٌّؼوف١خ -ٔك

 اٌزلهة فْٕٛ اٌؼوٗ ٚ االٌمبء -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٙ

 2115اسس الرتبية القسام غًن االختصاص ، شهلة ةسن و اخرون ،ط   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

  2119الرتبية بٌن االصالة و ادلعاصرة ،فوزية احلاج ،دار الثقافة ،ط  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 ث١ٕخ اٌّموه .ٔٙ

 اٍُ اٌٛؽلح  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 أٚ اٌّٛٙٛع 
ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

رؼو٠ف اٌّفَٙٛ فٟ  رى٠ٛٓ فىوح ػٓ اٌّفَٙٛ  ٕ االٚي

 اٌٍغخ ٚ االٕطالػ
إٌّبلْخ ٚ 

 االٍزغٛاة 
افزجبها

 د 
رؼوف اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ  ٕ اٌضبٟٔ

 ٌٍزوث١خ
 = = اٌزوث١خ ػجو اٌؼٖٛه

 = = اٌزوث١خ اٌجلائ١خ  رؼوف اٌزوث١خ اٌجلائ١خ  ٕ اٌضبٌش
رؼوف اٌزوث١خ فٟ ٚاكٞ  ٕ اٌواثغ

 اٌوافل٠ٓ 
اٌزوث١خ فٟ ٚاكٞ 

 اٌوافل٠ٓ 
= = 

ػوٗ  اٌزوث١خ ا١ٕ١ٌٖخ  رؼوف اٌزوث١خ ا١ٕ١ٌٖخ  ٕ اٌقبٌِ

 رطج١مبد
 ِالؽظخ

ِٕبلْخ ٚ  اٌزوث١خ االص١ٕ١خ  ِؼوفخ اٌزوث١خ االص١ٕ١خ  ٕ اٌَبكً

 اٍزغٛاة
افزجبها

 د
االٛالع ػٍٝ اٌزوث١خ  ٕ اٌَبثغ

 االٍجبه١ٛخ
 = اٌّؾبٙوح االٍجبه١ٛخاٌزوث١خ 

 = االٍزغٛاة اٌزوث١خ لجً االٍالَ  رؼوف اٌزوث١خ لجً االٍالَ   ٕ اٌضبِٓ

رؼوف اٌزوث١خ فٟ ػٖو  ٕ اٌزبٍغ

 ظٙٛه االٍالَ 

اٌزوث١خ فٟ ػٖو 

 ظٙٛه االٍالَ 

ػوٗ 

 رطج١مبد
اٌّالؽظ

 ح

ث١بْ فٖبئٔ اٌزوث١خ  ٕ اٌؼبّو

 االٍال١ِخ 

إٌّبلْخ ٚ  =

 االٍزغٛاة
افزجبها

 د

اٌؾبكٞ 

 ػْو

رؼوف االهاء ؽٛي رؼ١ٍُ  ٕ

 اٌّوأح فٟ االٍالَ 

ػوٗ  =

 رطج١مبد
اٌّالؽظ

 ح

اٌّٛاىٔخ ث١ٓ اٌضٛاة ٚ  ٕ اٌضبٟٔ ػْو

اٌؼمبة ػٕل اٌّوث١ٓ 

 ا١ٌٍَّّٓ 

افزجبها اٌّؾبٙوح =

 د

اٌضبٌش 

 ػْوح

اػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ  ٕ

 االٍالِٟ

ػوٗ  =

 رطج١مبد
اٌّالؽظ

 ح

اٌواثغ 

 ػْوح

رؼوف اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ  ٕ

ٚاػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ 

 اٌغوثٟ

اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ ٚ 

 اػالِٙب 

اٌّؾبٙوحٚ 

اٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

افزجبها

 د

اٌقبٌِ 

 ػْوح

ػوٗ  االٌٍ اٌؼبِخ ٌٍزوث١خ ر١١ّي اٌٍ اٌزوث١خ  ٕ

 رطج١مبد
اٌّالؽظ

 ح
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)  اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب  

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... 
  1986، 3مدخل اذل الرتبية ، عزت جرادات و اخرون ،عمان ، ط 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 pdfادلقع الرمسي لكلية الرتبية للعلوم الصرفة ، اسس الرتبية كتب  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٙ

 اػطبء اٌَّبؽخ اٌىبف١خ ٌٍطٍجخ ٌالٛالع ػٍٝ اٌّٛهٚس اٌضمبفٟ الػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ 

 

 

 

 
 استاذ القر ر المساعد 

 د.ندى فيصل                                                                                                                 
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 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 وصف انًقشس

 

 انتشبُت نهبُاثكهُت  انًؤسست انتعهًُُت .113

    قسى عهىو انقشآٌ / انًشكض عهًٍ انقسى ان .114

 انتالوة وانحفع . اسى / سيض انًقشس .115

 َىيٍ  أشكال انحضىس انًتاحت .116

 فصهٍ انفصم / انسُت .117

 ساعت  90 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .118

 1/9/2018 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .119

 أهذاف انًقشس .120

  . ثى١ف١خ اٌزغ٠ٛل ٌٍموآْ اٌىو٠ُ  بداٌطبٌجؼو٠ف .٠ٙلف اٌّموه رٔ
 ثّب ٠ٛفو اٌغٙل ٚاٌٛلذ. االٔٛاعً اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ , ٍٚج ثبٔٛاع اٌزغ٠ٛل ٚاٌٍؾٓ  بداٌطبٌج.رؼو٠ف ٕ

 
 

 .. رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبؽىبَ االٍزؼبمح ٚاٌجٍَّخٖ

 

 كهاٍخ اٌّل  ٚأٛاػٗ ٚٛوق اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ ٌٙب .  .ٗ
 

 اٌَبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ٚا١ٌُّ اٌَبوٕخ .كهاٍخ اؽىبَ إٌْٛ  .٘

 رؼو٠ف اٌطبٌجبد ثبٍب١ٌت اٌزالٚح . .ٙ
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٗٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 ِؼوفخ اٌطبٌجبد ثى١ف١خ  رغ٠ٛل اٌموآْ اٌىو٠ُ  .   -ٔ

 ِؼوفخ  اٌطبٌجبد ثبٔٛاع اٌزغ٠ٛل ٚاٌٍؾٓ  . -ٕ

 ثبؽىبَ االٍزؼبمح ٚاٌجٍَّخ.ِؼوفخ  اٌطبٌجبد  ٖ

 اؽىبَ إٌْٛ اٌَبوٕخ ٚاٌز٠ٕٛٓ ٚا١ٌُّ اٌَبوٕخ .. -ٗ

 ِؼوفخ اٌطبٌجبد ٌٍّل  ٚأٛاػٗ ٚٛوق اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ ٌٙب   -٘

  ِؼوفخ اٍب١ٌت اٌزالٚح . -ٙ

 . اٌمٖٔ اٌموآٟٔ ِؼوفخ -7
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اٌىو٠ُ .ارمبْ رغ٠ٛل اٌمواْ  – ٔ

 ف َِٚزؾمٗ.وٙجٜ رالٚح وٍّبد اٌمواْ اٌىو٠ُ ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽك اٌؾ  – ٕ

ٖ –  . ُّ  ؽفع عيء ػ

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -ٔ

 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٕ

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح .     -ٖ

 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ.    -ٗ

 ٛو٠مخ اٌمواءح اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٠٢بد اٌموآْ اٌىو٠ُ -ٔ
 ٛو٠مخ ٍوك اٌمٖٔ اٌموآٟٔ . -ٕ
 ػوٗ ِبكح اٌزالٚح ٚاؽىبِٙب ػجو االٔزؤذ فٟ اٌٖف اإلٌىزوٟٚٔ -ٖ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌْف٠ٛخ  -ٔ

 االفزجبهاد اٌْٙو٠خ اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 . ػٓ ٛو٠ك اػلاك  اٌزمبه٠و ا٢ٕفٟإٌْبٛ  -ٖ

 االفزجبهاد االٍجٛػ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌٖف االٌىزوٟٚٔ . . ٗ
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فٟ رؾ١ًٍ إٌٔ اٌموآٟٔ ِٚؼوفخ ِب ف١ٗ ِٓ اؽىبَ اٌزغ٠ٛل.ر١ّٕخ هٚػ اٌزمٖٟ فٟ  -ٔط   

 اٌموآْ اٌىو٠ُ  .ألٌفبظ ػٕل االٍزّبع ر١ّٕخ اٌؾٌ اٌنٚلٟ ٌلٜ اٌطبٌجبد   -ٕط    

 ر١ّٕخ األفالق اٌفبٍٙخ  ٌلٜ اٌطبٌجبد فٟ ٙٛء  اٌمٖٔ ٚرف١َو٘ب . -ٖط   

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -ٔ
 ٛو٠مخ اٌمواءح اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٠٢بد اٌموآْ اٌىو٠ُ -ٕ
 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح . -ٖ
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٗ
 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -٘
 ٛو٠مخ ٍوك اٌمٖٔ اٌموآٟٔ . -ٙ
 ػوٗ ِبكح اٌزالٚح ٚاؽىبِٙب ػجو االٔزؤذ فٟ اٌٖف اإلٌىزوٟٚٔ -7
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌْف٠ٛخ  -ٔ

 االفزجبهاد اٌْٙو٠خ اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 إٌْبٛ اٌالٕفٟ ػٓ ٛو٠ك اػلاك اٌزمبه٠و. -ٖ

 االفزجبهاد االٍجٛػ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌٖف االٌىزوٟٚٔ .    -ٗ
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ؽَٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفوٚق اٌن١ٕ٘خ  اٌفوك٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ . -ٔك

 رط٠ٛو ِٙبهاد االٖٔبد ٚاٌؾٛاه . -ٕك

 اد اٌزفى١و ٚر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌزق١ٍ١خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ فزؼ افبق اٌزؼٍُ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾمبئك .رط٠ٛو ِٙبه -ٖك

ر١ّٕخ اٌفىو اٌؼٍّٟ ٚإٌّٙغٟ, ٕٚمً ِٙبهح اٌجؾش, ٚا٠غبك هٚػ اإلثلاع ٚاٌوغجخ فٟ اٌزط٠ٛو ٚفك  -ٗك   

 أٌٍ ػ١ٍّخ ِلهٍٚخ ِٕٚب٘ظ كل١مخ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .٘ٙ

اٌزؼٍُ ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٔ

 ػٍٝ ِبكح اٌزالٚح
 ملِخ رؼو٠ف١خ ٚرًّْ ِ

أ١ّ٘خ اٌّموه , أٍجبة 

كهاٍزٗ , رؼو٠ف 

  اٌزغ٠ٛل ٚاٌٍؾٓ

االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح

اٌْف٠ٛخ 

 ٚاٌزؾو٠و٠خ

٠ؾفع  اٌطبٌت اْ  ٖ  .ٕ

   ٍٛهح ػُ

 = = ػُّ ؽفع ٍٛهح 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٖ

 اٍب١ٌت اٌزالٚح ػٍٝ

اٍب١ٌت اٌزالٚح ٚأٛاع 

 اٌالِبد
= = 

٠ؾفع اٌطبٌت اْ  ٖ  .ٗ

  ٍٛهح إٌبىػبد

 = = ؽفع ٍٛهح إٌبىػبد

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .٘

 اةكام االستعاذةػٍٝ 

اؽىبَ االٍزؼبمح 

 ٚاٌجٍَّخ
= = 

اٌطبٌت  ٠ؾفعاْ  ٖ  .ٙ

  ٍٛهح ػجٌ

 = = ػجٌ ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .7

 اؽىبَ اٌجٍَّخ ػٍٝ

اؽىبَ اٌجٍَّخ ث١ٓ 

 اٌَٛهر١ٓ
= = 

ؾفع اٌطبٌت اْ ٠ ٖ  .8

  ٍٛهح اٌزى٠ٛو

 = = اٌزى٠ٛو ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .9

 اةكام النون ػٍٝ 

اؽىبَ إٌْٛ اٌَبوٕخ 

 ٚاٌز٠ٕٛٓ
= = 

اٌطبٌت  ؾفعاْ ٠ ٖ  .ٓٔ

 ٍٛهح االٔفطبه

 = = االٔفطبه ؽفع ٍٛهح

اٌطبٌت  اْ ٠زؼوف ٖ  .ٔٔ

 اؽىبَ ا١ٌُّ ػٍٝ

 = = اؽىبَ ا١ٌُّ اٌَبوٕخ 

زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اْ ٠ ٖ  .ٕٔ

 اٌّبكح

 = = رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ 

ؾفع اٌطبٌت اْ ٠ ٖ  .ٖٔ

  ٍٛهح اٌّطفف١ٓ

 = = اٌّطفف١ٓ  ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٗٔ

 ادلدػٍٝ 

اِزؾبْ و اٌّل ٚأٛاػٗ 

 رؾو٠وٞ ّٚفٛٞ

= = 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .٘ٔ

 ػٍٝ 

 = = اٌفغو  ٍٛهح ؽفع

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٙٔ

 اٌّل اٌطج١ؼٟ  ػٍٝ

 = = اٌّل اٌطج١ؼٟ ٍِٚؾمبرٗ 

اٌطبٌت  ٠ؾفعاْ  ٖ  .7ٔ

 ٍٛهح االػٍٝ

 = = االػٍٝ ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .8ٔ

 اٌّل ثَجت اٌّٙي ػٍٝ

 = = اٌّٙي اٌّل  ثَت 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٙٙ

 وبفخ اٌىزت اٌّموهح ِٓ لجً اٌٛىاهح  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 . ِغ ث١بْ إٔٛي هٚا٠خ ؽفِٔجبؽش فٟ ػٍُ اٌمواءاد  -ٔ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 . ِملِبد فٟ ػٍُ اٌمواءاد -ٕ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 ثؼٍُ اٌزغ٠ٛلوبفخ اٌىزت اٌزٟ رؼٕٝ 

 اٌّٖؾف اٌْو٠ف 

ٌّّ اٌل٠ٓ أثٛ اٌق١و اثٓ  -إٌْو فٟ اٌمواءاد  -ٔ

 ٠8ٍٖٖٛف )اٌّزٛفٝ : اٌغيهٞ, ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ 

 ٘ـ( 8ٖٓٔاٌّؾمك : ػٍٟ ِؾّل اٌٚجبع )اٌّزٛفٝ  -٘ـ(

 ) ك. د( .–ث١وٚد  –ٌىجوٜ اٌّطجؼخ اٌزغبه٠خ ا

اٌؾ١َٓ ثٓ أؽّل ثٓ فب٠ٌٛٗ, أثٛ  -اٌؾغخ فٟ اٌمواءاد  -ٕ

اٌّؾمك: ك. ػجل اٌؼبي ٍبٌُ  -٘ـ(7ٖٓػجل هللا )اٌّزٛفٝ: 

 . ٘ـ ٔٓٗٔ -ٗٛ -ث١وٚد –ِىوَ, كاه اٌْوٚق 

أؽّل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ اٌؼجبً  -اٌَجؼخ فٟ اٌمواءاد  -ٖ

اٌطبٌت ؾفع اْ ٠ ٖ  .9ٔ

  ٍٛهح اٌجوٚط

 = = اٌجوٚط ؽفع ٍٛهح

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٖ  .ٕٓ

 ٝ اٌّلػٍ

اٌّل اٌّزًٖ 

 ٚإٌّفًٖ

= = 

ؾفع اٌطبٌت اْ ٠ ٖ  .ٕٔ

  ٍٛهح اٌطالق

 = = اٌطبهق ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٕٕ

 اٌّل اٌؼبهٗ ػٍٝ

 

   اٌؼبهٗ اٌّل 
ىْٛ ِٚل ا١ٌٍٓ ٌٍَ

 .اٌؼبهٗ

= = 

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٖٕ

 اٌّل اٌالىَ ػٍٝ

اٌّل اٌال ىَ اٌىٍّٟ 

 اٌّقفف ٚاٌّضمً

= = 

اٌطبٌت  ؾفعاْ ٠ ٖ  .ٕٗ

 ٍٛهح اٌجٍل

 = = اٌجٍل ؽفع ٍٛهح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٖ  .ٕ٘

اٌّل اٌالىَ  ػٍٝ

 اٌؾوفٟ

اٌؾوفٟ  اٌّل اٌال ىَ

 اٌّضمً ٚاٌّقفف

= = 

زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اْ ٠ ٖ  .ٕٙ

  اٌزالٚح

 

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 إٌٖٛٓ  

= = 

٠ؾفع اٌطبٌت اْ  ٖ  .7ٕ

  ٍٛهح اٌغب١ّخ

 = = اٌغب١ّخ  ؽفع ٍٛهح

٠زؼوف اٌطبٌت اْ  ٖ  .8ٕ

 ِل اٌفوق ػٍٝ

 = = ِل اٌفوق ٚاٌزؼط١ُ

 = =  َٛهاٌ لٖبه  ؽفع اٌطبٌت  ؾفعاْ ٠ ٖ  .9ٕ

اِزؾبْ رؾو٠وٞ  ا  ٖ  .ٖٓ

 ّٚفٛٞ

= = 
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اٌز١ّّٟ, أثٛ ثىو ثٓ ِغب٘ل اٌجغلاكٞ )اٌّزٛفٝ: 

 ِٖو -كاه اٌّؼبهف  -اٌّؾمك: ّٛلٟ ١ٙف -٘ـ(ٕٖٗ

 ٘ـٓٓٗٔ - ٕٛ  

ل ثٓ ثله اٌل٠ٓ ثٓ ػجل  -ثغ١خ اٌَّزف١ل فٟ ػٍُ اٌزغ٠ٛل -ٗ ّّ ِؾ

ٍْجَبْ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ:  كاه اٌجْبئو  -٘ـ( 8ٖٓٔاٌؾك اثٓ ثَ

  َ ٕٔٓٓ - ٔٛ -ث١وٚد  -اإلٍال١ِخ 

 ٍِزمٝ اً٘ اٌزف١َو -ٔ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

 ّجىخ االٌٌٛىخ -ٕ

 ِٛلغ ِْىبح -ٖ

 ِىزجخ أً٘ اٌج١ذ.  -ٗ

 ِىزجخ هافل. -٘

 ِىزجخ ٔوعٌ. -ٙ

 ِٛلغ اٍالَ ٠ٚت. -7

 اٌْبٍِخ .االٍال١ِخ ٌّىزجخ ا -8
 
 
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٙ

ُّ ٚ ارمبْ اؽىبَ  -ٔ رٛف١و ِقزجو ٕٛرٟ ِٓ اعً اٌَّبػلح فٟ رط٠ٛو ِٙبهاد اٌطبٌجبد فٟ ارمبْ ؽفع عيء ػ

 اٌزغ٠ٛل . 

 رٛف١و لبػبد وج١وح الٍز١ؼبة اػلاك اٌطبٌجبد . -ٕ

 رٛف١و اٌَجٛهح اٌنو١خ ٚعٙبى اٌؼوٗ ٌزط٠ٛو ٛوق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ .  -ٖ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 انًقشسوصف 

 

 

 ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ِؼخبع اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٕٔٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕٕٔ

 103Q QPSػٍَٛ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف / اٍُ / هِي اٌّموه .ٖٕٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٗٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٕ٘ٔ

 ٍبػخ كها١ٍخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٙٔ

 8َٕٔٓ/9/ٕٓ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7ٕٔ

 أ٘لاف اٌّموه .8ٕٔ

أىمية عموم الحديث الشريف بوصفو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي ، والتعرف عمى  بيان
 المصطمحات الواردة في ىذا العمم

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ أٔٛاع ػٍَٛ اٌّٖطٍؼ فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف -ٔأ

 ِؼوفخ األٔٛاع اٌقبٕخ ثبٌؾل٠ش اٌٚؼ١ف  -ٕأ

 اٌمواءح اٌّؼوف١خ ٌٍٕٖٛٓ  -ٖأ
 رؤ١ًٕ اٌّٖله اٌضبٟٔ ِٓ ِٖبكه اٌزْو٠غ -ٗأ
 أِضٍخ ػٓ األؽبكثش اٌٚؼ١فخ -٘أ
 ِؼوفخ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌألؽبك٠ش اٌّْزووخ ث١ٓ اٌٖؾ١ؼ ٚاٌؾَٓ ٚاٌٚؼ١ف  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رطج١ك ػٍُ ِٖطٍؼ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ – ٔة

 إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌّفوكاد ػٍُ اٌؾل٠ش – ٕة

 لواءح ػٍُ اٌّٖطٍؼ ػٍٝ ٚفك إٌّٙظ اٌّؼل – ٖة

   اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌزقو٠ظ األؽبكثش ِٓ اٌىزت اٌّؼزّلح فٟ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف  -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ ٚ اٌزؾو٠و٠خ

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌَؼٟ اٌٝ غوً ؽت ػٍُ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد -ٔط

 ث١بْ أْ إٌَخ إٌج٠ٛخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ِىًّ ٌٍموآْ -ٕط

 ؽت االٛالع ٚى٠بكح اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٛو٠ك اٌّٖبكه اٌَّّٛػخ  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 األٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٔ ثبٌٛالغ اٌّؼبٕو -ٔك

 رؼي٠ي هٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٕك

 اٍٍٛة اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ -ٖك

 ِؾبٚهح إٌٔ ف١ّب ث١ٓ اٌطبٌجبد   -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .7ٓ

 ث١ٕخ اٌّموه .9ٙ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / أٚ اٍُ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح رؼو٠ف اٌؾل٠ش اٌزؼوف ػٍٝ إٌٔ ٕ ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ ػٍُ اٌؾل٠ش هٚا٠خ فُٙ ػٍُ اٌّٖطٍؼ ٕ ٕ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه ػٍُ اٌؾل٠ش كها٠خ فُٙ ػٍُ اٌّٖطٍؼ ٕ ٖ

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٗ

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد االٍزغٛاة ٚاٌقجو ٚاألصوإٌَخ 

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٘

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح إٌَّل اٌّؾلس اٌؾبفع

اٌزؼوف ػٍٝ  ٕ ٙ

 اٌّٖطٍؾبد اٌٛاهكح
 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾغخ اٌؾبوُ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؾل٠ش اٌملٍٟ اٌزؼوف ػٍٝ إٌٔ ٕ 7

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌىزت اٌَزخ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّزٛارو فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 9

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش ا٢ؽبك فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٓٔ

اٌّْٙٛه اٌؼي٠ي  فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٔٔ

 اٌغو٠ت
 االفزجبهاد اٌؾٛاه

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؾل٠ش اٌؾَٓ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش اٌٚؼ١ف فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٗٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح إٌَّل ٚاٌّزًٖ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٘ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌّوفٛع ٚاٌّٛلٛف فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٙٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌّمطٛع ٚاًٌٍََّ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 7ٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌّؼٕؼٓ ٚاٌّئٔٓ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8ٔ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه اٌؼبٌٟ ٚإٌبىي فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 9ٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌؾل٠ش اٌّؼٍك فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٓ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّوًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٔ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ االؽزغبط ثبٌّوًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ِوًٍ اٌٖؾبثٟ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة إٌّمطغ ٚاٌّؼًٚ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٗ

 االفزجبهاد إٌّبلْخ اٌزل١ٌٌ ٚالَبِٗ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕ٘

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌْبم ٚإٌّىو فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٕٙ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌّؼًٍ فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 7ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌّٚطوة ٚاٌّلهط فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 8ٕ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؾل٠ش اٌّمٍٛة فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ 9ٕ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة اٌؾل٠ش اٌّٛٙٛع فُٙ ٘نٖ اٌّٖطٍؾبد ٕ ٖٓ

 االفزجبهاد اٌؾٛاه و١ف١بد اٌٛٙغ اٌّؼوفخ ٌٍى١ف١بد ٕ ٖٔ

 االفزجبهاد االٍزغٛاة إٕٔبف اٌٛٙبػ١ٓ ِؼوفخ اٌٛٙبػ١ٓ ٕ ٕٖ
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، دار العمم 18، ط/كتاب مصطمح الحديث لصبحي الصالح ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 م.1991لبنان،  –لمماليين، بيروت 

، مطبعة الزىراء،  1، ط/مصطمح الحديث ، ابراىيم النعمة )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 م.1985 -ىـ 1416العراق، 

، مكتبة المعارف، 2، ط/عموم الحديث ، محمود الطحان
 م.1987 -ىـ 1417السعودية،  –الرياض 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 عموم الحديث والمصطمح والمجالت الخاصة بيذا العمم كتب

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع ممتقى أىل الحديث

www.ahilalbeet.com  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٔ

فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ ثّب ٠زالءَ ِغ ػمٛي اٌطٍجخ ٚأَغبِٗ ِغ أفىبهُ٘ , فٚال ػٓ ِٛاوجخ اٌزطٛه   

 فٟ إٌّب٘ظ اٌؼب١ٌّخ ِٚزبثؼزٙب ِٓ ٌلْ ٌغبْ فبٕخ رَٕك و١ف١خ رٛؽ١ل إٌّٙظ فٟ اٌجٍل.
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9ٕٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٖٓٔ

 فمٗ اٌؼجبكاد  / اٌّوؽٍخ االٌٚٝ اٍُ / هِي اٌّموه .ٖٔٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٖٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٖٖٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٖٗٔ

 8ٕٔٓ/8/9ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖ٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٖٙٔ

 تعريف الطلبة مبادة الفقو االسالمي عموما وفقو العبادات خصوصاً  .ٔ

 تعليم الطالبات كيفية استنباط االةكام من االدلة الشرعية  .ٕ

 اطالع الطالبات على اىم ادلسائل الفقهية اليت تنفعهم يف ةياهتم اليومية  .ٖ

وتطبيقها المادة العلمية تخص العبادات االساسية التي يقوم بها الفرد المسلم  .ٗ
 بالشكل الصحيح.

                           
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٕ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجبد  ػٍٝ ِبكح اٌفمٗ االٍالِٟ  -ٔأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -ٕأ

 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق اٍزٕجبٛ االؽىبَ ِٓ اٌل١ًٌ  -ٖأ
 ث١بْ اْ اٌقالف اٌفمٟٙ هؽّخ ٌالِخ االٍال١ِخ . -ٗأ
 ثَٜ االهاء اٌفم١ٙخ ثْىً ِٛعي ًٍٚٙ . -٘أ
 ث١بْ االهاء اٌواعؾخ ف١ّب ٠ؾمك اٌٍّٖؾخ اٌواعؾخ .  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رطج١ك اٌَّؤٌخ اٌفم١ٙخ وّب اهاك اٌْبهع اٌؾى١ُ . – ٔة

 رط٠ٛو ِٙبهاد اٌطبٌجبد ٌزّىٕٙب  ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ االهاء اٌفم١ٙخ ٚاٌقالف اٌفمٟٙ . – ٕة

 ّوػ اٌفمٗ ثطو٠مخ ػٖو٠خ ) وبٌزْغ١و ثّقطٜ , اٚ ثبٍزؼّبي اٌجٛهث٠ٕٛذ ( ٚغ١و٘ب ... – ٖة

 ٌٕٛاىي اٌَّزؾلصخ فٟ اٌؼبٌُ االٍالِٟ ِٛاوجخ اٌَّبئً ٚا  -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوح  , ٚاٌزّض١ً ٌجؼ٘ اٌَّبئً اٌفم١ٙخ 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ  ثبالفزجبهاد اٌْٙو٠خ ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ ثبٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ  

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ 

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 إٌٛٛي اٌٝ هللا ثزطج١ك اٌْو٠ؼخ ٚاالؽىبَ اٌفم١ٙخ .  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ثٗ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ وٛٔٗ ٠قٔ اٌؼجبكاد اٌزٟ ٠طجمٙب اٌفوك اٌٍَُّ   -ٖط

 ٠زُ ِٓ فالٌٙب رم٠ٛخ االرٖبي اٌوٚؽٟ ثبٌْبهع ٍجؾبٔٗ .رٖؾ١ؼ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ  ٚاٌزؾو٠و٠خ 

 

 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌفم١ٙخ ِٓ اكٌزٙب  -ٔك

 اْ رىْٛ لبكح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اٌملهح ػٍٝ اٌفًٖ ث١ٓ االهاء اٌّقزٍف ف١ٙب. -ٖك

  ر١ٙئخ اٌؾىُ إٌّبٍت ٌٍٕبىٌخ ٚاٌؾٛاكس اٌَّزغلح .  -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .7ٖ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

اٌفمٗ االٍالِٟ ٚفمٗ 

 اٌؼجبكاد  

اٌزؼو٠ف ثبٌفمٗ ٌغخ 

 ٚإطالؽب.
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌز١١ّي ث١ٓ ِب٘ٛ ِجبػ  ٕ ٕ

ِٚىوٖٚ ٚٚاعت 

 ٚؽواَ  

ر١ّٙل ٌلهاٍخ االؽىبَ 

 اٌْوػ١خ  
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِؼوفخ و١ف١خ اٌطٙبهح  ٕ ٖ

 ثّب ٠ٛافك اٌْوع 
ثبة اٌطٙبهح ِٚب٠زؼٍك 

 ثٙب ِٓ اؽىبَ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِؼوفخ اٌّبء اٌنٞ  ٕ ٗ

٠َزؼًّ ٌٍٛٙٛء ِٓ 

 غ١وٖ   

اٌٛٙٛء ٚاٌّبء 

 ٚأٛاػٗ ٚاٌجل٠ً ػٕٗ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌز١١ّي ث١ٓ ِب٠غٛى  ٕ ٘

اٌَّؼ ػ١ٍٗ ِٚبال 

 وبٌغٛهث١ٓ ٚاٌغج١وح  

أؽىبَ اٌَّؼ ػٍٝ 

 اٌقف١ٓ ِٚب٠ْبثٗ .
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘  ٕ ٙ

اؽىبَ اٌؾ١٘ 

 ٚاالٍزؾبٙخ ٚإٌفبً 

أؽىبَ اٌؾ١٘ 

 ٚاالٍزؾبٙخ ٚإٌفبً  
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اُ٘ ّوٚٛ  ٕ 7

اٌٖالح ٚاهوبٔٙب 

 ٚٚاعجبرٙب 

وزبة اٌٖالح 

ِٚب٠زؼٍك ثٙب ِٓ 

 اؽىبَ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اٌفوق ث١ٓ االماْ  ٕ 8

ٚااللبِخ ٚاٌزفو٠ك ث١ٓ 

 اٌوعً ٚاٌّواح ف١ٙب 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  و١ف١خ االماْ ٚااللبِخ  

اكاء اٌٍٖٛاد غ١و  ٕ 9

 اٌّفوٚٙخ  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أؽىبَ ٕالح اٌغّبػخ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أؽىبَ ٕالح اٌٛرو   ========== ٕ ٓٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌّو٠٘   ========== ٕ ٔٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  إٌٛافً ِٚب٠زؼٍك ثٙب   ========== ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌغّؼخ  ========== ٕ ٖٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌّو٠٘  ========== ٕ ٗٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌَّبفو   ========== ٕ ٘ٔ
ٕالح اٌغٕبىح  ========== ٕ ٙٔ

ِٚب٠زؼٍك ثٙب ِٓ 

 اؽىبَ  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اٌّؼٕٝ اٌْوػٟ  ٕ 7ٔ

 ٌٍيوبح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  وزبة اٌيوبح  

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ 8ٔ

 اٌيوبح  

 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح اٌَبئّخ  
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .7ٗ

 فقو العبادات   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

وىبة الزةيلي ( فقو ادلراة ادلسلمة ) د. عبد الكرمي د.الفقو االسالمي وادلتو )  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 ، مسائل من الفقو االسالمي ) د. ىاشم مجيل (  زيدان (

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
الفقو االسالمي وادلتو ) وىبة الزةيلي ( فقو ادلراة ادلسلمة ) د. عبد الكرمي 

 زيدان ( 

 الٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ ا
 

 كل ادلواقع اليت تتطرق للمسائل الفقهية واراء الفقهاء .  

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7٘

  

اٌواعؾخ ثطو٠مخ ٍٍٙخ ٚث١َطخ ِٚقزٖوح . رًَٙ ػٍٝ اٌطبٌجبد فُٙ أغبى وزبة ٠ؾًّ اٌّنا٘ت اٌَزخ ٚاالهاء 

 اٌَّبئً اٌفمٗ ثْىً اٚٙؼ .

 

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ 9ٔ

 اٌيوبح  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح إٌمل٠ٓ  

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ ٕٓ

 اٌيوبح

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح ػوٚٗ اٌزغبهح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح اٌّؼلْ ٚاٌووبى  = ======== ٕ ٕٔ
ث١بْ االٕٕبف  ٕ ٕٕ

 اٌَّزؾمخ ٌٍيوبح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِٖبهف اٌيوبح 

اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌيوبح  ٕ ٖٕ

 ٕٚللخ اٌفطو 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕللخ اٌفطو 

اٌزؼو٠ف ثّؼٕٝ  ٕ ٕٗ

 اٌَٖٛ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  وزبة ا١ٌٖبَ 

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌَٖٛ  ٕ ٕ٘

 ِٓ اٌفَبك 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ّوٚٛ ٕؾخ ا١ٌٖبَ 

ث١بْ أٛاع اٌَٖٛ غ١و  ٕ ٕٙ

 اٌّفوٚٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  الَبَ ا١ٌٖبَ 

ٍٚبئً االصجبد ٚاصو٘ب  ٕ 7ٕ

فٟ ث١بْ هإ٠خ ٘الي 

 هِٚبْ 

٠َٛ اٌْه ٚهإ٠خ 

 اٌٙالي 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ر١ٙٛؼ وً ِب٠فَل  ٕ 8ٕ

 اٌَٖٛ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِفَلاد اٌَٖٛ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِىوٚ٘بد اٌَٖٛ  ِب٠ىوٖ ٌٍٖبئُ  ٕ 9ٕ
وزبة اٌؾظ ٚأٛاع  ث١بْ اُ٘ اؽىبَ اٌؾظ ٕ ٖٓ

 إٌَه 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٖٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٖٔ

 إٌّطك  اٍُ / هِي اٌّموه .9ٖٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٗٔ

 فٍٖٟ  اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٗٔ

 ٕٖ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٗٔ

 8ٕٔٓ/9/ٙ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٗٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٗٗٔ

 التفكًن العقلي الصحيح لدى الطالب ضمن القواعد ادلنطقية اليت تضبط التفكًن 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ إٌّطك  -ٔأ

 اْ ٠زؼوف ػٍٝ كالالد اٌؼٍُ ٚو١ف ٠زؼوف ػ١ٍٙب -ٕأ

   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ ٠زّىٓ ِٓ اٍزقلاَ إٌّطك فٟ ؽ١برٗ  – ٔة

 رط٠ٛو رفى١و اٌطبٌت ٌٍّٕٙظ اٌفىوٞ ا١ٌٍَُ  – ٕة

  - ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوح  

 االٍئٍخ اٌْجؾ١خ  

 ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 ّٚفٟٙاالفزجبهاد رؾو٠وٞ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠ْؼو اٌطبٌت ثب١ّ٘خ ػٍُ إٌّطك  -ٔط

 اْ ٠زؾٛي رفى١و اٌطبٌت ّٚؼٛهٖ اٌٝ َِزٛ ِٕظُ ِٓ اٌؼاللبد إٌّطم١خ -ٕط

 -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .78

علم ادلنطق / د. زلمد رمضان عبد اهلل ، دار ابن ةزم ، الطبعة االوذل ،  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 م ، قدم لو ورتبو خالد بن خليل الزاىدي 2115-ه1436

  
ادلنطق للمجتهد اجملدد ، زلمد رضا ادلظفر ، دار الغدير ،قم ، طبعة ثامنة ،  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 ه.1429
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ّف٠ٛخ ٚ رؾو٠و٠خافزجبهاد 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اػّبي اٌؼمً ثزؾل٠ل اٌفىو اٌٖؾ١ؼ  -ٔك

 اٌز١ّي ث١ٓ اٌٛاعت ٚاٌَّزؾ١ً ٚ اٌّّىٓ -ٕك

 -ٖك

    -ٗك

 ث١ٕخ اٌّموه .77

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

عٛاى االّزغبي ثؼٍُ   ٘ ٘-ٔ

إٌّطك ٚأٛاع ػٍُ 

 إٌّطك 

 افزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١مبد فٟ ػٍُ   ٕ 7-ٙ

 إٌّطك
  

   افزجبه ّٙوٞ  ٔ 8
   كالالد ػٍُ إٌّطك  ٖ ٕٔ-9

   ِجبؽش االٌفبظ  ٖ ٘ٔ-ٖٔ
   اٌّؼوفبد ٚاّواٛٙب   ٙ ٕٔ-٘ٔ
   اٌمٚب٠ب ٚاؽىبِٙب   ٗ ٕٙ-ٕٕ
   اٌزٕبل٘  ٕ 7ٕ-ٕٙ
   اٌؼىٌ  ٔ 8ٕ
   اٌم١بً  ٔ 9ٕ
   افزجبه ّٙوٞ   ٔ ٖٓ



انصفحت   

129 
 

  

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
مغين الطالب حملمود ةسن ادلغنيسي ، شرح ايساغوجي ألثًن الدين االهبري ، 

.دار 2119ةققو وعلق عليو عصام بن مهذب السيوعي ، الطبعة االوذل 
 البًنويت

االٔزو١ٔذ  ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ

.... 
 مكتبة ادلصطفى 

 مكتبة االسكندرية 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .79

   

االٍزؼبٔخ ثىزت افوٜ ٚرط٠ٛو اٌّبكح ٚهثطٙب ثٛالغ ؽبي اٌطٍجخ ٌززَٕٝ ٌُٙ االٍزفبكح ِٕٙب ػٍٝ ٔطبق اٌٛالغ 

 اٌؼٍّٟ ا١ٌِٟٛ ٌؾ١برُٙ 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 اٌزوث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٗٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٗٔ

 إٌؾٛ ٌٍٖف اٌضبٟٔ  اٍُ / هِي اٌّموه .7ٗٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٗٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٗٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٓ٘ٔ

 9ٕٔٓ/ٕ/ ٕ٘ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٔ٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕ٘ٔ

وقواعدىا النحوية وامهية ىده القواعد وتأثًنىا يف فهم النص تعريف الطلبة بأصول اللغة العربية  .ٔ
 القرآين.

 تعريف الطلبة بالوجوه احملتملة للنطق العريب الفصيح ورد ما خيالف ىذه الوجوه. .ٕ

 االستعانة بالشواىد القرآنية لتوضيح النطق السليم وتأكيده بالشواىد الشعرية والنثرية الفصيحة. .ٖ

 
 .اعداد مدرسات دلادة علوم القرآن ملمات بالنحو العريب وقادرات على تعليمو .4                           

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٓ

 ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼٍُ اٌطبٌجخ اٌٍغخ ٔطمب ٚوزبثخ . -ٔأ

 اٌموآٟٔ .اْ رزؼٍُ اٌٛعٖٛ اٌّؾزٍّخ ٌٍٕٔ -ٕأ

 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِٖبكه اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚٔؾٛ٘ب. -ٖأ
 اْ رزؼوف ػٍٝ اٌٍٙغبد اٌؼوث١خ اٌزٟ ٔمٍٙب إٌؾ٠ْٛٛ ِٚب عبء ِٕٙب فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ.-ٗأ
 االهرمبء ثبألٍٍٛة اٌؼٍّٟ ٌٍطبٌجخ. -٘أ
   -ٙأ

 ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 االهرمبء ثبٌَّزٜٛ اٌفىوٞ ٌٍطبٌجخ. – ٔة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ ٙجٜ اٌىزبثخ اٌٍغ٠ٛخ.– ٕة

 _رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ ٛوق رور١ت االفىبه ٚػوٙٙب.ٖة

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبٙوح ٟٚ٘ ػوٗ االفىبه ّف١ٙب صُ وزبثزٙب ػٍٝ اٌَجٛهح ٚرٛٙؼ اعيائٙب صُ رٛع١ٗ االٍئٍخ اٌزفبػ١ٍخ 

 اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع ٌٍطبٌجبد 

 صُ رٍق١ٔ اٌّٛٙٛع فٟ لبػلح ّبٍِخ. ٚاهعبع اٌطبٌجخ ٌٍّٖبكه اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع

 ْٚٔو اٌّؾبٙوح فٟ اٌٖف االٌىزوٟٚٔ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ

 األٍئٍخ االٌىزو١ٔٚخ فٟ اٌٖف اٌزؼ١ٍّٟ االٌىزوٟٚٔ  

 ٚأغبى اٌزمبه٠و 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼ١ٍّبٌطبٌجبد إٌظبَ.-ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد . -ٕط

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد اٌللخ ٚاالٌزياَ. -ٖط

 اٌطبٌجخ اٌزٛإً ٚاٌزفبػً . رؼ١ٍُ -ٗط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح 
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ ٚاٌزؾو٠و٠خ ٚاالٌىزو١ٔٚخ

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً إٌؾ٠ٛخ ِٓ ّٛا٘ل٘ب. -ٔك

 اْ رىْٛ لبكح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق . -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٕ

 ث١ٕخ اٌّموه .8ٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٚافٛارٙبّ٘يح اْ  اْ ٚافٛارٙب ٕ ٔ

اٌالَ اٌّيؽٍمخ ِغ اْ  = ٕ ٕ

 ٚافٛارٙب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رقف١ف اْ ٚافٛارٙب = ٕ ٖ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أٛاع اٍُ ال ال إٌبف١خ ٌٍغٌٕ ٕ ٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  فجو ال إٌبف١خ ٌٍغٌٕ = ٕ ٘
افؼبي ا١ٌم١ٓ  ظٓ ٚافٛارٙب ٕ ٙ

 ٚاٌوعؾبْ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼ١ٍك ظٓ ٚافٛارٙب = ٕ 7
اعواء اٌمٛي ِغوٜ  = ٕ 8

 اٌظٓ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ اٌفبػً ٕ 9

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رمل٠ّٗ ٚرؤف١وٖ = ٕ ٓٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٚأٛاػٗرؼو٠فٗ  ٔبئت اٌفبػً ٕ ٔٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ اٌّفؼٛي ثٗ ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رمل٠ّٗ ٚرؤف١وٖ = ٕ ٖٔ
 رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ اٌّفؼٛي ألعٍٗ ٕ ٗٔ

 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ّٚوٚٛٗ اٌّفؼٛي ِؼٗ  ٘ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ اٌّفؼٛي ف١ٗ ٕ ٙٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ٚأٛاػٗ   اٌّفؼٛي اٌّطٍك ٕ 7ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِب ٠ٕٛة ػٕٗ اٌّفؼٛي اٌّطٍك ٕ 8ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ؽنف اٌؼبًِ ف١ٗ = ٕ 9ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ٚاؽىبِٗ االٍزضٕبء ٕ ٕٓ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  االٍزضٕبء ثبألفؼبي = ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  االٍزضٕبء ثبألٍّبء = ٕ ٕٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٙب ّٚوٚٛٙب اٌؾبي ٕ ٖٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؾبي اٌغبِلح  = ٕ ٕٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕبؽت اٌؾبي = ٕ ٕ٘
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؾبي اٌغٍّخ = ٕ ٕٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ؽنف ػبًِ اٌؾبي = ٕ 7ٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رؼو٠فٗ ّٚوٚٛٗ اٌز١١ّي ٕ 8ٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اعّبي إٌَجخ = ٕ 9ٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اعّبي اٌناد = ٕ ٖٓ
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 شرح ابن عقيل  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 شرح ادلفصل  / ابن يعيش )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 أوضح ادلسالك إذل ألفية ابن مالك 

ادلؤلف: عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو زلمد، مجال 
 ىـ(761الدين، ابن ىشام )ادلتوىف: 

 احملقق: يوسف الشيخ زلمد البقاعي
 والتوزيعالناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

 4عدد األجزاء: 
 شرح األمشوين على ألفية ابن مالك

ادلؤلف: علي بن زلمد بن عيسى، أبو احلسن، نور الدين األومَشووين الشافعي 
 ىـ(911)ادلتوىف: 

 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية بًنوت
 مـ1998 -ىـ1419الطبعة: األوذل 
 4عدد األجزاء: 

 النحو الوايف
 ىـ(1398)ادلتوىف:  ادلؤلف: عباس ةسن
 الناشر: دار ادلعارف

 الطبعة: الطبعة اخلامسة عشرة
 4عدد األجزاء: 

 جامع الدروس العربيةجامع الدروس العربية /مصطفى الغالييني
 ىـ(1364ادلؤلف: مصطفى بن زلمد سليم الغالييىن )ادلتوىف: 

 بًنوت -الناشر: ادلكتبة العصرية، صيدا 
 م 1993 -ىـ  1414 الطبعة: الثامنة والعشرون،

 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 اجملالت االكادديية جلامعة بغداد واجملالت االكادديية للجامعة ادلستنصرية

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 البيتادلكتبة الشاملة وموقع جامعة آل 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .8ٖ

 ى٠بكح ٍبػبد اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌٝ صالس ٍبػبد ٌزغط١خ اٌّفوكاد ثللخ. 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٖ٘ٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٗ٘ٔ

 فمٗ اٌؼجبكاد  / اٌّوؽٍخ االٌٚٝ اٍُ / هِي اٌّموه .٘٘ٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٙ٘ٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .7٘ٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8٘ٔ

 8ٕٔٓ/8/9ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٓٙٔ

 االسالمي عموما وفقو العبادات خصوصاً تعريف الطلبة مبادة الفقو  .ٔ

 تعليم الطالبات كيفية استنباط االةكام من االدلة الشرعية  .ٕ

 اطالع الطالبات على اىم ادلسائل الفقهية اليت تنفعهم يف ةياهتم اليومية  .ٖ

المادة العلمية تخص العبادات االساسية التي يقوم بها الفرد المسلم وتطبيقها  .ٗ
 بالشكل الصحيح.

                           
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجبد  ػٍٝ ِبكح اٌفمٗ االٍالِٟ  -ٔأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -ٕأ

 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق اٍزٕجبٛ االؽىبَ ِٓ اٌل١ًٌ  -ٖأ
 ث١بْ اْ اٌقالف اٌفمٟٙ هؽّخ ٌالِخ االٍال١ِخ . -ٗأ
 ثَٜ االهاء اٌفم١ٙخ ثْىً ِٛعي ًٍٚٙ . -٘أ
 ث١بْ االهاء اٌواعؾخ ف١ّب ٠ؾمك اٌٍّٖؾخ اٌواعؾخ .  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رطج١ك اٌَّؤٌخ اٌفم١ٙخ وّب اهاك اٌْبهع اٌؾى١ُ . – ٔة

 رط٠ٛو ِٙبهاد اٌطبٌجبد ٌزّىٕٙب  ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ االهاء اٌفم١ٙخ ٚاٌقالف اٌفمٟٙ . – ٕة

 ّوػ اٌفمٗ ثطو٠مخ ػٖو٠خ ) وبٌزْغ١و ثّقطٜ , اٚ ثبٍزؼّبي اٌجٛهث٠ٕٛذ ( ٚغ١و٘ب ... – ٖة

 ِٛاوجخ اٌَّبئً ٚإٌٛاىي اٌَّزؾلصخ فٟ اٌؼبٌُ االٍالِٟ   -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوح  , ٚاٌزّض١ً ٌجؼ٘ اٌَّبئً اٌفم١ٙخ 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ  ثبالفزجبهاد اٌْٙو٠خ ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ ثبٌّْبهوخ ا١ِٛ١ٌخ  

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ 

 اٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 إٌٛٛي اٌٝ هللا ثزطج١ك اٌْو٠ؼخ ٚاالؽىبَ اٌفم١ٙخ .  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ثٗ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ وٛٔٗ ٠قٔ اٌؼجبكاد اٌزٟ ٠طجمٙب اٌفوك اٌٍَُّ   -ٖط

 رٖؾ١ؼ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ فالٌٙب رم٠ٛخ االرٖبي اٌوٚؽٟ ثبٌْبهع ٍجؾبٔٗ .  -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح 

 إٌّبلْخ

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ  ٚاٌزؾو٠و٠خ 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌفم١ٙخ ِٓ اكٌزٙب  -ٔك

 اْ رىْٛ لبكح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اٌملهح ػٍٝ اٌفًٖ ث١ٓ االهاء اٌّقزٍف ف١ٙب. -ٖك

  ر١ٙئخ اٌؾىُ إٌّبٍت ٌٍٕبىٌخ ٚاٌؾٛاكس اٌَّزغلح .  -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .8٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

اٌفمٗ االٍالِٟ ٚفمٗ 

 اٌؼجبكاد  

اٌزؼو٠ف ثبٌفمٗ ٌغخ 

 ٚإطالؽب.
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌز١١ّي ث١ٓ ِب٘ٛ ِجبػ  ٕ ٕ

ِٚىوٖٚ ٚٚاعت 

 ٚؽواَ  

ر١ّٙل ٌلهاٍخ االؽىبَ 

 اٌْوػ١خ  
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِؼوفخ و١ف١خ اٌطٙبهح  ٕ ٖ

 ثّب ٠ٛافك اٌْوع 
ثبة اٌطٙبهح ِٚب٠زؼٍك 

 ثٙب ِٓ اؽىبَ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِؼوفخ اٌّبء اٌنٞ  ٕ ٗ

٠َزؼًّ ٌٍٛٙٛء ِٓ 

 غ١وٖ   

اٌٛٙٛء ٚاٌّبء 

 ٚأٛاػٗ ٚاٌجل٠ً ػٕٗ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌز١١ّي ث١ٓ ِب٠غٛى  ٕ ٘

اٌَّؼ ػ١ٍٗ ِٚبال 

 وبٌغٛهث١ٓ ٚاٌغج١وح  

أؽىبَ اٌَّؼ ػٍٝ 

 اٌقف١ٓ ِٚب٠ْبثٗ .
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘  ٕ ٙ

اؽىبَ اٌؾ١٘ 

 ٚاالٍزؾبٙخ ٚإٌفبً 

أؽىبَ اٌؾ١٘ 

 ٚاالٍزؾبٙخ ٚإٌفبً  
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اُ٘ ّوٚٛ  ٕ 7

اٌٖالح ٚاهوبٔٙب 

 ٚٚاعجبرٙب 

وزبة اٌٖالح 

ِٚب٠زؼٍك ثٙب ِٓ 

 اؽىبَ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اٌفوق ث١ٓ االماْ  ٕ 8

ٚااللبِخ ٚاٌزفو٠ك ث١ٓ 

 اٌوعً ٚاٌّواح ف١ٙب 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  و١ف١خ االماْ ٚااللبِخ  

اكاء اٌٍٖٛاد غ١و  ٕ 9

 اٌّفوٚٙخ  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أؽىبَ ٕالح اٌغّبػخ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أؽىبَ ٕالح اٌٛرو   ========== ٕ ٓٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌّو٠٘   ========== ٕ ٔٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  إٌٛافً ِٚب٠زؼٍك ثٙب   ========== ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌغّؼخ  ========== ٕ ٖٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌّو٠٘  ========== ٕ ٗٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕالح اٌَّبفو   ========== ٕ ٘ٔ
ٕالح اٌغٕبىح  ========== ٕ ٙٔ

ِٚب٠زؼٍك ثٙب ِٓ 

 اؽىبَ  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ث١بْ اٌّؼٕٝ اٌْوػٟ  ٕ 7ٔ

 ٌٍيوبح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  وزبة اٌيوبح  

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ 8ٔ

 اٌيوبح  

 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح اٌَبئّخ  
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٙ

 فقو العبادات   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

)الشَظامل لألدلّة الشَظرعيَظة واآلراء ادلذىبيَظة وأىّم  الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ / 0 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 النَظظريَظات الفقهيَظة وحتقيق األةاديث النَظبويَظة وخترجيها(

َيُلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقو اإلسالمّي  وأصولو ادلؤلف: أ. د. وأَىبأة الْزةأ
 كلّيَظة الشَظريعة  -َنامعة دمشق 

 دمشق –سوريَظة  -الناشر: دار الفكر 
 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب/ 8

ادلؤلف: مجال الدين أبو زلمد علي بن أيب حيٍن زكريا بن مسعود األنصاري 
 ىـ(686اخلزرجي ادلنبجي )ادلتوىف: 

 احملقق: د. زلمد فضل عبد العزيز ادلراد
 لبنان / بًنوت -سوريا / دمشق  -الدار الشامية  -: دار القلم الناشر

 م1994 -ىـ 1414الطبعة: الثانية، 

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ 9ٔ

 اٌيوبح  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح إٌمل٠ٓ  

االِٛاي اٌزٟ رغت ف١ٙب  ٕ ٕٓ

 اٌيوبح

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح ػوٚٗ اٌزغبهح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ىوبح اٌّؼلْ ٚاٌووبى  = ======== ٕ ٕٔ
ث١بْ االٕٕبف  ٕ ٕٕ

 اٌَّزؾمخ ٌٍيوبح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِٖبهف اٌيوبح 

اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌيوبح  ٕ ٖٕ

 ٕٚللخ اٌفطو 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕللخ اٌفطو 

اٌزؼو٠ف ثّؼٕٝ  ٕ ٕٗ

 اٌَٖٛ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  وزبة ا١ٌٖبَ 

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌَٖٛ  ٕ ٕ٘

 ِٓ اٌفَبك 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ّوٚٛ ٕؾخ ا١ٌٖبَ 

ث١بْ أٛاع اٌَٖٛ غ١و  ٕ ٕٙ

 اٌّفوٚٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  الَبَ ا١ٌٖبَ 

ٍٚبئً االصجبد ٚاصو٘ب  ٕ 7ٕ

فٟ ث١بْ هإ٠خ ٘الي 

 هِٚبْ 

٠َٛ اٌْه ٚهإ٠خ 

 اٌٙالي 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ر١ٙٛؼ وً ِب٠فَل  ٕ 8ٕ

 اٌَٖٛ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِفَلاد اٌَٖٛ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِىوٚ٘بد اٌَٖٛ  ِب٠ىوٖ ٌٍٖبئُ  ٕ 9ٕ
وزبة اٌؾظ ٚأٛاع  ث١بْ اُ٘ اؽىبَ اٌؾظ ٕ ٖٓ

 إٌَه 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 ادلفصل يف أةكام ادلرأة والبيت ادلسلم يف الشريعة اإلسالمية/ 1
 1993 – 1413سنة النشر: ،  مؤسسة الرسالة، ادلؤلف: عبد الكرمي زيدان 
 1رقم الطبعة: .  11عدد اجمللدات: ،
/ شرائع االسالم يف معرفة احلالل واحلرام ، للمحقق احللي ابو القاسم صلم 2

 ىـ676ـ 613الدين جعفر بن احلسن 
 

 الٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ ا
 

 كل ادلواقع اليت تتطرق للمسائل الفقهية واراء الفقهاء .  

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .87

  

أغبى وزبة ٠ؾًّ اٌّنا٘ت اٌقَّخ  ٚا٢هاء اٌواعؾخ ثطو٠مخ ٍٍٙخ ٚث١َطخ ِٚقزٖوح . رًَٙ ػٍٝ اٌطبٌجبد 

 فُٙ اٌَّبئً اٌفمٗ ثْىً اٚٙؼ .
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 انًقشسًَىرج وصف 

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك/  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ    اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .ٕ

 اك٠بْ )ربه٠ـ اٌل٠بٔز١ٓ ا١ٌٙٛك٠خ ٚا١ٌَّؾ١خ( اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .٘

 ٍبػخ كها١ٍخ ٓٙ ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .ٙ

 9ٕٔٓ/ٕ/ٖٕ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 اٌّموهأ٘لاف  .8

ان تتعرف الطالبة على الديانة اليهودية وادلسيحية دلا ذلما من عالقة وطية باالسالم الهنا اديان مساوية اكملت اةدامها االخرى وسلط 
وتأرخيهم القرآن الكرمي الضوء عليها فاصبح الزماً على الطالب ادلسلم وىو يعيش عادلاً يؤثر يف اليهود وادلسيحيون ان يتعرف اذل عقيدهتم 

 ورأى االسالم فيهم .

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .ٓٔ

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌؼمبئل ا١ٌٙٛك٠خ ٚإٌٖوا١ٔخ ِٚلٜ اٌزؼو٠ف اٌزٝ ٚلغ ف١ّٙب ِٓ فالي ِمبهٔزٙب ثبٌموآْ  -ٔأ

 اٌىو٠ُ .
 ٚإٌٖبهٜ ٚاٌؼٖٛه اٌزٟ ِوٚا ثٙب .رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثزبه٠ـ ا١ٌٙٛك  -ٕأ

 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌىزت اٌّملٍخ ػٕل ا١ٌٙٛك ٚإٌٖبهٜ . -ٖأ

 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبالػ١بك ٚاٌفوق ا١ٌٙٛك٠خ ٚإٌٖوا١ٔخ . -ٗأ
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٚكٚه٘ب فٟ االؽزالي فٍَط١ٓ . -٘أ
 ١ٍج١خ  ٚاٍجبة ل١بَ اٌضٛهح االٕالؽ١خ .رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌؼٛاًِ ٚهاء ل١بَ اٌؾوٚة اٌٖ  -ٙأ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌز١ّي ث١ٓ اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ . – ٔة

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ فٟ اٌوعٛع اٌٝ اٌىزت اٌزٟ رقٔ اال٠بْ اٌَّب٠ٚخ . – ٕة

 اٌنٞ اػزوٜ اٌل٠بٔبد اٌَبثمخ )اٌزٛهاح ٚاالٔغ١ً(رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ِؼوفخ اٌزؾو٠ف   - ٖة

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٍزبمح اٌّبكح . -ٔ

 اٌمبء االٍئٍخ ِٓ لجً االٍزبمح ٚاالعٛثخ ِٓ لجً اٌطبٌجخ . -ٕ

 االٍزبمح . اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ ِٓ اعً رؤ١ٍ٘ٙب ٌٍزله٠ٌ فٟ اٌَّزمجً ثؼل اٌمبئٙب ِٓ لجً -ٖ
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -ٔ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

ر١ّٕخ للهح اٌطبٌجخ فٟ اال٘زّبَ ثبالك٠بْ اٌَّب٠ٚخ ِٚؼوفخ ِلٜ اٌزؾو٠ف اٌنٞ اػزوٜ اٌالك٠بْ اٌَبثمخ ِٓ  -ٔط

 فالي ِمبهٔزٙب ثبٌل٠ٓ االٍالِٟ .

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد . -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌىزبة ٚأٗ ٠ج١ٓ اْ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٘ٛ إؼ ِٖله ٠ؾلصٕب ػٓ ا١ٌٙٛك ٚإٌٖبهٜ . -ٖط

  رٙزُ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ -ٗط

 

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -ٔ

 اٌجؾش.ٛو٠مخ  -ٕ
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 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ . -ٖ
 إٌّبلْخ ث١ٓ االٍزبمح ٚاٌطبٌجبد.  -ٗ
 اٌؼوٗ ٚاٌّؾبٙوح . -٘

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ  -ك 

 رو١ٍـ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌجبد . -ٔك

 و١ف١خ ل١بكح اٌٖف ٚاكاهرٗ -ٕك

 رو١ٍـ ِجلأ اٌملٚح اٌؾَٕخ ٌلٜ اٌطبٌجبد -ٖك

 . اٌطبٌجبدر١ّٕخ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚهٚػ اٌجؾش ٌلٜ    -ٗك

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ هثٜ اٌّبكح ثبٌٛالغ -٘ك
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 اٌّموهث١ٕخ  .ٔٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّٖطٍؾبد  اٌل٠بٔخ ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٔ

 اٌَّزقلِخ فٟ اٌزٛهاح
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
ػٖو اٌقوٚط ٚ  ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٕ

 ػٖو اٌمٚبح
 االفزجبهاد االٍزمواء

 ّفٛٞ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  ػٖو اٌٍّٛن ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٖ

 رؾو٠وٞ
 اٌّؾبٙوح  ػٖو االٔمَبَ ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٗ

 
االفزجبهاد 

 ّفٛٞ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة ظٙٛه ا١ٌَّؼ ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٘
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ ٙ

 ا١ٌٙٛك
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼٙل اٌمل٠ُ

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ 7

 ا١ٌٙٛك

اٍٍٛة  اٌزٍّٛك ٚاٌغّبهح

 إٌّبلْخ 
 االفزجبهاد

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ 8

 ا١ٌٙٛك

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌمجبٌخ ٚاٌيٚ٘به

 رؾو٠وٞ
اال١ٌ٘ٛخ ٚإٌجٛح ػٕل  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ 9

 ا١ٌٙٛك
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة

اٌجؼش ٚاٌم١بِخ فٟ  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٓٔ

 اٌزٛهاح 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
اٌْؼت اٌّقزبه  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٔٔ

 ٚاهٗ ا١ٌّؼبك
اٍٍٛة 

 إٌّبلْخ 
 االفزجبهاد

 ّفٛٞ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزؼو٠ف ثٙب  االػ١بك ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٕٔ

 رؾو٠وٞ
ث١بْ اُ٘ اٌفوق  اٌفوق ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٖٔ

 ا١ٌٙٛك٠خ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٚعٛاةٍئاي 

اٌزؼو٠ف ثٙب ٚٚلذ  اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٕ ٗٔ

 ظٙٛه٘ب ٚالَبِٙب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
كٚه٘ب فٟ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ  اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٕ ٘ٔ

 االها١ٙخ اٌفٍَط١ٕ١خ
 االفزجبهاد االٍزمواء

 ّفٛٞ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ْٔٛء اٌى١َٕخ اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ ٙٔ

 رؾو٠وٞ
اٌى١َٕخ ثؼل ظٙٛه  اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ 7ٔ

 لَطٕط١ٓ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح 

 ّفٛٞ
اٌى١َٕخ فٟ اٌؼٖٛه  اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ 8ٔ

 اٌٍٛطٝ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة ػٛاًِ ل١بِٙب اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ ٕ 9ٔ
االِٛه اٌزٟ اّزٍّذ  االٕالػ اٌل٠ٕٟ ٕ ٕٓ

 اٌجبثبػ١ٍٙب ٍٍطخ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
 االفزجبهاد االٍزمواءاٍجبة اػالْ اٌضٛهح  االٕالػ اٌل٠ٕٟ ٕ ٕٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٔ

تاريخ الديانتٌن اليهودية وادلسيحية/ د. سعدون زلمود الساموك و د. رشدي  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 عليان

  3مقارنة االديان / امحد شليب ج ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  ٕ
 الفكر الديين اليهودي / ةسن ظاظا

 مقارنة االديان/ امحد اخلطيب
 السمحراينترمجان االديان / اسعد 

 اديان وفرق / زلمد عوض اذلزادية

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
  :الحوار مع أصحاب األديان مشروعيتو وشروطو الكتاب

،  أحمد بن سيف الدين تركستاني ،المؤلف: وآدابو
الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف  الناشر:

 . السعودية بدون بيانات
  :دراسات في األديان اليهودية والنصرانيةالكتاب 

مكتبة أضواء  ، الناشر: سعود بن عبد العزيز الخلف المؤلف:
الرابعة،  ،الطبعة: السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية

 .م8112ىـ/0281
  :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب الكتاب

 ّفٛٞ االٕالؽ١خ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  أمَبِبد اٌى١َٕخ االٕالػ اٌل٠ٕٟ ٕ ٕٕ

 ّفٛٞ
اٍجبة اػالْ اٌضٛهح  ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٖٕ

 االٕالؽ١خ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  و١ف ْٔؤد اٌجبث٠ٛخْٔؤح  ٕ ٕٗ
اٌجبثب ٚاٌٍَطبد  ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٕ٘

 ا١ٌَب١ٍخ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة

ِبثؼل اٌؾوٚة  ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٕٙ

 ا١ٌٍٖج١خ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
 االفزجبهاد االٍزمواء اٌّغبِغ اٌى١َ١ٕخ اٌّؼزملاد اٌى١َ١ٕخ ٕ 7ٕ

 ّفٛٞ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  اٌفوق اٌّٛؽلح اٌفوق ا١ٌَّؾ١خ ٕ 8ٕ

 رؾو٠وٞ
 اٌّؾبٙوح  اٌفوق اٌّؼبٕوح اٌفوق ا١ٌَّؾ١خ ٕ 9ٕ

 
االفزجبهاد 

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ ٖٓ

 ا١ٌَّؾ١١ٓ
اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٚاٌغل٠ل 

ٚهٍبئً اٌوًٍ ٚهإٜ 

 ٠ٛؽٕب

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة
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الندوة العالمية للشباب  ،المؤلف: واألحزاب المعاصرة
د. مانع بن حماد  ،إشراف وتخطيط ومراجعة: اإلسالمي

دار الندوة العالمية للطباعة والنشر  ،الناشر: الجهني
 . ىـ 0281الرابعة،  ،الطبعة: والتوزيع

  :سيح عليو دعاوى النصارى في مجيء المالكتاب
 ،الناشر: سعود بن عبد العزيز الخلف ، المؤلف: السالم

 .* ،الطبعة: مطابع جامعة أم القرى
  :موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالكتاب 

 . دكتور عبد الوىاب المسيري المؤلف:
 مجلة االستاذ
 مجلة المبدأ

  
ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
من ادلواقع ديكن للطالب مراجعتها كمكتبة ادلسلم ،شبكة مشكاة  ىناك الكثًن

 ادلكتبة الشاملة االسالمية ، مكتبة ادلهتدين االسالمية دلقارنة االديان.
 مكتبة االسكندرية

 مكتبة االفرتاضية
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٔ

 

 اعواء ِواعؼخ ٌقطخ اٌّموه ؽزٝ رَٕغُ ِغ اٌٛالغ َِٚزٜٛ اٌطبٌت. .ٔ
 اٌزٛإً ث١ٓ اٍبرنح اٌّموه فٟ االوبك١ّ٠خ ٔفَٙب . .ٕ
 االفبكح ِٓ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٌٙب اٌٍٖخ ِغ ِفوكاد اٌّموه ٌإلفبكح ِٕٙب فٟ رط٠ٛو اٌّموه. .ٖ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 عبِؼخ ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 ػٍَٛ اٌموآْ    اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .ٓٔ

 )ربه٠ـ اٌل٠بٔز١ٓ ا١ٌٙٛك٠خ ٚا١ٌَّؾ١خ(اك٠بْ  اٍُ / هِي اٌّموه .ٔٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٖٔ

 ٍبػخ كها١ٍخ ٓٙ ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .ٗٔ

 9ٕٔٓ/ٕ/ٖٕ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٙٔ

باالسالم الهنا اديان مساوية اكملت اةدامها االخرى وسلط ان تتعرف الطالبة على الديانة اليهودية وادلسيحية دلا ذلما من عالقة وطية 
هم القرآن الكرمي الضوء عليها فاصبح الزماً على الطالب ادلسلم وىو يعيش عادلاً يؤثر يف اليهود وادلسيحيون ان يتعرف اذل عقيدهتم وتأرخي

 ورأى االسالم فيهم .

 
 
 
 
 
 

المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ  .ٗٔ

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌؼمبئل ا١ٌٙٛك٠خ ٚإٌٖوا١ٔخ ِٚلٜ اٌزؼو٠ف اٌزٝ ٚلغ ف١ّٙب ِٓ فالي ِمبهٔزٙب ثبٌموآْ  -ٔأ

 اٌىو٠ُ .
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثزبه٠ـ ا١ٌٙٛك ٚإٌٖبهٜ ٚاٌؼٖٛه اٌزٟ ِوٚا ثٙب . -ٕأ

 ٚإٌٖبهٜ . رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌىزت اٌّملٍخ ػٕل ا١ٌٙٛك -ٖأ

 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبالػ١بك ٚاٌفوق ا١ٌٙٛك٠خ ٚإٌٖوا١ٔخ . -ٗأ
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٚكٚه٘ب فٟ االؽزالي فٍَط١ٓ . -٘أ
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌؼٛاًِ ٚهاء ل١بَ اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ  ٚاٍجبة ل١بَ اٌضٛهح االٕالؽ١خ .  -ٙأ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌز١ّي ث١ٓ اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ . – ٔة

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ فٟ اٌوعٛع اٌٝ اٌىزت اٌزٟ رقٔ اال٠بْ اٌَّب٠ٚخ . – ٕة

 غ١ً(رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ ِؼوفخ اٌزؾو٠ف اٌنٞ اػزوٜ اٌل٠بٔبد اٌَبثمخ )اٌزٛهاح ٚاالٔ  - ٖة

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٍزبمح اٌّبكح . -ٗ

 اٌمبء االٍئٍخ ِٓ لجً االٍزبمح ٚاالعٛثخ ِٓ لجً اٌطبٌجخ . -٘

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ ِٓ اعً رؤ١ٍ٘ٙب ٌٍزله٠ٌ فٟ اٌَّزمجً ثؼل اٌمبئٙب ِٓ لجً االٍزبمح . -ٙ
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -ٔ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

ر١ّٕخ للهح اٌطبٌجخ فٟ اال٘زّبَ ثبالك٠بْ اٌَّب٠ٚخ ِٚؼوفخ ِلٜ اٌزؾو٠ف اٌنٞ اػزوٜ اٌالك٠بْ اٌَبثمخ ِٓ  -ٔط

 فالي ِمبهٔزٙب ثبٌل٠ٓ االٍالِٟ .

 ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد .ىهع  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌىزبة ٚأٗ ٠ج١ٓ اْ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٘ٛ إؼ ِٖله ٠ؾلصٕب ػٓ ا١ٌٙٛك ٚإٌٖبهٜ . -ٖط

  رٙزُ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ -ٗط

 

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -ٙ

 ٛو٠مخ اٌجؾش. -7
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 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ . -8
 إٌّبلْخ ث١ٓ االٍزبمح ٚاٌطبٌجبد.  -9

 اٌؼوٗ ٚاٌّؾبٙوح . -ٓٔ
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 

 
 (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ  -ك 

 رو١ٍـ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌجبد . -ٔك

 و١ف١خ ل١بكح اٌٖف ٚاكاهرٗ -ٕك

 رو١ٍـ ِجلأ اٌملٚح اٌؾَٕخ ٌلٜ اٌطبٌجبد -ٖك

 . اٌطبٌجبدر١ّٕخ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚهٚػ اٌجؾش ٌلٜ    -ٗك

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ هثٜ اٌّبكح ثبٌٛالغ -٘ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .٘ٔ

اٌزؼٍُ ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّٖطٍؾبد  اٌل٠بٔخ ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٔ

 اٌَّزقلِخ فٟ اٌزٛهاح
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
ػٖو اٌقوٚط ٚ  ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٕ

 ػٖو اٌمٚبح
 االفزجبهاد االٍزمواء

 ّفٛٞ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  ػٖو اٌٍّٛن ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٖ

 رؾو٠وٞ
 اٌّؾبٙوح  ػٖو االٔمَبَ ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٗ

 
االفزجبهاد 

 ّفٛٞ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة ظٙٛه ا١ٌَّؼ ربه٠ـ ا١ٌٙٛك ٕ ٘
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ ٙ

 ا١ٌٙٛك
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼٙل اٌمل٠ُ

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ 7

 ا١ٌٙٛك

اٍٍٛة  اٌزٍّٛك ٚاٌغّبهح

 إٌّبلْخ 
 االفزجبهاد

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ 8

 ا١ٌٙٛك

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌمجبٌخ ٚاٌيٚ٘به

 رؾو٠وٞ
اال١ٌ٘ٛخ ٚإٌجٛح ػٕل  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ 9

 ا١ٌٙٛك
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة

اٌجؼش ٚاٌم١بِخ فٟ  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٓٔ

 اٌزٛهاح 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
اٌْؼت اٌّقزبه  اٌّؼزملاد ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٔٔ

 ٚاهٗ ا١ٌّؼبك
اٍٍٛة 

 إٌّبلْخ 
 االفزجبهاد

 ّفٛٞ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزؼو٠ف ثٙب  االػ١بك ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٕٔ

 رؾو٠وٞ
ث١بْ اُ٘ اٌفوق  اٌفوق ا١ٌٙٛك٠خ ٕ ٖٔ

 ا١ٌٙٛك٠خ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة

ثٙب ٚٚلذ اٌزؼو٠ف  اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٕ ٗٔ

 ظٙٛه٘ب ٚالَبِٙب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
كٚه٘ب فٟ ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ  اٌؾووخ ا١ٔٛ١ٌٖٙخ ٕ ٘ٔ

 االها١ٙخ اٌفٍَط١ٕ١خ
 االفزجبهاد االٍزمواء

 ّفٛٞ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ْٔٛء اٌى١َٕخ اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ ٙٔ

 رؾو٠وٞ
اٌى١َٕخ ثؼل ظٙٛه  اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ 7ٔ

 لَطٕط١ٓ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح 

 ّفٛٞ
اٌى١َٕخ فٟ اٌؼٖٛه  اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ ٕ 8ٔ

 اٌٍٛطٝ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة ػٛاًِ ل١بِٙب اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ ٕ 9ٔ
االِٛه اٌزٟ اّزٍّذ  االٕالػ اٌل٠ٕٟ ٕ ٕٓ

 ػ١ٍٙب ٍٍطخ اٌجبثب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
 االفزجبهاد االٍزمواءاٍجبة اػالْ اٌضٛهح  اٌل٠ٕٟاالٕالػ  ٕ ٕٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٙٔ

د. سعدون زلمود الساموك و د. رشدي تاريخ الديانتٌن اليهودية وادلسيحية/  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 عليان

  3مقارنة االديان / امحد شليب ج ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  ٕ
 الفكر الديين اليهودي / ةسن ظاظا

 مقارنة االديان/ امحد اخلطيب
 ترمجان االديان / اسعد السمحراين
 اديان وفرق / زلمد عوض اذلزادية

ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,....  (
  :الحوار مع أصحاب األديان مشروعيتو وشروطو الكتاب

،  أحمد بن سيف الدين تركستاني ،المؤلف: وآدابو
الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف  الناشر:

 . السعودية بدون بيانات
  :نصرانيةدراسات في األديان اليهودية والالكتاب 

مكتبة أضواء  ، الناشر: سعود بن عبد العزيز الخلف المؤلف:
الرابعة،  ،الطبعة: السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية

 .م8112ىـ/0281
  :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب الكتاب

 ّفٛٞ االٕالؽ١خ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  أمَبِبد اٌى١َٕخ االٕالػ اٌل٠ٕٟ ٕ ٕٕ

 ّفٛٞ
اٍجبة اػالْ اٌضٛهح  ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٖٕ

 االٕالؽ١خ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  و١ف ْٔؤد ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٕٗ
اٌجبثب ٚاٌٍَطبد  اٌجبث٠ٛخ ْٔؤح ٕ ٕ٘

 ا١ٌَب١ٍخ
 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة

ِبثؼل اٌؾوٚة  ْٔؤح اٌجبث٠ٛخ ٕ ٕٙ

 ا١ٌٍٖج١خ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 رؾو٠وٞ
 االفزجبهاد االٍزمواء اٌّغبِغ اٌى١َ١ٕخ اٌّؼزملاد اٌى١َ١ٕخ ٕ 7ٕ

 ّفٛٞ
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  اٌفوق اٌّٛؽلح اٌفوق ا١ٌَّؾ١خ ٕ 8ٕ

 رؾو٠وٞ
 اٌّؾبٙوح  اٌفوق اٌّؼبٕوح اٌفوق ا١ٌَّؾ١خ ٕ 9ٕ

 
االفزجبهاد 

 ّفٛٞ
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ ٖٓ

 ا١ٌَّؾ١١ٓ
اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٚاٌغل٠ل 

ٚهٍبئً اٌوًٍ ٚهإٜ 

 ٠ٛؽٕب

 اٍئٍخ ِمب١ٌخ ٍئاي ٚعٛاة
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الندوة العالمية للشباب  ،المؤلف: واألحزاب المعاصرة
د. مانع بن حماد  ،إشراف وتخطيط ومراجعة: اإلسالمي

دار الندوة العالمية للطباعة والنشر  ،الناشر: الجهني
 . ىـ 0281الرابعة،  ،الطبعة: والتوزيع

  :دعاوى النصارى في مجيء المسيح عليو الكتاب
 ،الناشر: سعود بن عبد العزيز الخلف ، المؤلف: السالم

 .* ،الطبعة: مطابع جامعة أم القرى
 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةكتاب: ال 

 . دكتور عبد الوىاب المسيري المؤلف:
 مجلة االستاذ
 مجلة المبدأ

  
ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
ىناك الكثًن من ادلواقع ديكن للطالب مراجعتها كمكتبة ادلسلم ،شبكة مشكاة 

 ادلكتبة الشاملة دلقارنة االديان. االسالمية ، مكتبة ادلهتدين االسالمية
 مكتبة االسكندرية

 مكتبة االفرتاضية
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٔ

 

 اعواء ِواعؼخ ٌقطخ اٌّموه ؽزٝ رَٕغُ ِغ اٌٛالغ َِٚزٜٛ اٌطبٌت. .ٗ
 اٌزٛإً ث١ٓ اٍبرنح اٌّموه فٟ االوبك١ّ٠خ ٔفَٙب . .٘
 ِفوكاد اٌّموه ٌإلفبكح ِٕٙب فٟ رط٠ٛو اٌّموه.االفبكح ِٓ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٌٙب اٌٍٖخ ِغ  .ٙ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٔ

  لَُ ػٍَٛ اٌموآْ /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٔ

 اٌجالغخ اٌموآ١ٔخ  اٍُ / هِي اٌّموه .9ٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕٓ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٕٔ

 ٍبػخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٕ

 8ٕٔٓ/9/ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٕ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٗ

 يهدف ىذا ادلقرر اذل دتكٌن طالبات علوم القرآن  من فهم نصوص القرآن الكرمي جيدا وزلاولة الربط بٌن االيات كما دتكنهن من 

 تدريس ادلاده بصورة جيدة وصحيحة ليست قائمة على التلقٌن االعمى وامنا زلاولة طرح ادلادة بشكل يساعد على ربطها بالواقع 

ليتسىن تطبيقها يف ةياتنا اليومية كون القرآن دستور واجب التطبيق فضال عن القدرة على شرح االيات بصورة مؤثره صحيحة قائمة على 
ية فيها وادراك الغاية منها وليس ما تقدم فحسب وامنا الن البالعة القرانية ىي جزء مهم من علوم اللغة العربية تذوق اجلوانب اجلمال

ا كما واللغة العربية من اىم علوم القران والديكن الي عادل بعلومو ان يتقن عملو اذا دل يكن متقنا لعلوم العربية وتكاد تكون البالغة امهه
ذلك الرتبية الدينية الصحيحة وذلك للحاجة ادلاسة ذلا بسبب كثرة ادلغريات اليت تسببت هبا كثرة وسائل التواصل تقدم ذكره واضيف اذل 

االجتماعي اليت اتاةت لكثًن شلن يتميز بضعف الوازع الديين ان يستخدم ىذه الوسائل بشكل خاطئ غًنت الكثًن من اخالقياتو ورمبا 
ساس ىذه الرتبية الدينية الصحيحة يساعد يف خلق قدوات جديدة ذلا كبًن االثر يف تغيًن تلك عن طريق اعداد جيل جديد قائم على ا

 االسقاطات االخالقية اخلاطئة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ اٍٍٛة ُِٙ ِٓ اٍب١ٌت اٌموآْ ٚ٘ٛ اٌغبٔت اٌجالغٟ -ٔأ

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ اٌمبئّخ ػٍٝ رزجغ لٛا١ٔٓ اٌجالغٗ -ٕأ

 اٍزقواط اٌغٛأت اٌغّب١ٌخ ٚاٌْوػ١خ اٌّّٙخ  -ٖأ
 اكهان اػغبىٖ-ٗأ
 اٌفُٙ اٌٖؾ١ؼ ٚاٌزطج١ك اٌٖؾ١ؼ ال٠برٗ اٌْوػ١خ -٘أ
  ِؼوفخ َِز٠ٛبد االفالق ٚاٌل٠ٓ  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌطبٌجبد ػٍٝ االٌمبء  ٔة

 رؾ١َٓ َِزٜٛ االكهان ٚاٌفُٙ ٚاالٍزٕجبٛ – ٕة

 رْغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ ِْبه٠غ اٌىزبثٗ ثبٍٍٛة فبٌٟ ِٓ اٌووبوخ ٚاٌقطب لبئُ ػٍٝ اٌجالغخ  – ٖة

   رّى١ٓ اٌطبٌجبد ١ٌىٓ للٚح ؽَٕخ   -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٔ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػٓ ٛو٠ك االٍب١ٌت اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزوغ١ت ٚاٌز٠ْٛك ٗ     
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

.االٍئٍخ إٌّٛػخ ِٕٙب اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ ٌّٕبلْخ فىوح ِؼ١ٕخ ٚمٌه ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٗ      

 ٚاٌىزبث١خ ٚاالٍزٕجب١ٛخ 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ هٚػ اٌزفبػً ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٔط

اٌّبكح ثبٌموآْ وٛٔٙب رّضً اٌغبٔت اٌزطج١مٟ رفؼ١ً اٌغبٔت اٌوٚؽبٟٔ  ٌلٜ اٌطبٌجبد ال١ٍّب ػٕل هثٜ -ٕط

 ٚاالِضٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٍب١ٌت اٌجالغخ

 ؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌؼًّ اٌغبك ثّب ٠موٖ اٌمواْ اٌىو٠ُ ِٓ رؼب١ٌُ ك١ٕ٠خ ٚفم١ٙخ -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٔ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػٓ ٛو٠ك االٍب١ٌت اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزوغ١ت ٚاٌز٠ْٛك ٗ     
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

.االٍئٍخ إٌّٛػخ ِٕٙب اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ ٌّٕبلْخ فىوح ِؼ١ٕخ ٚمٌه ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٗ      

 ٚاٌىزبث١خ ٚاالٍزٕجب١ٛخ 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهح اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ-ٔك

 االٍزفبكٖ ِٓ اٍب١ٌت اٌجالغخفٟ أزمبء اٌؼجبهاد اٌقطبث١خ ػٕل اٌْوػ اٚ اٌز١ٙٛؼ ثْىً ِئصو فؼبي-ٕك

 ارمبْ اٌٍغٗ اٌؼب١ٌٗ ٚ٘نا ٠ؼيى اٌضمخ ثبٌٕفٌ-ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .9ٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٙجٜ اٍٍٛة ِٓ  ٍبػبد ٙ ٖ/ِٔٓ

 اٍبا١ٌت اٌجالغٗ
ِملِخ ػٍُ اٌج١بْ ِغ 

اٌزؼو٠ف ثبٍٍٛة 

اٌزْج١ٗ ِٚؼوفخ أٛاػٗ 

 ٚاؽٛاٌٗ

إٌّبلْٗ/اٌؾٛا

ه/اٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة 

االفزجبه 

ا١ٌِٟٛ ٚػًّ 

 اٌزمبه٠و

رطج١مبد ػٓ اٌّبكح  ٙجٜ اٌّبكح ػ١ٍّب ٍبػبد ٗ ٘/ٗ

ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ػًّ 

ِقططبد  رؼوٗ 

 ث٠ٕٛذػٍٝ اٌجٛه 

اٌَئاي 

ٚاٌغٛاة 

ٚٛوػ اٍئٍخ 

 ر٠ْٛم١خ 

افز١به افًٚ 

اٌزطج١مبد ِٓ 

لجً اٌطبٌجبد 

ٚاػطبء 

 اٌلهعبد
ِؼوفخ َِزٜٛ  ٍبػبد ٕ ٙ

اٌطبٌجبد ثبٌّبكح 

 اٌّْوٚؽخ

االفزجبه   افزجبه ّٙوٞ

 اٌزؾو٠وٞ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبدٙ 7/9

افو ِٓ اٍب١ٌت ػٍُ 

 اٌج١بْ

اٌؾم١مخ ٚاٌّغبى 

اٌّوًٍ /اٌّغبى 

 ٚاٌؼمٍٟ

ٛو٠مخ اٌؾٛاه 

فٚال ػٓ 

اٍب١ٌت افوٜ 

ؽَت ِب 

رمز١ٚٙب 

َِزغلاد 

 اٌّؾبٙوح 

ٛوػ فىوح 

لبثٍخ ٌٍٕمبُ 

كافً 

 اٌّؾبٙوح 

اٌطو٠مخ  اٌّغبى ثبالٍزؼبهٖ  ٍبػبدٗ ٔٔ/ٓٔ

 االٍزموائ١خ 
ٚٙغ 

ػالِبد 

 ١ِٛ٠خ 
   رطج١مبد  ٍبػبد ٗ ٖٔ/ٕٔ
االفزجبه   افزجبه  ٍبػبد ٕ ٗٔ

 اٌزؾو٠وٞ
اٌؼٖف  اٌىٕب٠خ ٚأٛاػٙب  ٍبػبد ٙ 7ٔ/٘ٔ

 اٌنٕٟ٘
 

   رطج١مبد  ٍبػبد ٗ 9ٔ/8ٔ
   افزجبه ّٙوٞ  ٍبػخ ٕ ٕٓ   

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبد ٗ ٕٕ/ٕٔ

افو ِٓ اٍب١ٌت 

 اٌجالغخ 

ػٍُ اٌجل٠غ رؼو٠فٗ ٌغخ 

 ٚإطالؽب 
اٌؼٖف 

اٌنٕٟ٘ 

ٚاٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة

ػًّ 

ِقططبد 

ٚػوٙٙب 

ػٍٝ اٌجٛه 

 ث٠ٕٛذ
   اٌّؾَٕبد اٌٍفظ١خ   ٕ٘/ٖٕ

 ٕٙ/ٕ7                              

ٕ8/ٕ9 

ٖٓ 

 اٌّؾَٕبد اٌّؼ٠ٕٛخ  

 رطج١مبد

 افزجبه ّٙوٞ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٓ

ةقوق الطبع زلفوظة لدى  2،1999د.امحد مطلوب ود.ةسن البصًن  ط، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 وزارة التعليم العارل والبحث العلمي 

 1999، 1جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع /السيد امحد اذلامشي ط، )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
/ادلكتبة العصرية  والبالغة الواضحة /علي اجلارم ومصطفى امٌن  ،دار ادلعارف 

،دار   2112، 1رللد وعلوم البالغة التطبيقية /د طالب زلمد امساعيل /ط2/
 1/االردن ، بالغة تطبيقية / د، بسيوين عبد الفتاح فيود ،ط كنوز ادلعرفة

 مؤسسة ادلختار /القاىرة   2111،

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
كافة الكتب اليت تعىن بادلواد البالغية السيما كتب عبد القاىر اجلرجاين 

 السامرائي فضال عن رسالة ادلاجستًن واطروةة الدكتوراه اخلاصو يبود.فاضل 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع طريق االسالم ،وموقع مشكاة ،وموقع اىل التفسًن

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕٔ

 ٠ّٚىٓ مٌه ِٓ فالي رٛف١و ٍٚبئً ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ِضً اٌؾبٍٛة ٚاٌَجٛهح اٌنو١خ ٚػًّ ٚهُ ػًّ رطج١م١خ   

فٚال ػٓ ِٛالغ اٌزٛإً ِضً اٌفب٠جو ٚاٌٛارٌ وً ِٛالغ االٔزؤذ ٌنٌه ٕٟٔٛ ثزٛف١و ّجىخ أزو١ٔذ كافً 

اٌجالغخ  ٚا١ٙف اٌٝ مٌه ِؾبٌٚخ اٌى١ٍخ ٌٍزٛإً ِٓ فالٌٙب ِغ َِزغلاد االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزؼٍك ثّبكح 

اٌزاللؼ اٌضمبفٟ ث١ٓ ٛبٌجبد اٌى١ٍبد اٌّزْبثٙخ كافً االلَبَ اٌّزْبثٙخ ١ٌزَٕٝ ٌغ١ّغ اٌطالة االفبكح ِٓ ثؼُٚٙ 

وبْ ٠ٕظُ ِٙوعبْ اِٚئرّواد فبٕخ ثبٌطالة ٚمٌه ثبّواف ٔقجخ ِٓ اٍبرنح االفزٖبٓ اٌٛاؽل ٍٛاء كافً 

 اٚ فبهط اٌجٍل 

 

 أٛاه ى١٘و ٔٛهٞ هئ١ٌ اٌمَُ :ك
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٕ٘

  لَُ ػٍَٛ اٌموآْ /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕٙ

 اٌجالغخ اٌموآ١ٔخ  اٍُ / هِي اٌّموه .7ٕ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٕ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٕ

 ٍبػخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٖٓ

 8ٕٔٓ/9/ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٖ

 يهدف ىذا ادلقرر اذل دتكٌن طالبات علوم القرآن  من فهم نصوص القرآن الكرمي جيدا وزلاولة الربط بٌن االيات كما دتكنهن من 

 تدريس ادلاده بصورة جيدة وصحيحة ليست قائمة على التلقٌن االعمى وامنا زلاولة طرح ادلادة بشكل يساعد على ربطها بالواقع 

ليتسىن تطبيقها يف ةياتنا اليومية كون القرآن دستور واجب التطبيق فضال عن القدرة على شرح االيات بصورة مؤثره صحيحة قائمة على 
تذوق اجلوانب اجلمالية فيها وادراك الغاية منها وليس ما تقدم فحسب وامنا الن البالعة القرانية ىي جزء مهم من علوم اللغة العربية 

بية من اىم علوم القران والديكن الي عادل بعلومو ان يتقن عملو اذا دل يكن متقنا لعلوم العربية وتكاد تكون البالغة امهها كما واللغة العر 
تقدم ذكره واضيف اذل ذلك الرتبية الدينية الصحيحة وذلك للحاجة ادلاسة ذلا بسبب كثرة ادلغريات اليت تسببت هبا كثرة وسائل التواصل 

يت اتاةت لكثًن شلن يتميز بضعف الوازع الديين ان يستخدم ىذه الوسائل بشكل خاطئ غًنت الكثًن من اخالقياتو ورمبا االجتماعي ال
عن طريق اعداد جيل جديد قائم على اساس ىذه الرتبية الدينية الصحيحة يساعد يف خلق قدوات جديدة ذلا كبًن االثر يف تغيًن تلك 

 االسقاطات االخالقية اخلاطئة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٕٕ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ اٍٍٛة ُِٙ ِٓ اٍب١ٌت اٌموآْ ٚ٘ٛ اٌغبٔت اٌجالغٟ -ٔأ

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ اٌمبئّخ ػٍٝ رزجغ لٛا١ٔٓ اٌجالغٗ -ٕأ

 اٍزقواط اٌغٛأت اٌغّب١ٌخ ٚاٌْوػ١خ اٌّّٙخ  -ٖأ
 اكهان اػغبىٖ-ٗأ
 اٌفُٙ اٌٖؾ١ؼ ٚاٌزطج١ك اٌٖؾ١ؼ ال٠برٗ اٌْوػ١خ -٘أ
  ِؼوفخ َِز٠ٛبد االفالق ٚاٌل٠ٓ  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌطبٌجبد ػٍٝ االٌمبء  ٔة

 رؾ١َٓ َِزٜٛ االكهان ٚاٌفُٙ ٚاالٍزٕجبٛ – ٕة

 رْغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ ِْبه٠غ اٌىزبثٗ ثبٍٍٛة فبٌٟ ِٓ اٌووبوخ ٚاٌقطب لبئُ ػٍٝ اٌجالغخ  – ٖة

   رّى١ٓ اٌطبٌجبد ١ٌىٓ للٚح ؽَٕخ   -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٕ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػٓ ٛو٠ك االٍب١ٌت اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزوغ١ت ٚاٌز٠ْٛك ٗ     
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

.االٍئٍخ إٌّٛػخ ِٕٙب اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ ٌّٕبلْخ فىوح ِؼ١ٕخ ٚمٌه ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٗ      

 ٚاٌىزبث١خ ٚاالٍزٕجب١ٛخ 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ هٚػ اٌزفبػً ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٔط

اٌّبكح ثبٌموآْ وٛٔٙب رّضً اٌغبٔت اٌزطج١مٟ رفؼ١ً اٌغبٔت اٌوٚؽبٟٔ  ٌلٜ اٌطبٌجبد ال١ٍّب ػٕل هثٜ -ٕط

 ٚاالِضٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٍب١ٌت اٌجالغخ

 ؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌؼًّ اٌغبك ثّب ٠موٖ اٌمواْ اٌىو٠ُ ِٓ رؼب١ٌُ ك١ٕ٠خ ٚفم١ٙخ -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٔ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػٓ ٛو٠ك االٍب١ٌت اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزوغ١ت ٚاٌز٠ْٛك ٗ     
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

.االٍئٍخ إٌّٛػخ ِٕٙب اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ ٌّٕبلْخ فىوح ِؼ١ٕخ ٚمٌه ٌزط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌفىو٠خ ٗ      

 ٚاٌىزبث١خ ٚاالٍزٕجب١ٛخ 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهح اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ-ٔك

 االٍزفبكٖ ِٓ اٍب١ٌت اٌجالغخفٟ أزمبء اٌؼجبهاد اٌقطبث١خ ػٕل اٌْوػ اٚ اٌز١ٙٛؼ ثْىً ِئصو فؼبي-ٕك

 ارمبْ اٌٍغٗ اٌؼب١ٌٗ ٚ٘نا ٠ؼيى اٌضمخ ثبٌٕفٌ-ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٖٕ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٙجٜ اٍٍٛة ِٓ  ٍبػبد ٙ ٖ/ِٔٓ

 اٍبا١ٌت اٌجالغٗ
ِملِخ ػٍُ اٌج١بْ ِغ 

اٌزؼو٠ف ثبٍٍٛة 

اٌزْج١ٗ ِٚؼوفخ أٛاػٗ 

 ٚاؽٛاٌٗ

إٌّبلْٗ/اٌؾٛا

ه/اٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة 

االفزجبه 

ا١ٌِٟٛ ٚػًّ 

 اٌزمبه٠و

رطج١مبد ػٓ اٌّبكح  ٙجٜ اٌّبكح ػ١ٍّب ٍبػبد ٗ ٘/ٗ

ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ػًّ 

ِقططبد  رؼوٗ 

 ث٠ٕٛذػٍٝ اٌجٛه 

اٌَئاي 

ٚاٌغٛاة 

ٚٛوػ اٍئٍخ 

 ر٠ْٛم١خ 

افز١به افًٚ 

اٌزطج١مبد ِٓ 

لجً اٌطبٌجبد 

ٚاػطبء 

 اٌلهعبد
ِؼوفخ َِزٜٛ  ٍبػبد ٕ ٙ

اٌطبٌجبد ثبٌّبكح 

 اٌّْوٚؽخ

االفزجبه   افزجبه ّٙوٞ

 اٌزؾو٠وٞ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبدٙ 7/9

افو ِٓ اٍب١ٌت ػٍُ 

 اٌج١بْ

اٌؾم١مخ ٚاٌّغبى 

اٌّوًٍ /اٌّغبى 

 ٚاٌؼمٍٟ

ٛو٠مخ اٌؾٛاه 

فٚال ػٓ 

اٍب١ٌت افوٜ 

ؽَت ِب 

رمز١ٚٙب 

َِزغلاد 

 اٌّؾبٙوح 

ٛوػ فىوح 

لبثٍخ ٌٍٕمبُ 

كافً 

 اٌّؾبٙوح 

اٌطو٠مخ  اٌّغبى ثبالٍزؼبهٖ  ٍبػبدٗ ٔٔ/ٓٔ

 االٍزموائ١خ 
ٚٙغ 

ػالِبد 

 ١ِٛ٠خ 
   رطج١مبد  ٍبػبد ٗ ٖٔ/ٕٔ
االفزجبه   افزجبه  ٍبػبد ٕ ٗٔ

 اٌزؾو٠وٞ
اٌؼٖف  اٌىٕب٠خ ٚأٛاػٙب  ٍبػبد ٙ 7ٔ/٘ٔ

 اٌنٕٟ٘
 

   رطج١مبد  ٍبػبد ٗ 9ٔ/8ٔ
   افزجبه ّٙوٞ  ٍبػخ ٕ ٕٓ   

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبد ٗ ٕٕ/ٕٔ

افو ِٓ اٍب١ٌت 

 اٌجالغخ 

ػٍُ اٌجل٠غ رؼو٠فٗ ٌغخ 

 ٚإطالؽب 
اٌؼٖف 

اٌنٕٟ٘ 

ٚاٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة

ػًّ 

ِقططبد 

ٚػوٙٙب 

ػٍٝ اٌجٛه 

 ث٠ٕٛذ
   اٌّؾَٕبد اٌٍفظ١خ   ٕ٘/ٖٕ

 ٕٙ/ٕ7                              

ٕ8/ٕ9 

ٖٓ 

 اٌّؾَٕبد اٌّؼ٠ٕٛخ  

 رطج١مبد

 افزجبه ّٙوٞ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٗ

ةقوق الطبع زلفوظة لدى  2،1999د.امحد مطلوب ود.ةسن البصًن  ط، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 وزارة التعليم العارل والبحث العلمي 

 1999، 1جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع /السيد امحد اذلامشي ط، )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
/ادلكتبة العصرية  والبالغة الواضحة /علي اجلارم ومصطفى امٌن  ،دار ادلعارف 

،دار   2112، 1رللد وعلوم البالغة التطبيقية /د طالب زلمد امساعيل /ط2/
 1/االردن ، بالغة تطبيقية / د، بسيوين عبد الفتاح فيود ،ط كنوز ادلعرفة

 مؤسسة ادلختار /القاىرة   2111،

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
كافة الكتب اليت تعىن بادلواد البالغية السيما كتب عبد القاىر اجلرجاين 

 السامرائي فضال عن رسالة ادلاجستًن واطروةة الدكتوراه اخلاصو يبود.فاضل 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع طريق االسالم ،وموقع مشكاة ،وموقع اىل التفسًن

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٕ٘

 ٠ّٚىٓ مٌه ِٓ فالي رٛف١و ٍٚبئً ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ِضً اٌؾبٍٛة ٚاٌَجٛهح اٌنو١خ ٚػًّ ٚهُ ػًّ رطج١م١خ   

فٚال ػٓ ِٛالغ اٌزٛإً ِضً اٌفب٠جو ٚاٌٛارٌ وً ِٛالغ االٔزؤذ ٌنٌه ٕٟٔٛ ثزٛف١و ّجىخ أزو١ٔذ كافً 

اٌجالغخ  ٚا١ٙف اٌٝ مٌه ِؾبٌٚخ اٌى١ٍخ ٌٍزٛإً ِٓ فالٌٙب ِغ َِزغلاد االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزؼٍك ثّبكح 

اٌزاللؼ اٌضمبفٟ ث١ٓ ٛبٌجبد اٌى١ٍبد اٌّزْبثٙخ كافً االلَبَ اٌّزْبثٙخ ١ٌزَٕٝ ٌغ١ّغ اٌطالة االفبكح ِٓ ثؼُٚٙ 

وبْ ٠ٕظُ ِٙوعبْ اِٚئرّواد فبٕخ ثبٌطالة ٚمٌه ثبّواف ٔقجخ ِٓ اٍبرنح االفزٖبٓ اٌٛاؽل ٍٛاء كافً 

 اٚ فبهط اٌجٍل 

 

 أٛاه ى١٘و ٔٛهٞ هئ١ٌ اٌمَُ :ك
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ/عبِؼخ ثغلاك/و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٖٖ

  لَُ ػٍَٛ اٌمواْ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٖٗ

 رف١َو ا٠بد االؽىبَ اٍُ / هِي اٌّموه .ٖ٘

 اٍجٛػٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٖٙ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .7ٖ

 ٖٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8ٖ

 9ٕٔٓ/ٕ/ٕ٘ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9ٖ

 أ٘لاف اٌّموه .ٓٗ

 فهم كتاب اهلل تعاذلتنمية قدرات الطالب ومهاراهتم يف  -1

 العالقة بٌن التفسًن والفقوان تتعرف الطالبة على  -2

 التعرف على االةكام الفقهية وتطبيقها يف الواقعتتمكن الطالبة من  ان -3

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٕٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
  اٌطبٌجخ ٍِّخ ثب١ّ٘خ ػٍُ اٌزف١َو ٚاٌفمٗ اْ رىْٛ -ٔأ

  رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثبالؽىبَ اٌفم١ٙخاْ  -ٕأ

  ِبرؼٍّزٗ ِٓ االؽىبَ اٌفم١ٙخ فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رطج١ك  -ٖأ
  
  

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

  ِؼبٟٔ اٌمواْ اٌىو٠ُاْ رؼوف اٌطبٌجخ  - ٔة

 ٌمواْ اٌىو٠ُ فُٙ ِؼبٟٔ ااْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ  – ٕة

 اْ رىزَت اٌطبٌجخ اٌملهح ػٍٝ رؼ١ٍُ إٌبً اٌمواْ اٌىو٠ُ رؼ١ٍّب ٕؾ١ؾب  – ٖة

 
 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

   power pointاٌّؾبٙوح , ٚاٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  – ٔ

 إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه  – ٕ

 اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ  – ٖ

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح  – ٗ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ  – ٘

 ٛو٠مخ ٍئاي ٚعٛاة  -ٙ

 ٚاٌطو٠مخ االٌمبئ١خ  -7

 ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ -8

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رم١١ُ ِلٜ اوزَبة اٌطبٌجبد ٌّٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ  – ٔ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٚاٌْف٠ٛخ  – ٕ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٖ

 اعواء اٌجؾٛس اٌغّبػ١خ  – ٗ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ٔط

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ لبكهح ػٍٝ اْ رؼجو ػٓ ٚعٙخ ٔظو٘ب ٍِزيِخ آكاة اٌؾٛاه ٚاالٍزّبع ٌٍواٞ االفو -ٔط

 رٙزُ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ  -ٕط

 رزغبٚة ِغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ  -ٖط

   

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌّؾبٙوح-

 إٌّبلْخ-

 اٌَئاي ٚاٌغٛاة-
 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رم١١ُ ِلٜ اوزَبة اٌطبٌجبد ٌّٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ  – ٔ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٚاٌْف٠ٛخ  – ٕ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٖ

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رؼي٠ي للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼًّ ّٙٓ اٌفو٠ك-ٔك

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ إٌمل اٌجٕبء-ٕك

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ إٌمبُ كافً اٌّؾبٙوح-ٖك

   ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ هثٜ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ثبٌٛالغ -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .7ٕ

 اٍُ اٌٛؽلح  ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 أٚ اٌّٛٙٛع 
ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ وزت اْ  ٕ االٚي

 ا٠بد االؽىبَ
افزجبه  اٌّؾبٙوح وزت ا٠بد االؽىبَ

 رؾو٠وٞ
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ اٌضبٟٔ

 رف١َو االٍزؼبمح
افزجبه  االٍزمواء رف١َو االٍزؼبمح

 ّفٛٞ
اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت رف١َو  ٕ اٌضبٌش

 اٌجٍَّخ
افزجبه  اٌّؾبٙوح  رف١َو اٌجٍَّخ

 رؾو٠وٞ
اٌطبٌت رف١َو اْ ٠زؼٍُ  ٕ اٌواثغ

 ٍٛهح اٌفبرؾخ
افزجبه  اٌّؾبٙوح رف١َو ٍٛهح اٌفبرؾخ

 ّفٛٞ
اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ اٌقبٌِ

 اٌزٛعٗ اٌٝ اٌمجٍخ
اٌزٛعٗ اٌٝ اٌىؼجخ فٟ 

 اٌٖالح
ٍٚبئً 

 رؼ١ّ١ٍخ
اٍئٍخ 

 ِمب١ٌخ
اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ اٌَبكً

 اٌَؼٟ ث١ٓ اٌٖفب ٚاٌّوٚح
اٌَؼٟ ث١ٓ اٌٖفب 

 ٚاٌّوٚح
اٍئٍخ  ٚعٛاةٍئاي 

 ِمب١ٌخ
اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ؽىُ وزّبْ  ٕ اٌَبثغ

 اٌؼٍُ
 وزّبْ اٌؼٍُ

 
افزجبه  اٌّؾبٙوح

 رؾو٠وٞ
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ   ٕ اٌضبِٓ

 اثبؽخ اٌط١جبد

اٍئٍخ  اٍزمواء اثبؽخ اٌط١جبد

ِٛٙٛػ

 ٠خ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ اٌزبٍغ

 رؾو٠ُ اٌقجبئش

اٍٍٛة  رؾو٠ُ اٌقجبئش

 إٌّبلْخ
افزجبه 

 ّفٛٞ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ اٌؼبّو

 رؾو٠ُ اٌوثب

اٍئٍخ  ٍئاي ٚعٛاة رؾو٠ُ اٌوثب

 ِمب١ٌخ

اٌؾبكٞ 

 ػْو

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ِىبرجخ  ٕ

 اٌل٠ٓ

افزجبه  اٌّؾبٙوح ِىبرجخ اٌل٠ٓ

 رؾو٠وٞ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ؽىُ  ٕ اٌضبٟٔ ػْو

 لجٛي اٌزٛثخ

اٌؼٖف  ؽىُ لجٛي اٌزٛثخ

 اٌنٕٟ٘
اٍئٍخ 

ِٛٙٛػ

 ٠خ

اٌضبٌش 

 ػْوح

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت فو٠ٚخ  ٕ

 اٌؾظ

افزجبه  اٌّؾبٙوح فو٠ٚخ اٌؾظ

 ّفٛٞ

اٌواثغ 

 ػْوح

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت لٖو  ٕ

 اٌٖالح

اٍٍٛة  لٖو اٌٖالح

 إٌّبلْخ
اٍئٍخ 

 ِمب١ٌخ

اٌقبٌِ 

 ػْوح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

 االٛؼّخ اٌّؾوِخ

اٍئٍخ  ٍئاي ٚعٛاة االٛؼّخ اٌّؾوِخ

ِٛٙٛػ

 ٠خ

اٌَبكً 

 ػْوح

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

 االٛؼّخ اٌّؾٍٍخ

افزجبه  اٌزج١بْ اٌؼٍّٟ االٛؼّخ اٌّؾٍٍخ

 رؾو٠وٞ

اٌَبثغ 

 ػْوح

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اؽىبَ  ٕ

 اٌٛٙٛء

اٍئٍخ  اٌّؾبٙوح اؽىبَ اٌٛٙٛء

 فىو٠خ

اٌضبِٓ 

 ػْوح

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ

 االٔم١بك الٚاِو هللا رؼبٌٝ 

االٔم١بك الٚاِو ٚعٛة 

 هللا رؼبٌٝ

اٍئٍخ  ٍئاي ٚعٛاة

 ِمب١ٌخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٕ

 ،عبد السالم زلمد علي شاىٌن اةكام القران، ابو بكر اجلصاص، حتقيق:-1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 .م1994ىـ/1415الطبعة األوذل،  ،بًنوت– دار الكتب العلمية

 ،زلمد عبد القادر عطا حتقيق: اةكام القران، ابو بكر ابن العريب ادلالكي،-8
 .م 2113 -ىـ  1424الطبعة: الثالثة،  ،بًنوت -دار الكتب العلمية

 ، المكتبة الحيدرية.كنز العرفان يف فقو القران ، ادلقداد السيوري  -3

موسى زلمد اةكام القران، عماد الدين الكياىراسي الشافعي، حتقيق: -1 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 1415الطبعة: الثانية،  ،بًنوت -دار الكتب العلمية ،علي وعزة عبد عطية

 .ىـ

اٌزبٍغ 

 ػْوح

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ

 اٌز١َّخ ػٕل اٌنثؼ

اٌؼٖف  اٌز١َّخ ػٕل اٌنثؼ

 اٌنٕٟ٘
افزجبه 

 ّفٛٞ

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ ػْوْٚ

االٖٔبد اٌٝ االِبَ فٟ 

 اٌٖالح

االٖٔبد اٌٝ االِبَ 

 فٟ اٌٖالح

افزجبه  اٌّؾبٙوح

 رؾو٠وٞ

اٌؾبكٞ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ؽىُ  ٕ

 اٌفواه ِٓ اٌيؽف

اٍئٍخ  اٌّؾبٙوح اٌفواه ِٓ اٌيؽف

 فىو٠خ

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

 لَّخ اٌغٕبئُ

افزجبه  ٍئاي ٚعٛاة لَّخ اٌغٕبئُ

 ّفٛٞ

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

ِٓ 7٘-7ٕرف١َو اال٠بد ِٓ

 االٔفبيٍٛهح 

-7ٕرف١َو اال٠بد ِٓ 

 ِٓ ٍٛهح االٔفبي7٘

افزجبه  اٍزمواء

 رؾو٠وٞ

اٌواثغ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

ِؼٕٝ اٌٛال٠خ ٚإٌؼوح ث١ٓ 

 اٌّئ١ِٕٓ

اٌٛال٠خ ٚإٌؼوح ث١ٓ 

 اٌّئ١ِٕٓ

اٍٍٛة 

 إٌّبلْخ
اٍئٍخ 

 ِمب١ٌخ

اٌقبٌِ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ِٕغ  ٕ

كفٛي اٌَّغل اٌّْوو١ٓ ِٓ 

 اٌؾواَ

ِٕغ اٌّْوو١ٓ ِٓ 

 كفٛي اٌَّغل اٌؾواَ

افزجبه  اٌّؾبٙوح

 ّفٛٞ

اٌَبكً 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  ٕ

 ِؼٕٝ اٌغي٠خ ِّٚٓ رئفن؟

ِؼٕٝ اٌغي٠خ ِّٚٓ 

 رئفن؟

اٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘
اٍئٍخ 

 ِمب١ٌخ

اٌَبثغ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رؼظ١ُ  ٕ

 ّؼبئو هللا

اٍئٍخ  ٍئاي ٚعٛاة هللارؼظ١ُ ّؼبئو 

ِٛٙٛػ

 ٠خ

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼْوْٚ

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت وً ِب  ٕ

 ٠زؼٍك ثبٌٙلٞ ٚاالٙبؽٟ

افزجبه  اٌّؾبٙوح اٌٙلٞ ٚاالٙبؽٟ

 رؾو٠وٞ

اٌزبٍغ 

 ٚاٌؼْوْٚ

 اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت ِؼٕٝ اٌجلْ ٕ

ٚاْ رزؼٍُ اٌطبٌجخ ا٠بد 

 اٌؾغبة

 ِؼٕٝ اٌجلْ

 ا٠بد اٌؾغبة

اٍٍٛة 

 إٌّبلْخ
اٍئٍخ 

ِٛٙٛػ

 ٠خ

اْ ٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  ٕ صالصْٛ

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزىب١ٌف 

 اٌْوػ١خ

اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

 اٌزىب١ٌف اٌْوػ١خ

افزجبه  اٌزج١بْ اٌؼٍّٟ

 ّفٛٞ
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 ،ناجي سويدان ، حتقيق: زلمد علي السايس تفسًن ايات االةكام،-8
 .1/11/2112،ادلكتبة العصرية

الطبعة:  ، دمشق -مكتبة الغزارل  روائع البيان، زلمد علي الصابوين،-3 
 .م 1981 -ىـ  1411الثالثة، 

أمحد الربدوين وإبراىيم  اجلامع الةكام القران، مشس الدين القرطيب،حتقيق:-4 
 1964 -ىـ 1384الطبعة : الثانية ،  ،القاىرة –دار الكتب ادلصرية  ،أطفيش

 .م
مكتبو آيو  ،السيد امحد احلسيين لدين الراوندي، حتقيق:فقو القران، قطب ا-1

قم التاريخ :  -مطبعو الوالية  ، الطبعة الثانيةاهلل العظمى النجفي ادلرعشي
 ه.1415

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 رللة االستاذ-
 رللة ادلبدأ-

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ 

.... 
 ىناك الكثًن من ادلواقع ديكن للطالب مراجعتها كمواقع التفسًن وعلوم القران

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .9ٕ

   

 اعواء ِواعؼخ كائّخ ٌقطخ اٌّموه ؽزٝ ٠َٕغُ ِغ اٌٛالغ َِٚزٜٛ اٌطبٌت.-ٔ

 ٔفَٙب.اٌزٛإً ث١ٓ اٍبرنح اٌّموه فٟ االوبك١ّ٠خ -ٕ

 رؤ١ٌف وزت فبٕخ ثّفوكاد اٌّموه ٚفك ِؼب١٠و ثٕبء اٌّموهاد.-ٖ

 االفبكح ِٓ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٌٙب اٌٍٖخ ِغ ِفوكاد اٌّموه, ٌالفبكح ِٕٙب فٟ رط٠ٛو اٌّموه.-ٗ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٔٗ

   ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٕٗ

 لٛاػل اٌزالٚح -ٔ اٍُ / هِي اٌّموه .ٖٗ
 

 ٍٕٛٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٗٗ

 ٠ِٟٛ اٌفًٖ / إٌَخ .٘ٗ

 9ٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٙٗ

 
 9ٕٔٓ/ٕ/ٖٕ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7ٗ

  أ٘لاف اٌّموه .8ٗ
 

ِٚزٍٚؼبد ثمٛاػل اٌزالٚح  ي اٌموآْ اٌىو٠ُِٚزّىٕبد فٟ ِغباػلاك ِلهٍبد ِئ٘الد ٌزؼ١ٍُ اٌموآْ ٚرور١ٍٗ 

الي ِٓ ف   ٚاٌزغ٠ٛل ٕبٌؾبد فٟ ِغبي الواء اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚاٌزؼو٠ف ثجؼ٘ ػٍِٛٗ ِٚئصواد ثضمبفزٙٓ فٟ

 ِٓ لجً اٌطٍجخ.األٍئٍخ اٌّطوٚؽخ  ٓاػطبء اٌّؼٍِٛخ أٚ اٌغٛاة ػ
 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖٓ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ.       -ٔأ

 رؼو٠فٙٓ ثمٛاػل ٚأؽىبَ اٌزالٚح ٌز١ًَٙ رطج١مٙب ػٍٝ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ. -ٕأ

 رؼ١ٍُ ٔطك اٌؾوٚف اٌؼوث١خ ثٖٛهح ١ٍٍّخ -ٖأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ لواءح اٌموآْ اٌىو٠ُ ٌلٜ اٌطبٌجبد.  ٔة

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌفُٙ ٚاالٍز١ؼبة ٌجالغخ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ ِٓ رؼٍُ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ   -ٕ -ة

   فوٕخ اوَبة اٌطبٌجبد ِٙبهح اٌزؼوف ػٍٝ اٌمواءاد اٌموآ١ٔخ ٌلٜ اٌزؼو٠ف ثٙنا اٌؼٍُ .     – ٖة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌفُٙ ٚاالٍز١ؼبة ٌجالغخ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ ِٓ رؼٍُ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ   -ٗة

      
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ٚاالفزجبهاد اٌْف١ٙخ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رفؼ١ً اٌغبٔت اٌوٚؽبٟٔ ٌلٜ لواءح وزبة هللا  ٍٛاء ثطو٠مخ اٌؼوٗ أٚ اٌَّبع.  -ٔط

اغزٕبَ اٌفوٓ ٌٍزٛع١ٗ ٔؾٛ األفالق اٌؾ١ّلح فبٕخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّوأح ِٓ ٌجبً ٚاؽزْبَ ِٚبٌٙب ِٓ   -ٕط

 ؽمٛق ٚػ١ٍٙب ِٓ ٚاعجبد.

اٌطبٌجبد ٖٚٔؾٙٓ ثؤْ ٠ىْٛ كٍزٛه ٌٍؾ١بح ٚلبْٔٛ ٌألٍوح ١ٌٌٚ وزبة لبئُ رؼظ١ُ وزبة هللا فٟ ٔفًٛ  -ٖط

 ٌٍزؼجل ٚاٌّطبٌؼخ ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢فو.

      -ٗط   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

  اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ ٚاٌؼٖف اٌنٕٟ٘
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

  االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاالٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ٚاالفزجبهاد اٌْف١ٙخ
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 هثٜ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ ثبٌظوٚف اٌّؾ١طخ ٌفُٙ االػغبى اٌموآٟٔ ِٓ فالي لواءرٗ ثٖٛهح ِئصوح -ٔك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٖٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / أٚ اٍُ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِٓ االٍجٛع 

االٚي اٌٝ 

االٍجٛع 

 اٌقبٌِ

 

 

 

 

 

 

 

ِٓ االٍجٛع 

اٌَبكً اٌٝ 

االٍجٛع 

 اٌؼبّو

 

 

 

 

 

 

ِٓ االٍجٛع 

اٌؾبكٞ 

ػْو اٌٝ 

االٍجٛع 

اٌَبكً 

 ػْو

 

 

 

 

 

ِٓ اٌَبثغ 

ػْو اٌٝ 

اٌؾبكٞ 

 ٚاٌؼْو٠ٓ 

ٍٛهح 

اٌّغبكٌخ 

ٍٚٛهح 

اٌؾْو 

ّٚوػ 

 اؽىبَ

اٌٛلف 

ٚأٛاػٗ 

ٚاٌَىذ 

 ٚاٌمطغ.

 

ٍٛهح 

اٌّّزؾٕخ 

ٍٚٛهح 

اٌٖف ِغ 

ّوػ 

اٌٛلف ػٍٝ 

 اٚافو اٌىٍُ. 

 

 

 

ٍٛهح 

اٌغّؼخ 

ٚإٌّبفمْٛ 

ٚاٌزغبثٓ  

ِغ ّوػ 

اٌٛلٛف 

ػٍٝ ٘بء 

ا١ٌّٚو 

 ٚاالثزلاء

ٍٛهرٟ 

اٌطالق 

ٚاٌزؾو٠ُ 

ِغ ؽىُ 

ّ٘يح 

إًٌٛ 

ٚاٌجلء 

ثّواعؼخ 

 اٌّبكح 

اػلاك ِلهٍبد ٌّبكح 

اٌزوث١خ االٍال١ِخ 

لبكهاد ػٍٝ لواءح 

اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚالواءٖ 

ثٖٛهح ٕؾ١ؾٗ 

,ٚرؼ١ٍُ اٌمواءح 

اٌٖؾ١ؾخ ٚفك لٛاػل 

 اٌزالٚح ٚاٌزغ٠ٛل

ٛو٠مخ  لٛاػل اٌزالٚح

اٌؼوٗ 

ٚاٌَّبع 

ٌٍمواءح 

اٌؼٖف ٚ

 اٌنٕٟ٘,
اٌؾٛاه 

 ٚإٌّبلْبد,
 االٍزموائ١خ, 
, االٍزٕجب١ٛخ

رٖؾ١ؼ 

ٌلٜ اٌزالٚح 

ِزبثؼخ اٌمواءح 

 فٟ اٌَٛه.
 
 

االفزجبه 

 اٌْفٛٞ

االفزجبه 

 اٌزؾو٠وٞ

 ٚ 

اٌّْبهوبد 

 اٌالٕف١خ.
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٖ

 القرآن الكرمي/  اجلزء الثامن والعشرون )جزء اجملادلة( ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 8،ط2113،زلمد معبد،دار السالمالتجويد علمادللخص ادلفيد يف 

،السيد الشيخ زلمد احملمود ادلشهور بأيب ،ادلستفيد يف اةكام التجويدىداية 
ردية معلم ادلدرسة التهذيبية يف محاه،دار الرتبية للطباعة والنشر والتوزيع،منتدآ 

 اقرأ الثقايف

 م1981قواعد التالوة/ د. قحطان الدوري،د.فرج توفيق الوليد )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 التالوة والتجويد / ادلستوى التحضًني، امتثال زلمد صاحل مهدياةكام 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 دلادة التالوة:

سليمان بن زلمد اجلمزوري  .حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن -1
عليها: الشيخ علي زلمد الضباع )بشرح وجيز عّلق .ىـ(1198)ادلتوىف: بعد 

 / سليمان بن زلمد اجلمزوري.حيل ادلشكل من معانيها(
مشس الدين أبو اخلًن ابن اجلزري، ،يُف اَلُقرأاءأاُت اَلعأَشرُ « طأي بأُة النَظَشرُ »مأَْتو   -2

دار  .احملقق: زلمد دتيم الزغيب.ىـ(833زلمد بن زلمد بن يوسف )ادلتوىف: 
 م 1994 -ىـ  1414الطبعة: األوذل، . اذلدى، جدة

 1.مكتبة ابن اجلزري،طللدكتور أدين رشدي سويد ادلصور التجويد -3
 ،سوريا ةلب.2111

 
 البحوث ادلعتمدة للطالبات:

أةكام التالوة والتجويد ادلستوى التحضًني/ الست امتثال زلمد   -1
بعة عشر من الوقف صاحل مهدي مقرئة عراقية رلازة بالقراءات االر 

 السين

أسئلة وأجوبة يف أةكام التالوة/الست  مها زلمد صاحل مقرئة عراقية   -2
 رلازة بالقراءات االربعة عشر من الوقف السين

 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ملتقى اىل التفسًن

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٖ

   

 رٛف١و ٍٚبئً ا٠ٚبػ , ِضً:

 اٌَجٛهح اٌنو١خ, اٌلارب ّٛ, اٌّٖؾف إٌبٛك ٌٍطبٌجبد
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 أْبء ِووي اللواء اٌمواْ اٌىو٠ُ كافً اٌمَُ ٌزله٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ. 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9ٗ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٓ٘

 اٌؼم١لح االٍال١ِخ اٍُ / هِي اٌّموه .ٔ٘

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٕ٘

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٖ٘

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٗ٘

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .٘٘

 أ٘لاف اٌّموه .ٙ٘

 تعريف الطلبة مبادة العقيدة االسالمية .ٔ

 اةياء الدين يف نفوس الطالبات وجعلو منهج ةياة وترسيخ اإلديان السليم .ٕ

 ابراز امهية ادلنهجية العلمية يف تتبع ادلسائل العقدية .ٖ

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٖٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِبكح اٌؼم١لح االٍال١ِخ  -ٔأ

 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌؼم١لح فٟ ؽ١برٙب.  -ٕأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ اٌّلاهً االػزمبك٠خ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘ اٌَّبئً اٌؼمل٠خ  -ٖأ
 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق االٍزلالي ٚإٌظو اٌؼمٍٟ  -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رزجغ اٌَّؤٌخ اٌؼمل٠خ – ٔة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ االكٌخ اٌؼم١ٍخ ٚإٌم١ٍخ ٚرمل٠ُ إٌم١ٍخ ػٍٝ اٌؼم١ٍخ فٟ االٍزلالي – ٕة

 اْ رزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍطبٌجبد ثبٌَّزمجً  – ٖة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١واد    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوح  ٚإٌّبلْخ  ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ِغ اٍزقلاَ ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِغَّخ

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اؽ١بء اٌل٠ٓ ٚأٗ اٍبً اٌؾ١بح فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ ٚأٗ اٍبً ٌّؼوفخ ٚعٛك هللا عً عالٌٗ  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ ٚاالٍزغٛاة ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة  ِغ اٍزقلاَ ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِغَّخ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 اٌْف١ٙخ ٚاالٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ٚاٌّٛٙٛػ١خاالفزجبهاد / 
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌؼمل٠خ ِٓ اكٌزٙب إٌم١ٍخ ٚاٌؼم١ٍخ -ٔك

 اْ رىْٛ لبكح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌوثٜ ٚاالٍزٕزبط -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٖ٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼوف ػٍٝ ِبكح اٌؼمً  ٕ ٔ

االَٔبٟٔ ٚؽبعزٗ اٌٝ 

 إٌجٛح ٘لٜ 

االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح  رؼو٠ف ٚعٛك اٌؼمً

 اٌْف٠ٛخ

ِٕبلْخ ِٕىوٞ  ِؼوفخ ِؼٕٝ إٌجٛاد  ٕ ٕ

 إٌجٛاد ّٚجٙبرُٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِٕبلْخ ِٕىوٞ  ِؼوفخ ِؼٕٝ إٌجٛاد ٕ ٖ

 إٌجٛاد ّٚجٙبرُٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 اٌْف٠ٛخ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ِّٚٙبرٙب إٌجٛح اٌؼبِخ إٌجٛح ٕ ٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  َِزٍيِبد إٌجٛح اٌؼبِخ إٌجٛح ٕ ٘
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفبد االٔج١بء  اٌؼبِخ إٌجٛح ٕ ٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼّٖخ ٚأٛاػٙب ٕفبد االٔج١بء ٕ 7
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼّٖخ ِٓ اٌىجبئو  ٕفبد االٔج١بء ٕ 8
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼّٖخ ِٓ اٌٖغبئو ٕفبد االٔج١بء ٕ 9

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزج١ٍغ ٚاٌفطبٔخ ٕفبد االٔج١بء ٕ ٓٔ
اٌنوٛهح ٚاٌَالِخ ِٓ  ٕفبد االٔج١بء ٕ ٔٔ

 إٌمبئٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌٛؽٟ ٚأكٌزٗ  اٌٛؽٟ ٚاٛاللبرٗ ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أٛاع اٌٛؽٟ اٌٛؽٟ ٚاٛاللبرٗ ٕ ٖٔ
و١ف١خ اٌٛؽٟ ٚٔيٌٚٗ  اٌٛؽٟ ٚاٛاللبرٗ ٕ ٗٔ

 ػٍٝ إٌجٟ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ك١ًٌ ا١ٌَٛ االفو  ٕ ٘ٔ

 ٚاٌؾبعخ اٌٝ اال٠ّبْ ثٗ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اكٌخ ا١ٌَٛ االفو 

ك١ًٌ ا١ٌَٛ االفو  ٕ ٙٔ

 ٚاٌؾبعخ اٌٝ اال٠ّبْ ثٗ

غب٠خ اال٠ّبْ ثب١ٌَٛ 

 االفو

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ك١ًٌ ا١ٌَٛ االفو  ٕ 7ٔ

 ٚاٌؾبعخ اٌٝ اال٠ّبْ ثٗ

ا١ٌَٛ ا٢فو فٟ اٌفىو 

 االٍالِٟ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ك١ًٌ ا١ٌَٛ االفو  ٕ 8ٔ

 ٚاٌؾبعخ اٌٝ اال٠ّبْ ثٗ

ؽىُ اال٠ّبْ ثب١ٌَٛ 

 االفو

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  أمطبع اٌؼًّ ثبٌّٛد  اٌؾ١بح االفوٜ ٕ 9ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٍٛء اٌقبرّخ  اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕٓ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌزٛثخ ّٚوٚٛٙب اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّٛد اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕٕ
رؼو٠ف اٌّٛد ِٚب  االفوٜاٌؾ١بح  ٕ ٖٕ

 ثؼلٖ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ؽ١بح اٌجوىؿ اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌمجو اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕ٘
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ػناثٗ ٚٔؼ١ّٗ اٌؾ١بح االفوٜ ٕ ٕٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌجؼش ٚاكٌخ ٚلٛػٗ اٌؾ١بح االفوٜ ٕ 7ٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ؽىُ اال٠ّبْ  ثبٌجؼش   اٌؾ١بح االفوٜ  ٕ 8ٕ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٖٙ

اصول الدين االسالمي ،رشدي عليان وقحطان الدوري ،نسخة وزلققة  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
ومصححة من قبل اىل االختصاص ومطابقة مع نسخة ادلؤلف )طبعة خاصة 

 لبنان  –للعراق وقطر(طبعة دار االمام االعظم ،بًنوت 

ه  وعبد ادللك السعدي ، مكتبة 792شرح االنسفية ،سعد الدين التفتازاين ت )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
باكستان االذليات ،جعفر السبحاين  العقيدة االسالمية  –الشعراوي /كراتشي 
 ،زلمد سعيد احلكيم

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 االسالمية ،مصطفى اخلن ،العقيدة 

المؤلف: محمد بن خميفة  ،لصفات اإلليية تعريفيا أقسامياا
 ،2117،التميمي

رللة الدراسات االسالمية،رللة االمحدي،مركز االمام البخاري للبحث العلمي 
 والدراسات االسالمية

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 القرانيةموقع التفسًن للدراسات 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٖ

ِٓ اُ٘ االِٛه اٌّزّٕٚخ و١ف١خ ٚٙغ فطخ رط٠ٛو ٌٍّموه اٌلهاٍٟ اٌزوو١ي ػٍٝ اُ٘ ِٖبكه االػزمبك ا١ٌٍَُ 

ٚو١ف١خ غوٍٗ فٟ ٔفًٛ ٛبٌجزٕب ,ٚاٙبفذ ِفوكاد ٔؼزمل ِّٙخ ٚٙوٚه٠خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو فٟ رؾ١ٖٓ 

اٌزٟ رلػٛ اٌٝ االٌؾبك ٚاٌزٕىو ٌٛعٛك اٌقبٌك ٌّب ٌٙب ِٓ ػاللخ ١ٛٚلح  اٌطٍجخ ِٓ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ اٌّؼبٕوح

ثّفوكاد اٌّموه, ِٓ فالي االٛالع ػٍٝ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍٛلٛف ػ١ٍٙب ٚاٌّي٠ل ِٓ االٛالع ِٓ اعً 

 ِؼبٌغزٙب ٚا٠غبك اٌؾٍٛي.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌغٕخ ٚإٌبه  اٌؾ١بح االفوٜ  ٕ 9ٕ
فٍك اٌغٕخ ٚإٌبه  اٌؾ١بح االفوٜ   ٕ ٖٓ

 ٚاٌقالف  ف١ّٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك/ و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7٘

 ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8٘

 ِىزجخ اٍُ / هِي اٌّموه .9٘

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٙ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٙ

 ٍبػخ كها١ٍخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٙ

   8ٕٔٓ/9/ٖ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٙ

 أ٘لاف اٌّموه .ٗٙ

 العلميان تتعرف الطالبة على طريقة كتابة البحث 
     

 اختيار عنوان البحث      
 
 كيفية احلصول على ادلصادر من ادلكتبات   

 كيفية مجع ادلادة العلمية       
 

 كيفية ترتيب ادلصادر يف اذلوامش     

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 التنظيم العام للبحث 

 
 كيفية ترتيب ادلصادر يف قائمة ادلصادر

 
 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٖ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّىزجخ ْٚٔؤرٙب ٚالَبِٙب ٚر١ٕٖفٙب ٚو١ف١خ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌىزبة ِٓ اٌّىزجخ -ٔأ

 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌّٕٙبط اٌَّزقلِخ فٟ اٌجؾٛس. -ٕأ

 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌجؾش ٚاٍَٗ ّٚوٚٛ اٌؼًّ ثٗ . -ٖأ
 خ ثـ الَبَ اٌجؾش اٌزله٠ج١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚفٖبئٖٗرؼو٠ف اٌطبٌج -ٗأ
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثباللزجبً ٚلٛاػلٖ . -٘أ
 رؼو٠ف اٌطبٌجخ ثبٌقطٛاد اٌزٟ رزجؼٙب فٟ وزبثخ اٌجؾش.  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ وزبثخ اٌجؾٛس . – ٔة

 اٌّىزجبد ٚاٍزؼبهح اٌىزت . رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ فٟ اٌوعٛع اٌٝ – ٕة

 رؾ١َٓ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌّٖبكه  - ٖة

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٍزبمح اٌّبكح . -7

 اٌمبء االٍئٍخ ِٓ لجً االٍزبمح ٚاالعٛثخ ِٓ لجً اٌطبٌجخ . -8
 اٌَّزمجً ثؼل اٌمبئٙب ِٓ لجً االٍزبمح .اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ ِٓ اعً رؤ١ٍ٘ٙب ٌٍزله٠ٌ فٟ  -9

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -ٔ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌجخ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس. -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد . -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌىزبة ٚأٗ ٠ٛٙؼ ٌٍطبٌجخ و١ف١خ وزبثخ ثؾش اٌزقوط -ٖط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -ٔٔ

 ٛو٠مخ اٌجؾش. -ٕٔ
 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ . -ٖٔ
 إٌّبلْخ ث١ٓ االٍزبمح ٚاٌطبٌجبد.  -ٗٔ
 اٌؼوٗ ٚاٌّؾبٙوح . -٘ٔ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌْف١ٙخ. -

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 اٌمبء اٌّؾبٙوح ِٓ لجً اٌطبٌجخ -ٖ

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رو١ٍـ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٌلٜ اٌطبٌجبد . -ٔك

 و١ف١خ ل١بكح اٌٖف ٚاكاهرٗ -ٕك

 رو١ٍـ ِجلأ اٌملٚح اٌؾَٕخ ٌلٜ اٌطبٌجبد -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .9ٖ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح رؼو٠فٙب ْٚٔؤرٙب اٌزؼو٠ف ثبٌّىزجخ ٕ ٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح الَبَ اٌّىزجخ اٌزؼو٠ف ثبٌّىزجخ ٕ ٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٛو٠مخ ر١ٕٖف اٌىزت اٌز١ٕٖف ٕ ٖ
و١ف١خ اٌؾٖٛي ػٍٝ  اٌجطبلبد ٕ ٗ

 اٌىزت
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌزؼو٠ف ثٗ ٚأٛاػٗ إٌّٙظ ٕ ٘
اٌىزت اٌّملٍخ ػٕل  ٕ ٙ

 ا١ٌٙٛك
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌؼٙل اٌمل٠ُ

ثبٌجؾش اٌزؼو٠ف  اٌجؾش ٕ 7

 ّٚوٚٛٗ ٚالَبِٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

فٖبئٔ اٌجؾٛس  اٌجؾش ٕ 8

 اٌؼ١ٍّخ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

اٌٖفبد اٌٛاعت  اٌجبؽش ٕ 9

 رٛافو٘ب فٟ اٌجبؽش
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح لٛاػل االلزجبً الزجبً إٌٖٛٓ ٕ ٓٔ
افز١به ِٛٙٛع  فطٛاد اٌجؾش ٕ ٔٔ

 اٌجؾش
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

افز١به ِٛٙٛع   اٌقطٛح االٌٚٝ ٕ ٕٔ

 اٌجؾش
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ػًّ فطخ اٌجؾش اٌقطٛح اٌضب١ٔخ ٕ ٖٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ؽٖو ِٖبكه اٌجؾش اٌقطٛح اٌضبٌضخ ٕ ٗٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح عّغ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ اٌقطٛح اٌواثؼخ ٕ ٘ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ١ٕبغخ اٌجؾش اٌقطٛح اٌقبَِخ ٕ ٙٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح ٚٙغ اٌٙٛاٌِ  الخطوة السادسة ٕ 7ٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح اٌزٕظ١ُ اٌؼبَ ٌٍجؾش اٌقطٛح اٌَبثؼخ ٕ 8ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح رٕظ١ُ اٌّالؽك ٍِؾمبد اٌجؾش ٕ 9ٔ
رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕٓ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕٔ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕٕ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٖٕ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

 وً ٛبٌجخ ؽَت

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕٗ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕ٘

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٓٗ

ادلدخل اذل اعداد البحث / ادلفيت رفيق االسالم ادلدين، دار الكتب العلمية،  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 ىـــ1427-2116لبنان، -بًنوت

دليل الباةث لكتابة البحث العلمي / ادين عبد اهلل زلمد، دار الكتب العلمية،  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 لبنان، ب ت-بًنوت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
د.يوسف ادلرعشلي، دار اصول كتابة البحث العلمي وحتقيق ادلخطوطات، 

 م2118-ىـــــ1429، 3ادلعرفة، بًنوت، لبنان، ط
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع البحوث العلمية

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٔٗ

 رطج١ك اٌطبٌجبد ٌٍجؾٛس فٟ اٌمًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ٚػوٙٙب اِبَ ى١ِالرُٙ ٌغوٗ االٍزفبكح ِٓ فطٛاد -ٔ 

 وزبثخ اٌجؾش

 ػوٗ ّٔبمط ِٓ اٌجؾٛس ٚ اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ػٍٝ اٌطبٌجبد ٌغوٗ اوزَبة اٌقجوح فٟ وزبثخ اٌجؾش -ٕ

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٕٙ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ 7ٕ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ 8ٕ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ 9ٕ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح

رطج١ك ػٍّٟ ٌٍجؾٛس  ٕ ٖٓ

 اٌزٟ رُ كهاٍزٙب

وً ٛبٌجخ ؽَت 

 ِٛٙٛػٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 كلية الرتبية للبنات  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٙ
 قسم علوم القرآن    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٙ
 مناىج ادلفسرين  اٍُ / هِي اٌّموه .7ٙ
 اسبوعي أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٙ
 فصلي اٌفًٖ / إٌَخ .9ٙ
 ساعة  61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7ٓ
 2119-2118 ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .7ٔ
 أ٘لاف اٌّموه .7ٕ

ادلفسرين من ةيث مفهومها، أن يقف الطالب على مناىج التفسًن واجتاىات  -1
 .وتطورىا، وميزاهتا، وأمثلة عليها

 .أن يستخدم الطالب ادلناىج السليمة يف التفسًن -2

ن تتكون لدى الطالب معرفة باجتاىات ادلفسرين تعينو على اختيار ادلصادر  -3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 .ادلناسبة أثناء تفسًن القرآن والبحث فيو

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٕٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

مصطلحات ادلقرر: )التفسًن، مناىج ادلفسرين، التفسًن  ةعرف الطالبتأن  -ٔأ
الوضع يف التفسًن بالرأي، اإلسرائيليات، اسباب ضعف التفسًن بادلأثور ،بادلأثور،

، الفقهي، االشارياجتاىات ادلفسرين، االجتاه اللغوي،  التفسًن ، ةذف االسناد ،
 التفسًن يف العصر احلديث(ادلوضوعي، 

على مناىج ادلفسرين واجتاىاهتم يف كتبهم، من خالل متابعة الطالبة قف تأن  -ٕأ
 .مقدماهتا واستقراء أجزائها

 .من كل اجتاه أسلوبو، وميزاتو، واىم الكتب ادلؤلفة فيو ةعرف الطالبتأن   -ٖأ

 .الشروط الواجبة والعلوم الضرورية دلن يتصدى لتفسًن القرآن الطالبةبٌن ان ت -4أ

نبذة تارخيية عن ادلراةل اليت مر فيها التفسًن خالل العصور  الطالبة عطي ان ت  -5أ
 .وعن ادلدارس التفسًنية ادلتنوعة

   -ٙأ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 بٌن ما يدخل يف التفسًن بادلأثور وما ال يدخل فيو . ةيز الطالبدتأن   -1

 القواعد ادلنهجية اليت أشار ذلا ادلفسرون يف مقدماهتم. ةستنبط الطالبتأن   -2    
 ادلفسرين ُنسب اجتاىاهتم ومناىجهم ةصنف الطالبتأن   -3    
 مناىج ادلفسرين من خالل النظر يف تفاسًنىم. ةستنبط الطالبتأن   -4    
 ربز زلاسنها وكذا ادلآخذ عليها.تمناىج ادلفسرين ل ةنقد الطالبان ت  -5    
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

  .طريقة القاء احملاضرات  -1

 ( ادلناقشة الصفية ) االسلوب الثنائي ، اسلوب الندوة ، ةلقة السمبزيوم -2
 التحري اجلماعي -3

 العصف الذىين  -4

  االستقصاء ادلوجو ، االستقصاء العادل -5
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االختبار الشفوي -1

 االختبار التحريري -2

 (االختبار ادلفاجئ ) كوز  -3
 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 بٌن ما يدخل يف التفسًن بادلأثور وما ال يدخل فيو . ةيز الطالبدتأن   -1

 القواعد ادلنهجية اليت أشار ذلا ادلفسرون يف مقدماهتم. ةستنبط الطالبتأن   -2    
 ادلفسرين ُنسب اجتاىاهتم ومناىجهم ةصنف الطالبتأن   -3    
 مناىج ادلفسرين من خالل النظر يف تفاسًنىم. ةستنبط الطالبتأن   -4    
 ربز زلاسنها وكذا ادلآخذ عليها.تمناىج ادلفسرين ل ةنقد الطالبان ت  -5    
  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

  .طريقة القاء احملاضرات  -1

 ( ادلناقشة الصفية ) االسلوب الثنائي ، اسلوب الندوة ، ةلقة السمبزيوم -2
 التحري اجلماعي -3
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 العصف الذىين  -4

  ، االستقصاء العادلاالستقصاء ادلوجو  -5
 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االختبار الشفوي -1

 االختبار التحريري -2

 (االختبار ادلفاجئ ) كوز  -3
 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 الفريق.تعزيز قدرة الطالب على العمل ضمن   -1

 تنمية قدرة الطالب على التخاطب والنقاش ادلسؤول.  -2    
تنمية قدرة الطالب على النقد البناء واستقبال ادلالةظات والنقد من   -3    

 الطلبة.
 حتفيز روح ادلبادرة يف الطالب.  -4    
 تطوير قدرتو الطالب يف التعبًن عن اآلراء واألفكار بوضوح.  -5    
ب الطالب على مهارة التصرف مبسؤولية يف ادلواقف الشخصية تدر   -6    

 واالجتماعية.
 اعتيادالطالب التغذية ادلرتدة االجيابية للزمالء وتقبل ملحوظاهتم.  -7    
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٖٗ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

مدخل اذل دراسة   4 1-2
 مناىج ادلفسرين 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

تعريف ادلصطلح   4 3-4
/ مفهوم ادلنهج 

 والطريقة 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

اٌّؾبٙوح  التفسًن بادلأثور   4 5-6

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

مصادر التفسًن   4 7-8
 بادلأثور

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

نقد العلماء   4 9-11
لرواية التفسًن 

 بادلأثور 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

الوضع يف   4 11-12
التفسًن ، 

االسرائيليات ، 
 ةذف االسناد

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

اٌّؾبٙوح  التفسًن بالرأي   4 13-14

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

اٌّؾبٙوح مصادر التفسًن   4 15-16

ٚإٌّبلْخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٗٗ

 اليوجد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

1- التفسًن وادلفسرون ، الشيخ زلمد ىادي  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
معرفة، طبعةثانية مزيدة ومنقحة ، مشهد ، 

اجلامعة الرضوية للعلوم االسالمية ، 1424ه. 

ٚاٌؼٖف  بالرأي

 اٌنٕٟ٘

منهج التفسًن   4 17-18
 بادلأثور

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 19-21
 بالرأي

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 21-22
 الفقهي 

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 23-24
 اللغوي

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 25-26
 ادلوضوعي

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 27-28
 االشاري

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘

 

منهج التفسًن   4 29-31
يف العصر 

 احلديث

اٌّؾبٙوح 

ٚإٌّبلْخ 

ٚاٌؼٖف 

 اٌنٕٟ٘
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2- مناىج ادلفسرين،ادلؤلف: مساعد مسلم آل 
جعفر - زلي ىالل السرةان، وزارة التعليم 

العارل والبحث العلمي – السعودية، سنة النشر: 
 1981، رقم الطبعة:1

3- مباةث يف علم التفسًن ، عبد الستار 
 ةامد، بغداد جامعة بغداد ، 1991م.

4- ادلبادئ العامة لتفسًن القرآن الكرمي بٌن 
النظرية والتطبيق ، د.زلمد ةسٌن الصغًن،دار 

 ادلؤرخ العريب، الطبعة االوذل ، 2111م .
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

1- تعريف الدارسٌن مبناىج ادلفسرين ، د.  ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
صالح اخلالدي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة 

 الثالثة ، 2118م .

2- الربىان يف علوم القرآن للزركشي ، دار 
 الرتاث ، القاىرة .

3- مناىج يف التفسًن ،مصطفى الصاوي 
اجلويين  ، مؤسسة ادلعارف للطباعة والنشر 

 ،1978م . 

4- دراسات قرآنية،ادلبادئ العامة لتفسًن القرآن 
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الكرمي،زلمد ةسٌن الصغًن، مطبعة ستاره، قم 
 .ادلقدسة ، 2111م .

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

ادلكتبة االفرتاضية ، مكتبة ادلصطفى ، وغًنىا من  ....
ادلكتبات اليت ديكن للطالبة االستفادة من الكتب 

 اخلاصة مبناىج ادلفسرين .
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .٘ٗ

إجراء تغدية راجعة مستمرة لتقييم مالءمة ادلقرر دلستوى الطلبة، والبيئة  -1   
 .واجملتمعيةالتعليمية 

 .مراجعة ادلقرر بناء على معطيات الواقع، واحلاجات ادلستجدة -2

 .مراجعة ادلقرر واإلفادة من األُناث ادلتجدد يف رلال الدراسة    

التواصل بٌن اساتذة ادلقرر يف األكادديية نفسها، وأساتذة ادلقررات ادلشاهبة  -3    
 .يف مؤسسات أخرى

 .احملتوى وفق معايًن بناء ادلقررات ادلراعاة يف اخلطةتأليف كتب للمقرر تقدم  -4

 .تأليف مالةق للمقرر تعرف أساتذة ادلقرر باحملتوى وطرق تدريسها ادلطورة -5
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٖ

 ػٍَٛ اٌمواْ ٚ اٌزوث١خ االٍال١ِخ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .7ٗ

 ِٕب٘ظ روث٠ٛخ ٚ ٛوائك رله٠ٌ اٍُ / هِي اٌّموه .7٘

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .7ٙ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .77

 ٍبػٗ 9ٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78

 8ٕٔٓ/9/ٔٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .8ٓ

 اليات و فنون مهنة التدريساعداد مدرسات متمكنات من 

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٙٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ إٌّب٘ظ ٚ ربه٠ـ ظٙٛهٖ وؼٍُ  -ٔأ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍ ثٕبء إٌّٙظ ٚ ِىٛٔبرٗ -ٕأ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌطوائك اٌزله١َ٠خ ٚ رطج١مبرٙب  -ٖأ
 اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌقطٜ ٚ االفزجبهاد ٚ و١ف١خ ثٕبء٘ب-ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؼوف اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌٍزٛإً ِغ اٌطٍجخ – ٔة

 رؼوف اٌّٙبهاد اٌالىِخ  الٍزؼّبي اٍزوار١غ١بد  – ٕة

  - ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبٙوٖ 

 إٌّبلْخ 

 االٍزغٛاة 
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ( -ّفٛٞ ٚ رؾو٠وٞ–االفزجبهاد ثبٔٛاػٙب )١ِٛ٠خ ف١ٍٖخ ٠ٍٕٛخ 

 اٌزطج١مبد اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌّْب٘لح
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌزله٠ٌ ٌٍطٍجخرؾج١ت ِٕٙخ  -ٔط         

 الٕبع اٌطٍجخ ثَّٛ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ ٚ ا٘لافٙب االَٔب١ٔخ -ٕط

 رؼي٠ي االؽَبً ثبْ اٌزله٠ٌ ٘ٛ ِٕٙخ إٌجالء ٚاٌْوفبء-ٖط

   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوٖ 

 إٌّبلْخ 

 االٍزغٛاة 
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 ( -ّفٛٞ ٚ رؾو٠وٞ–االفزجبهاد ثبٔٛاػٙب )١ِٛ٠خ ف١ٍٖخ ٠ٍٕٛخ 

  اٌزطج١مبد اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌّْب٘لح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٗ

 ادلقررهزلاضرات يلقيها استاذ ادلادة وفقا للمفردات ادلنهجية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

، القاىرة 3ادلناىج بٌن النظرية و التطبيق/امحد ةسٌن اللقاين، عادل الكتب ،ط )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
،1989  

التدريس ادلصغر برنامج لتعليم مهارات التدريس ، زلمد رضا ،مكتبة الفالح 
 . 1997، 2،الكويت ،ط

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 . 2118ادلنهج ادلدرسي ادلعاصر ،جودت سعادة و اخر ،

مقدمة يف ادلناىج الرتبوية احلديثة ..،بسام القضاة و اخرون ، دار وائل للنشر 
 . 2114،عمان ،

 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزؤ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚ اٌزطٛه اٌَّزّو ِٓ فالي اٌمواءح -ٔك

 =         =               =       =         =   اٌزلهة ػٍٝ اٌزم١ٕبد ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ =      -ٕك

 =       =         =               =       =         =  اٌزؼوف ػٍٝ اٌَّزغلاد اٌؾل٠ضخ ٚ ِٛاوجزٙب  -ٖك

-    

 ث١ٕخ اٌّموه .7ٗ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽلح / أٚ اٍُ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رُ رغط١خ 

اٌّبكح ّٙٓ 

اٌقطخ 

اٌّؾلكٖ ٌٙب 

ٚ اٌيِٓ 

اٌّموه ِٓ 

 اٌٛىاهٖ

ثٛالغ صالس 

ٍبػبد فٟ 

 االٍجٛع 

اػلاك ِلهٍبد ٌّبكح 

اٌزوث١خ االٍال١ِخ 

ِزّىٕبد ِٓ ِٕٙخ 

 اٌزله٠ٌ

رؼو٠ف إٌّٙظ ٚ 

 ْٔبرٗ
اٌّؾبٙوٖ 

ٚإٌّبلْخ ٚ 

 االٍزغٛة

االفزجبهاد 

 ثبٔٛاػٙب 

اٌٍ ثٕبء إٌّٙظ    

ٚأٛاػٗ ٚ ٔظو٠بد 

 ثٕبءٖ

اٌزطج١مبد  

اٌزوث٠ٛخ 

 ٚاٌّْب٘لح 
ِىٛٔبد إٌّٙظ اٚ    

 ػٕبٕوٖ
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الٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ ا

.... 
 جتمع معلمي العراق 

 قاعدة مذكرات التخرج و الدراسات اجلامعية 
 مكتبيت للكتب االلكرتونية اجملانية 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .9ٗ

   

 

ٙوٚهح االٍزؼبٔخ ثبٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ ١ٍّب اٌَجٛهح اٌنو١خ فٚال ػٓ اعٙيح اٌؾبٍٛة ٚ رم١ٕبرٗ 

 اٌّزٕٛػخ ِّب ٠َبػل ػٍٝ رؾ١َٓ اكاء اٌطٍجخ ٚ للهرُٙ ػٍٝ اٌفُٙ 

ٓ الثل ِٓ رىض١ف اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّئٍَبد اٌزوث٠ٛخ ثبٌزؼْٛ ِغ ِئٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍزله٠ت اٌطٍجخ ػ

 ٛو٠ك اٌّؼب٠ْخ ٚ اٌّّبهٍخ اٌفؼ١ٍخ ٌٍزله٠ٌ .
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 املرحةل امثامثة منوذج وضف امللرر/

 ػووم املران/ املادة حنو

 

     ا.م.د أ وسام خضري خويل اػداد:     وضف امللرر

 

 

 لكية امرتبية نوبيات املؤسسة امتؼوميية

 كسم ػووم املرأ ن املسم امؼومي  / املركز

 اميحو املرحةل امثامثة امس / رمز امللرر

 يويم أ شاكل احلضور املتاحة

 س يوي امفطل / امس ية

 ساػة دراس ية 66 ػدد امساػات ادلراس ية )املكي(

 88/9/8688 اترخي ا ػداد ُذا اموضف 

 أ ُداف امللرر

 ػ ثلومي اغوجاج الامسن،وثطحيح املؼاين واملفاُمي.8

 انوـة.ػ متكني امعامب من امكتابة واملراءة واحلديث بطورة خامية من اخعاء 8

 ػ وضع ما يكتبَ امعامب أ و يلرأ ٍ يف ضياؿة حصيحة وفلا نولواػد اميحوية.3

 ػ فِم مؼاين مايكتب وما يلرأ  وما يسمع فٌِل حصيحا.4

5.  ػ ثؼويد امعالب ػىل امعريلة امليظمة يف امالكم يف حياهتم وبيئهتم من خالل ما ثؼومٍو

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ذا اكن كد حلق الاس تفادة املطوى من فرص يوفر وضف امللرر ُذا ا جيازاً ملتضيًا ل مه خطائص امللرر وخمرجات امتؼمل  يًا غٌل ا  املتوكؼة من امعامب حتليلِا مرُب

 امتؼمل املتاحة. والبد من امربط بيهنا وبني وضف امربانمج.؛
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 وامتؼمل وامتليميخمرجات ملرر وظرائق امتؼومي 

 الاُداف املؼرفية  

 ااحلفاظ ػىل كتاب هللا وس ية هبيَ والاػزتاز حبضارة الامة الاسالمية.  -8أ  

 ثلوية املدرة انوـوية دلى امعالب واكساهبم همارة امتؼبري امطحيح.  -8أ  

 ػ ضون انوسان من اموكوع ابخلعأ .3أ  

 ئية حبيث يس تعيؼون امكتابة امطحيحة.ػ تمنية كدرات امعالب وهماراهتم اخلعية والامال4أ  

 ػ اكتساب امعالب كدرات حنوية متكهنم من ثلوية امسًهتم غيد املراءة. 5أ  

 

داف املِاراثية اخلاضة ابمربانمج  –ب   الُ 

 متكني امعامب من امكتابة بوـة غربية فطيحة سومية. – 8ب 

 اميويم.اس تخدام امعالب انوـة امؼربية امفطيحة يف ثؼاموِم  – 8ب 

 ثدريب امعالب ػىل اغراب املكٌلت يف اميطوص.       - 3ب 

 

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل      

 

 ػ ظريلة احلوار )الاس ئةل والاجوبة(.8

 ػ ظريلة امؼطف اذلُيب.8

 ػ امعريلة الاس تلرائية.3

 اس تؼٌلل شاشة امؼرض )بور بويًت(. -4

 ظريلة الاملاء. -5

 املياكشة. -6

 الاس تدالل.ظريلة  -7

 

. 

 

 

 

 ظرائق امتليمي      

 

 ػ ظريلة الاختبارات اميومية امشفوية.8

 ػ ظريلة الاختبارات امشِرية امتحريرية.8

 أ س ئةل ملامية موضوغية. -5

 أ س ئةل الاختيار من متؼدد. -6

 أ س ئةل الاجاابت املطرية. -7

 الاختبارات واموكت وبرامج امتطحيح ال يل. -8
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داف  -ج  اموجداهية واملميية .الُ 

 أ ن يفتخر امعامب بوـتَ الام ويه انوـة امؼربية اميت ىزل هبا املرأ ن امكرمي. -8ج         

 أ ن يتذوق امعامب الاساميب امؼربية اميت حفل هبا املرأ ن امكرمي. -8ج

 ان يطـي امعامب جيدا غيد سٌلع املرأ ن امكرمي. -3ج

    

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل     

 

 ظريلة احلوار )الاس ئةل والاجوبة(. ػ8

 ػ ظريلة امؼطف اذلُيب.8

 ػ امعريلة الاس تلرائية.3

 اس تؼٌلل شاشة امؼرض )بور بويًت(. -4

 ظريلة الاملاء. -5

 املياكشة. -6

 ظريلة الاس تدالل. -7

 

 

 ظرائق امتليمي    

 

 ػ ظريلة الاختبارات اميومية امشفوية.8

 امتحريرية.ػ ظريلة الاختبارات امشِرية 8

 أ س ئةل ملامية موضوغية. -5

 أ س ئةل الاختيار من متؼدد. -6

 أ س ئةل الاجاابت املطرية. -7

 اموكت وبرامج امتطحيح ال يل.الاختبارات و  -8

 

 

 

يوية امليلوةل ) املِارات ال خرى املتؼولة بلابوية امتوظيف وامتعور امشخيص (. -د   املِارات امؼامة وامتأُ 

 امتؼامل مع امعالب وكيفية االثطال بيهنم.همارات   -8د

 امتفامه وامتؼامل مع امرضوف امثلافية واذلُيية نوعوبة.  -8د

 رفع املدرة ػىل امتؼومي.  -3د

 رفع كدرة امعامب ػىل ادلفاع غن مـة املرأ ن.      -4د
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 ظريلة امتليمي ظريلة امتؼومي املوضوعامس اموحدة / أ و  خمرجات امتؼمل املعووبة امساػات ال س بوع

ثؼريف امعامب اهواع اساميب  8 

 امتؼجب .امليايس وامسٌلغي

ثؼريف امتؼجب وضيـَ.ورشوط 

 ضياؾتَ

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب بطيؽ امتؼجب.  8 

 املياس ية

بيان ضيؽ امتؼجب وموكف 

 امؼوٌلء مهنا

 الاختبارات احملارضات

 برشوط امتؼجبثؼريف امعامب  8 

 

بيان ضوغ امتؼجب ابمعريلة 

 املبارشة وامعريلة ؿري املبارشة.

 الاختبارات احملارضات

بيان امؼالكة بني مكوانت ضيـيت  ثؼريف امعامب برشوط امتؼجب 8 

 امتؼجب.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف الامور املتؼولة ابسووب  8 

 امتؼجب

 الاختبارات احملارضات بيان املتؼولات بفؼل امتؼجب

ثؼريف امعامب ابساميب  8 

 امتؼجب امسٌلغية

بيان مواضع ورود امتؼجب 

 امسٌلغي

 الاختبارات احملارضات

اغعاء ثعبيلات ػامة غن  ثعبيلات 8 

 امتؼجب.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب ابمس امتفضيل  8 

 ورشوط ضياؾتَ.

ثؼريف امس امتفضيل ،ورشوط 

 ضياؾتَ.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب ابمس امتفضيل  8 

 ورشوط .ضياؾتَ

 الاختبارات احملارضات بيان حاالت امس امتفضيل. 

ثؼريف الاضافة واهواغِا  ثؼريف امعامب ابالضافة واهواغِا 8 

 ،واضافة ايء املتلكم

 الاختبارات احملارضات

الاضافة املؼيوية وبيان ثؼريف  ثؼريف امعامب ابالضافة املؼيوية 8 

 رشوظِا.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف الاضافة انوفظية وبيان  ثؼريف امعامب ابالضافة انوفظية 8 

 رشوظِا

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب بياء املتلكم وكيفية  8 

 اضافهتا

بيان كيفية اضافة ايء املتلكم اىل 

 املكٌلت

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امتوابع واهواغِا واموكوف  ثؼريف امعامب ابمتوابع واهواغِا 8 

 ػل لك هوع.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب ابسووب امتوكيد  8 

 واهواػَ.

ثؼريف امتوكيد واهواػَ،امتوكيد 

 انوفظي وامتوكيد املؼيوي.

 الاختبارات احملارضات

و احد  8  ثؼريف امعامب ابميؼت ُو

 امتوابع

اموكوف ػىل امللطود من اميؼت 

 ورشوظَ واهواػَ.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف املراد بؼعف امبيان  ثؼريف امعامب بؼعف امبيان 8 

 وامفرق بيٌَ وبني امبدل.

 الاختبارات احملارضات

و ايضا  8  ثؼريف امعامب ابمبدل ُو

 من اهواع امتوابع.

ثؼريف امبدل ،وبيان اهواػَ 

 وثؼريف لك هوع.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب ابهواع امبدل  8 

 واهمتثيل ملك هوع

بيان اهواع امبدل ومهنا بدل 

الارضاب وبيان املراد مٌَ وبيان 

كيفية جميئَ يف ادلةل وحمكَ 

 ال غرايب

 الاختبارات احملارضات

 الاختبارات احملارضاتثؼريف املرا دمن بدل املباين ثؼريف امعامب من اهواع امبدل  8 
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 امبًية امتحتية 

رشح كعر اميدى ابن ُشام حتليق محمد حميي غبد اذليد/ امعبؼة امثامثة غرش/ املعبؼة  ػ امكتب امللررة املعووبة 8

 م. 8663ُػ 8483امؼرصية ادلار اهمنوذجية بريوت 

م اميحو اموايف غباس 8996مؼاين اميحو /ادلكتور فاضل ضاحل امسامرايئ جامؼة بـداد    ػ املراجع امرئيس ية )املطادر(  8

م، رشح ابن غليل :هباء 8667ُػ 8488كتبة احملمدي/بريوت حسن /امعبؼة الاوىل/م 

م، رشح امفية ابن ماكل 8666ُػ 8488ادلين ابن غليل دار امفكر نوعباػة وامًرس بريوت 

البن امياظم جٌلل ادلين محمد بن ماكل امعبؼة الاوىل دار احياء امرتاث امؼريب بريوت 

راجؼة وثيليح سامل مشس ادلين/ امعبؼة م، جامع ادلروس امؼربية نوـالييين م8663ُػ 8484

الاوىل /املكتبة امؼرصية بريوت ادلار اهمنوذجية/ رشكة ابياء رشيف الاهطاري نوعباػة 

يف اميحو امؼريب هلد وثوجيَ ادلكتور همدي اخملزويم امعبؼة  .م.8663ُػ 8483وامًرش 

وية غبد هللا بن .رشح احلدود اميح8964الاوىل مًشورات املكتبة امؼرصية ضيدا بريوت 

امحد بن ػًل امفاكِيي دراسة وحتليق ادلكتور زيك فِمي الامويس دار امكتب نوعباػة وامًرش 

 جامؼة املوضل. 

اػ امكتب واملراجع اميت يوىص هبا                 ) اجملالت 

 امؼومية ، امتلارير ،....  (

كتب اميحوككتاب سيبويَ/ابو برش معر لك اجملالت وامتلارير املتؼولة ابنوـة امؼربية، و اهمات 

حتليق غبد امسالم محمد ُارون امعبؼة الاوىل دار اجليل بريوت/ وامللتضب ابو امؼباس املربد 

حتليق محمد غبد اخلامق غضمية ػامل امكتب بريوت/ والاضول ابن امرساج/حتليق غبد احلسني 

.هظرية املؼىن يف ادلراسات  م8987ُػ 8467امفتًل امعبؼة امثاهية مؤسسة امرساةل بريوت 

ُػ 8487اميحوية ادلكتور كرمي حسني انحص امعبؼة الاوىل دار ضفاء نوًرش وامتوزيع غٌلن 

 م8666

 ش بكة ضياء.–املوسوػة امشامهل -املواكع الامكرتوهية املتؼولة ابنوـة امؼربية ب ػ املراجع الامكرتوهية، مواكع الاهرتهيت ....

 

 

 واهمتثيل هل وبيان حمكَ الاغرايب بدل املباين 

ثؼريف امعامب ايضا من اهواع  8 

 امبدل بدل امـوط

ثؼريف املرا دمن بدل امـوط 

 واهمتثيل هل وبيان حمكَ الاغرايب

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب من اميواع امبدل  8 

 بدل امًس يان.

بيان املراد من بدل امًس يان 

 واهمتثيل هل وبيان حمكَ ال غرايب 

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب حبروف  8 

 اجلرواهواغِا

اموكوف ػىل حروف اجلر 

 وأ هواغِا.

 الاختبارات احملارضات

ثؼريف امعامب امفرق بني اهواع  8 

 حروف اجلر

بيان اهواع حروف اجلر وامفرق 

 بيهنا.

 الاختبارات احملارضات

 الاختبارات احملارضات بيان اهواع احلروف امزائدة  ثؼريف امعامب ابحلروف امزائدة 8 

ثؼريف امعامب ابالحاكم املتؼولة  8 

 ببؼظ حروف اجلر

 الاختبارات احملارضات بيان امفرق بني مٌذ ومذ

ثؼريف امعامب ابالحاكم املتؼولة  8 

 ببؼظ حروف اجلر

احلروف افؼاال بيان جميء بؼظ 

وحروفا ويه ما خال وما ػدا 

 وامتفطيل يف بيان ن ذكل.

 الاختبارات احملارضات

    ثعبيلات  8 

    اغعاء ثعبيلات ػامة  8 

    امتحان  8 
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 خعة ثعوير امللرر ادلرايس 

ػادة اميظر يف أ ُداف ثدريس انوـة امؼربية.8   ػ ا 

 ػ  ا ػداد مفردات انوـة يف ضوء امتاكمل ومفِومَ.8

ا دلي املؼمل.3  ػ امكفاايت امواجب ثوفُر

 ػ ال خذ ابالجتاُات امرتبوية احلديثة.4

 مهنا خباضة.ػ اال كثار من اس تخدام اموسائط امتؼوميية املياس بة، وامتلٌية 5
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .8ٔ

  لَُ ػٍَٛ اٌموآْ /اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٕ

 اٌجالغخ اٌموآ١ٔخ  اٍُ / هِي اٌّموه .8ٖ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٗ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .8٘

 ٍبػخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8ٙ

 8ٕٔٓ/9/ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .87

 أ٘لاف اٌّموه .88

 يهدف ىذا ادلقرر اذل دتكٌن طالبات علوم القرآن  من فهم نصوص القرآن الكرمي جيدا وزلاولة الربط بٌن االيات كما دتكنهن من 

 تدريس ادلاده بصورة جيدة وصحيحة ليست قائمة على التلقٌن االعمى وامنا زلاولة طرح ادلادة بشكل يساعد على ربطها بالواقع 

ليتسىن تطبيقها يف ةياتنا اليومية كون القرآن دستور واجب التطبيق فضال عن القدرة على شرح االيات بصورة مؤثره صحيحة قائمة على 
ية فيها وادراك الغاية منها واضيف اذل ذلك الرتبية الدينية السيما يف وقتنا احلاضر مع كثرة مغريات العصر وكثرة تذوق اجلوانب اجلمال

التاثًنات والتيارات اخلارجية اليت حتمل داخل طياهتا الكثًن من ادلشاكل االخالقية اليت اثرت بشكل او باخر مع االسف على اخالق 
بب ىذا االنفتاح لوساىل االتصال ادلختلفة شلا ادى اذل ضياعهم  ولعل ما ندرسو من مواد تطبيقية الكثًن من الشباب والشابات بس

لاليات القرانية وادلوضوعات ذات العالقة بالقران الكرمي فضال عن ادلتابعة العلمية الصحيحة وعملية نشر الوعي العلمي يساعد على 
 ةفظ البقية الباقية شلن دل ينجرفوا ذلذه التيارات  ايقاظ الوازع الديين الذي يساعد ايضا بدوره على

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٓ٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ِؼوفخ اٍٍٛة ُِٙ ِٓ اٍب١ٌت اٌموآْ ٚ٘ٛ اٌغبٔت اٌجالغٟ -ٔأ

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ اٌمبئّخ ػٍٝ رزجغ لٛا١ٔٓ اٌجالغٗ -ٕأ

 اٍزقواط اٌغٛأت اٌغّب١ٌخ ٚاٌْوػ١خ اٌّّٙخ  -ٖأ
 اكهان اػغبىٖ-ٗأ
 اٌفُٙ اٌٖؾ١ؼ ٚاٌزطج١ك اٌٖؾ١ؼ ال٠برٗ اٌْوػ١خ  -٘أ
 اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ اٌٖؾ١خ  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌطبٌجبد ػٍٝ االٌمبء  ٔة

 رؾ١َٓ َِزٜٛ االكهان ٚاٌفُٙ ٚاالٍزٕجبٛ – ٕة

 رْغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ ِْبه٠غ اٌىزبثٗ ثبٍٍٛة فبٌٟ ِٓ اٌووبوخ ٚاٌقطب لبئُ ػٍٝ اٌجالغخ  – ٖة

  رْغ١غ اٌطبٌجبد ػٍٝ اْ ٠ىٓ للٚح ؽَٕخ ٌغ١و٘ٓ ِٓ فالي اٌز١ّي ثفؼً وً ِب٘ٛ ٔبفغ ُِٚٙ ٕٚؾ١ؼ   -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٕ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػًّ رطج١مبد رؾًٍ االِضٍخ ٗ      

 .ٛو٠مخ اٌزوغ١ت ٚاٌزؾف١ي ٚاٌز٠ْٛك٘       
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

 .اٍئٍخ ِمب١ٌخ ِٚٛٙٛػ١خ لبئّخ ػٍٝ ِٕبلْخ ٔٔ ِؼ١ٓ  ٗ      

 .ٛو٠مخ االٍزٕجبٛ اٌفىوٞ٘      
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ هٚػ اٌزفبػً ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد -ٔط

اٌزطج١مٟ رفؼ١ً اٌغبٔت اٌوٚؽبٟٔ  ٌلٜ اٌطبٌجبد ال١ٍّب ػٕل هثٜ اٌّبكح ثبٌموآْ وٛٔٙب رّضً اٌغبٔت -ٕط

 ٚاالِضٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٍب١ٌت اٌجالغخ

 ؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌؼًّ اٌغبك ثّب ٠موٖ اٌمواْ اٌىو٠ُ ِٓ رؼب١ٌُ ك١ٕ٠خ ٚفم١ٙخ-ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  .ٔ
 .اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٕ

 .اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة ٖ      

 .ػًّ رطج١مبد رؾًٍ االِضٍخ ٗ      

 .ٛو٠مخ اٌزوغ١ت ٚاٌزؾف١ي ٚاٌز٠ْٛك٘       
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 .ٛو٠مخ االفزجبه ا١ٌِٟٛٔ      

 .ٛو٠مخ االفزجبه اٌْٙوٞ ٕ      

 .ٛو٠مخ اٌجؾٛس ٚاٌّْبه٠غٖ      

 .اٍئٍخ ِمب١ٌخ ِٚٛٙٛػ١خ لبئّخ ػٍٝ ِٕبلْخ ٔٔ ِؼ١ٓ  ٗ      

  .ٛو٠مخ االٍزٕجبٛ اٌفىوٞ٘      

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهح اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ-ٔك

 االٍزفبكٖ ِٓ اٍب١ٌت اٌجالغخفٟ أزمبء اٌؼجبهاد اٌقطبث١خ ػٕل اٌْوػ اٚ اٌز١ٙٛؼ ثْىً ِئصو فؼبي-ٕك

 ارمبْ اٌٍغٗ اٌؼب١ٌٗ ٚ٘نا ٠ؼيى اٌضمخ ثبٌٕفٌ-ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٔ٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبدٓٔ ٘/ِٔٓ

 ِٓ اٍبا١ٌت اٌجالغٗ
اٌفٖبؽخ ٚاٌجالغخ 

ٚاٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ 

 الٛاي اٌؼٍّبء

إٌّبلْٗ/اٌؾٛا

ه/اٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة

االفزجبه 

ا١ٌِٟٛ ٚػًّ 

 اٌزمبه٠و
إٌظُ ٚػاللزٗ   ٍبػبد ٗ 7/ٙ

ثبٌجالغخ ٚاُ٘ الٛاي 

 ػٍّبء االػغبى

اٌَئاي 

 ٚاٌغٛاة 
ٛوػ ٍئاي 

فىوٞ 

 ٌٍّٕبلْخ
ِؼوفخ َِزٜٛ  ٍبػبد ٕ 8

اٌطبٌجبد ثبٌّبكح 

 اٌّْوٚؽخ

االفزجبه   افزجبه ّٙوٞ

 اٌزؾو٠وٞ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبد8 ٕٔ/9

افو ِٓ اٍب١ٌت ػٍُ 

 اٌّؼبٟٔ

اٌطوق  اٌقجو ٚاالْٔبء

اٌَبثمخ فٚال 

ػٓ اٍب١ٌت 

ِٕٛػخ 

اٌغوٗ ِٕٙب 

روغ١ت 

اٌطبٌجبد 

ٚر٠ْٛمٙٓ 

الٍز١ؼبة 

 اٌّبكح

اٌطوق 

 اٌَبثمخ

ِؼوفخ َِزٜٛ  ٍبػبدٕ ٖٔ

 اٌطبٌجبد 
رطج١مبد ػ١ٍّخ ِٓ 

 فالي اٌْٛا٘ل اٌجالغ١خ
اٌطوق 

اٌَبثمخ فٚال 

ػٓ ػوٗ 

ِقططبد 

رطج١م١خ ػٍٝ 

اٌَجٛهح 

 ٚاٌجٛه ث٠ٕٛذ

ٍٛت رطج١مبد 

فبهع١خ ِٓ 

ِٖبكه 

افوٜ وبْ 

رىْٛ وزت اٚ 

ػٓ ٛو٠ك 

 االٔزؤذ
االِزؾبْ   افزجبه ّٙوٞ  ٍبػبد ٕ ٗٔ

 اٌزؾو٠وٞ
اٍٍٛة اٌزمل٠ُ   ٍبػبدٙ 7ٔ/٘ٔ

 ٚاٌزبف١و ٚاٌمٖو
اٌطوق 

 اٌَبثمخ
ػًّ رمبه٠و  

 ػ١ٍّخ
ِؼوفخ َِزٜٛ  ٍبػبد ٕ 8ٔ

 اٌطبٌجبد
   رطج١مبد فبهع١خ

اٌزؼوف ػٍٝ اٍٍٛة  ٍبػبد ٗ ٕٓ/9ٔ

 افو
اٍٍٛة اٌفًٖ 

 ٚإًٌٛ
اٌطوق 

 اٌَبثمخ 
اٌطوق 

 اٌَبثمخ
االفزجبه   االفزجبه اٌْٙوٞ  ٍبػخ ٕ ٕٔ

 اٌزؾو٠وٞ
 اٌطو٠مخ ٔفَٙب اٌطو٠مخ ٔفَٙب اٍٍٛة اال٠غبى  ٍبػبد ٗ ٖٕ/ٕٕ
   رطج١مبد  ٍبػبد ٕ ٕٗ

ػًّ رطج١مبد ػٍٝ اٌجٛه اٍٍٛة االٕٛبة  اٍٍٛة افو ٍبػبدٙ                                   7ٕ/ٕ٘ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕ٘

 1999كتاب البالغة والتطبيق /د.امحد مطلوب ود.ةسن البصًن  ط،ثانية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 وةقوق الطبع زلفوظة لوزارة التعليم العارل

الكتاب السابق فضال عن جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع/امحد  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
تبة العصرية   والبالغة الواضحة /علي اجلارم ادلك 1999 1اذلامشي ،ط ،

،دار الكتب العلمية والبالغة التطبيقية  2119، 1ومصطفى امٌن ط،
دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر  عمان  2112 1/د.طالب  زلمدامساعيل ،ط،

مؤسسة  2111، 1االردن وبالغة تطبيقية /د،بسيوين عبد الفتاح فيود ،ط،
 ادلختار ،القاىرة 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
كافة الكتب اليت تعىن بادلواد البالغية السيما كتب عبد القاىر اجلرجاين 

 ود.فاضل السامرائي وكافة مواقع االنرتنيت اليت تعىن بالدراسة االسلوبية

االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
 موقع طريق االسالم ،وموقع مشكاة ،وموقع اىل التفسًن

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖ٘

٠ّٚىٓ مٌه ِٓ فالي رٛف١و ٍٚبئً ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ِضً اٌؾبٍٛة ٚاٌَجٛهح اٌنو١خ ٚػًّ ٚهُ ػًّ رطج١م١خ   

اٌزاللؼ اٌضمبفٟ ث١ٓ ٛالة فٚال ػٓ ع١ّغ ِٛالغ االٔزؤذ اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌلهاٍبد االٍٍٛث١خ ٚاربؽخ فوٓ 

 اٌى١ٍبد ٚااللَبَ اٌّزْبثٙخ وؤْ رمبَ ِئرّواد اٚ ؽٍمبد صمبف١خ فبٕخ ثبٌطٍجخ كافً اٚ فبهط اٌجٍل

 

 

 هئ١ٌ اٌمَُ :ك أٔٛاه ى١٘و ٔٛهٞ

 

 

 

ٕ8/ٕ9 

ٖٓ 

 
 
 ٍبػخ  ٗ
 ٍبػخ ٕ

 
 
 

اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌطبٌجبد

 ٚاٌَّبٚاح

 

 رطج١مبد

 افزجبه ّٙوٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث٠ٕٛذ 
 
 

 االفزجبه اٌزؾو٠وٞ
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ثغلاكو١ٍخ اٌورج١خ ٌٍجٕبد / عبِؼخ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .9ٓ

 ػٍُ اٌزف١َو  اٍُ / هِي اٌّموه .9ٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .9ٕ

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .9ٖ

 ٍبػخ  ٓٙ  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .9ٗ

   9/2018/ 22 ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9٘

       أ٘لاف اٌّموه .9ٙ

 ان تتعرف الطالبة على تاريخ التفسًن وابرز اعالمو ومصادره وصفات ادلفسر . – 1

 ان تتعرف الطالبة على طرق التفسًن وطرائقو واسباب اختالف ادلفسرين . – 2

 ان تتعرف الطالبة على قواعد التفسًن واساليبو . – 3

 ان تتعرف الطالبة على اجتاىات التفسًن يف العصر احلديث . – 4

 ان تتعرف الطالبة على ابرز االخطاء اليت يقع فيها ذوو العناية بالتفسًن . – 5

 ان تتمكن الطالبة من تطبيق ماتعلمتو لتجنب الوقوع باخلطأ يف التفسًن . – 6

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٗ٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثزبه٠ـ اٌزف١َو  -ٔأ

 اْ رَزط١غ اٌطبٌجخ رطج١ك ِبرؼٍّزٗ ِٓ لٛاػل اٌزف١َو ٚاٍب١ٌجٗ ٚاْ رزغٕت اٌٛلٛع فٟ اٌقطؤ فٟ اٌزف١َو  -ٕأ

 اْ رطٍغ اٌطبٌجخ ػٍٝ ّٔبمط ِزٕٛػخ ِٓ اٌزفب١ٍو ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِٕٙظ اٌّفَو٠ٓ  -ٖأ
 واْ رطٍغ اٌطبٌجخ ػٍٝ اثوى ِٖبكه اٌزف١َ -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثبٕٛي اٌزف١َو  – ٔة

رىْٛ  اٌطبٌجخ ِؾ١طٗ ثّٖبكه اٌزف١َو ِٓ وزت فبٕخ ثبٕٛي اٌزف١َو , ِٚملِبد وزت اٌزف١َو  – ٕة

 ٚاٍزمواء اٌزفب١ٍو 

 رىْٛ اٌطبٌجخ ِؾ١طخ ثبثوى االفطبء اٌزٟ ٠مغ ف١ٙب مٚٚ اٌؼٕب٠خ ثبٌزف١َو  – ٖة

     -ٗة
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اػزّبك ٛو٠مخ االٍزمواء ٚاالٍزٕجبٛ ػٕل ػوٗ اٌّبكح ِغ اٌزٕٛع اصٕبء اٌْوػ ثبٌطوق االفوٜ وبالٌمبء  – ٔ

 ٚغ١وٖ .

 االػزّبك ػٍٝ اٌطو٠مخ اٌزطج١م١خ ػٍٝ وزت اٌزف١َو ثٕٛػ١ٗ اٌّبصٛه ٚاٌواٞ  – ٕ

                                                                                                                                         

 لْخ اٌّضبي اٌنٞ رُ افز١بهٖ .٠زُ أزمبء اِضٍخ ػٍٝ اٌؼٕبٕو اٌّطوٚؽخ , ِٕٚب – ٖ

 اّوان ع١ّغ اٌطبٌجبد فٟ ِٕبلْخ ِبرّذ وزبثزٗ ٌزؼ١ُّ اٌفبئلح . – ٗ

 اٌوثٜ ثٖٛهح َِزّوح ث١ٓ ا٘لاف اٌّؾبٙوح ٚفؾٛا٘ب .  – ٘

    power pointاصبهح اٌفٚٛي ٌلهاٍخ ِؾزٜٛ اٌّموه ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ِضً  – ٙ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ اٌغّبػ١خ  – 7

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح . – 8

 ر١ُّٖ ثؼ٘ اٌجٍٛزواد ألعً ر١ٙٛؼ ِفوكح ِؼ١ٕخ . – 9

 

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌزىب١ٌف االٍجٛػ١خ  – ٔ

 اٌجؾٛس اٌغّبػ١خ ٚاٌفوك٠خ  -ٕ

 اٌّْبهوخ اصٕبء اٌّؾبٙواد  – ٖ

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ  – ٗ

 اٌزم١١ُ اٌْفٟٙ ٌٍؾٛاه  ٚإٌّبلْٗ ث١ٓ اٌطبٌجبد  – ٘
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 رم١١ُ عٛكح ٔزبعبد اٌطبٌجبد اٌفىو٠خ  -ٙ

 رم١١ُ رطج١ك اٌطبٌجبد فٟ اٌّلاهً -7

 

 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ لبكهح ػٍٝ اْ رؼجو ػٓ ٚعٙخ ٔظو٘ب ٍِزيِخ آكاة اٌؾٛاه ٚاالٍزّبع ٌٍوأٞ االفو . -ٔط

 رٙزُ اٌطبٌجخ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ  -ٕط

 رزغبٚة ِغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ ٚرْبهن ثبٌوأٞ  -ٖط

 ِؾبوبح ّؼٛه اٌطبٌجبد ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ثبألٌّبَ ثبٌٕٛاؽٟ اٌّؼوف١خ  -ٗط

  هفغ وفبءح اٌطٍجخ فٟ وزبثخ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  -٘ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 رملَ موو٘ب    

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رملَ موو٘ب   

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌّْب٘لاد ا١ٌّلا١ٔخ ِٓ فالي ْٔو صمبفخ ػٍُ اٌزف١َو ٚآكاثٗ -ٔك

 رٛع١ٗ اٌطبٌجبد ثؤعواء ثؾٛس اٌزف١َو ثبٌْىً اٌنٞ ٠قلَ اٌّغزّغ -ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .٘٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

زف١َو ٚاٌزؤ٠ًٚ ٚاٌفوق اٌ  ٕ االٚي 

 ث١ّٕٙب
 افز١به  اٌمبء ِؾبٙوح

    ا١ّ٘خ ػٍُ اٌزف١َو   ٕ اٌضبٟٔ 

 اٌضبٌش

 
    اكاة اٌزف١َو   ٕ

   ّوٚٛ اٌزف١َو   ٕ اٌواثغ 

 واؽً اٌزف١َو , إٌْؤح ِ  ٕ اٌقبٌِ 

 افزجبه رؾو٠وٞ 
  

   ِوؽٍخ إٌْؤح   ٕ اٌَبكً

   ِوؽٍخ اٌزل٠ٚٓ   ٕ اٌَبثغ

   اٌّلاهً اٌزف١َو٠خ   ٕ اٌضبِٓ

    افزجبه ّفٛٞ  ٕ اٌزبٍغ

   ٍخ اٌزغل٠ل ِوؽ  ٕ اٌؼبّو

اٌؾبكٞ 

 ػْو
   ؽٍخ اٌزغل٠ل ِو  ٕ

   االفزالف فٟ اٌزف١َو   ٕ اٌضبٟٔ ػْو

   فزالف فٟ اٌزف١َو اال  ٕ اٌضبٌش ػْو

   فزالف فٟ اٌزف١َو اال  ٕ اٌواثغ ػْو 

اٌقبٌِ 

 ػْو
ثؼ٘ اٌْق١ٖبد ِٓ  ػوٗ  ٕ

اٌّفَو٠ٓ ِٕٚٙغُٙ فٟ 

  اٌزف١َو

 افزجبه ّفٛٞ اٌمبء ِؾبٙوح 

اٌَبكً 

 ػْو
   افزجبه رؾو٠وٞ   ٕ

االفطبء اٌزٟ ٠مغ ف١ٙب  اثوى   ٕ اٌَبثغ ػْو

 مٚٚ اٌؼٕب٠خ ثبٌزف١َو 
  

    ػطٍخ ٖٔف إٌَٗ  اٌضبِٓ ػْو 

    ػطٍخ ٖٔف إٌَخ  اٌزبٍغ ػْو

   َبَ اٌزم١َو ال  ٕ اٌؼْوْٚ 

اؽلٜ 

 ٚػْوْٚ

   زف١َو ثبٌّؤصٛه اٌ  ٕ

اصٕزبْ 

 ٚػْوْٚ

ّآفن اٌّٛعٙٗ اٌٝ اٌزف١َو اٌ  ٕ

 ثبٌّبصٛه 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٙ٘

ادلبادىء العامة لتفسًن القران الكرمي بٌن النظرية والتطبيق / الدكتور زلمد  – 1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
ةسٌن علي الصغًن / استاذ الدراسات القرآنية يف جامعة الكوفة / دار ادلؤرخ 

 م   2111العريب / بًنوت لبنان / ةقوق الطبع زلفوظة / الطبعة االوذل 
/ دار النشر الرسالة /  مباةث يف علم التفسًن / د. عبد الستار ةامد – 2

 م  1984سنة النشر 
التفسًن وادلفسرون / زلمد ةسٌن الذىيب / الناشر مكتبة وىبة / سنة  – 3

 م /  2111النشر 

كثًن من التفاسًن منها ، تفسًن التبيان يف تفسًن القران حملمد بن احلسن  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 تفسًن القران للطربي وغًنىا .الطوسي، وتفسًن جامع البيان يف 

 مناىل العرفان للزرقاين ، االتقان يف علوم القران للسيوطي .
 

 صالس 

 ٚػْوْٚ

اٌم١بَ ثّٛلف  زف١َو ثبٌوأٞاٌ  ٕ

 رّض١ٍٟ
 افزجبه ّفٛٞ

اهثغ 

 ٚػْوْٚ 

زالف اٌؼٍّبء فٟ عٛاى اف  ٕ

 اٌزف١َو ثبٌوأٞ
  

فٌّ 

 ٚػْوْٚ 

   افزجبه رؾو٠وٞ   ٕ

ٍذ 

 ٚػْوْٚ 

ط ِٓ اٌزفب١ٍو ػوٗ ّٔبم  ٕ

 ثبٌّبصٛه 
  

ٍجغ 

 ٚػْوْٚ 

ِٓ اٌزفب١ٍو ػوٗ ّٔبمط   ٕ

 ثبٌواٞ
  

صّبْ 

 ٚػْوْٚ 

   ب١ٌت اٌزف١َو اٍ  ٕ

رَغ 

 ٚػْوْٚ 

    ف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ ااٌز  ٕ

   زف١َو اٌّٛٙٛػٟ  اٌ  ٕ صالصْٛ 

اؽلٜ 

 ٚصالصْٛ 

   ف١َو اٌّمبهْ اٌز  ٕ

اصٕزبْ 

 ٚصالصْٛ 

اٌّٛٙٛػٟ ػٕل اي اٌزف١َو   ٕ

 اٌج١ذ )ػ١ٍُٙ اٌَالَ ( 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
كتب اصول النفسًن ، ورسالة دكتوراه بعنوان ) التفسًن ادلوضوعي عند آل 

السالم ( ، ةث الطالبات لعمل تقارير بسيطة تتعلق مبسألة البيت عليهم 
معينة يف علم التفسًن .التأكيد على االطالع على كتب تناولت ادلنهج 

 ادلوضوعي والتحليلي يف التفسًن لغرض االفادة منها يف اعداد مشاريع التخرج

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 powerموقع ادلكتبة الشاملة ، وموقع ادلوسوعة الشاملة ، وعروض ال 

point   يف التفسًن . كتب تناولت االجتاىات احلديثة يف التفسًن .كتب
 حتدثت عن اختالف ادلفسرين اسبابو واثاره . 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7٘

   

 االٍزفبكح ِٓ ِٛالغ االٔزو١ٔذ اٌّورجطخ ثّٛٙٛػبد اٌّموه ِضً ) اٌّىزجخ اٌْبٍِٗ , ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّٛالغ( – ٔ

 فٟ اٌزله٠ٌ  power pointاٍزقلاَ  – ٕ

 االٍزؼبٔخ ثْجىخ االٔزو١ٔذ فٟ رؾل٠ش ِؾزٜٛ اٌّموه – ٖ

ػٍّٟ اِبَ ثم١خ اٌطبٌجبد  ػًّ رمو٠و ث١َٜ ٌَّؤٌخ ِؼ١ٕخ فٟ ػٍُ اٌزف١َو رمَٛ ثؼوٙٙب اٌطبٌجٗ ثْىً -ٗ

 ٌغوٗ االفبكح 

اْ ٠َزف١ل اٌطبٌت ِٓ االرغب٘بد ٚإٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزف١َو ٚرٛظ١ف اٌغ١ل ِٕٙب ٚلٛفب ػٍٝ ٚعٗ ِٓ  – ٘

 ٚعٖٛ ػطبء اٌمواْ اٌّزغلك ِٚؼ١ٕٗ اٌنٞ ال٠ٕٚت . 

 اعواء افزجبهاد رؾو٠و٠خ ّٚف٠ٛخ ٚافزجبه ػٓ ٛو٠ك اٌٖف االٌىزوٟٚٔ . – ٙ
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 ) يادة انتالوة وانحفع انًشحهت انثاَُت (ًَىرج وصف انًقشس

 االسى : د. اًَاٌ حاخى يدباط  

 

 وصف انًقشس

 

 

 / قسم عموم القرآنجامعة بغداد / كمية التربية لمبنات  المؤسسة التعميمية .97
 ػٍَٛ لوآْ     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .98

 اٌزالٚح ٚاٌؾفع  اٍُ / هِي اٌّموه .99

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٓٔ

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٓٔ

 9ٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٓٔ

  8ٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٓٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٗٓٔ

 صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل تعاذل  – 1

 تنمية قدرات الطالب ومهاراهتم يف سلارج احلروف وصفاهتا ومايرتتب عليها من اةكام  – 2

 ان تتعرف الطالبة على مايتصل بالتجويد من اةكام  – 3

 ان تدرك الطالبة آداب تالوة القران  – 4

 ات تتمكن الطالبة من قراءة القران صحيحا خاليا من اللحن  – 5

 ان تتعرف الطالبة على منزلة القران وفضائلو  – 6

 ان يتقن الطالب قراءة السور ادلعينة يف ادلقرر -7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ان حيفظ الطالب السور ادلعينة يف ادلقرر  -8
 ان يفهم الطالب معاين الغريب فيها  -9

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8٘

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثب١ّ٘خ ػٍُ اٌزغ٠ٛل  -ٔ

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثمٛاػل اٌزالٚح  -ٕ

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رطج١ك ِبرؼٍّزٗ ِٓ لٛاػل اٌزالٚح ٚرغٕت اٌٛلٛع فٟ اٌقطب فٟ لواءح اٌمواْ   -ٖ
 

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رؼوف اٌطبٌجخ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ ٌٍمواْ اٌىو٠ُ – ٔة

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٌزالٚح اٌّغٛكح ٌٍمواْ اٌىو٠ُ  – ٕة

 اْ رىزَت اٌطبٌجخ اٌملهح ػٍٝ رؼ١ٍُ إٌبً اٌمواْ اٌىو٠ُ رؼ١ٍّب ٕؾ١ؾب  – ٖة

  ِٙبهح إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌّقبهط اٌؾوٚف    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

   power pointاٌّؾبٙوح , ٚاٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  – ٔ

 إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه  – ٕ

 اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ وٍٛبئً رؼ١ّ١ٍخ – ٖ

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح  – ٗ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ  – ٘

 ٛو٠مخ ٍئاي ٚعٛاة  -ٙ

 ٚاٌطو٠مخ االٌمبئ١خ  -7

 ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ -8

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -9

 اٌؼوٗ ٚاٌج١بْ اٌؼٍّٟ  -ٓٔ

 االوزْبف اٌّؼوفٟ  -ٔٔ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ) ِمب١ٌخ , ِٚٛٙٛػ١خ ( – ٔ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٕ

 افزجبه االػّبي اٌف١ٍٖخ ثّٕبلْبد ّف١ٙخ  -ٖ

 اٌّالؽظخ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح ٌٍطبٌت  -ٗ

 رطج١مبد رزّٚٓ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبهٔخ ٚاالٍزٕزبط -٘

 ِوالجخ ِلٜ اٌزياَ اٌطبٌت ثبٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -ٙ

 اٍزقلاَ اٌزم٠ُٛ اٌقزبِٟ ٌّؼوفخ إٌّغي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔٛارغٙب , ٚرمل٠ُ اٌّمزوؽبد ٌزؾ١َٕٙب -7

 

 

 



انصفحت   

217 
 

  

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ لبكهح ػٍٝ اْ رؼجو ػٓ ٚعٙخ ٔظو٘ب ٍِزيِخ آكاة اٌؾٛاه ٚاالٍزّبع ٌٍواٞ االفو -ٔط

 رٙزُ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ  -ٕط

 رزغبٚة ِغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ  -ٖط

 
   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 
 

   power pointاٌّؾبٙوح , ٚاٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  –

 إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه  – ٕ

 اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ وٍٛبئً رؼ١ّ١ٍخ – ٖ

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح  – ٗ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ  – ٘

 ٛو٠مخ ٍئاي ٚعٛاة  -ٙ

 ٚاٌطو٠مخ االٌمبئ١خ  -7

 ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ -8

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -9

 اٌؼوٗ ٚاٌج١بْ اٌؼٍّٟ  -ٓٔ

 االوزْبف اٌّؼوفٟ  -ٔٔ

ٕٔ-  

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ) ِمب١ٌخ , ِٚٛٙٛػ١خ ( – ٔ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٕ

 افزجبه االػّبي اٌف١ٍٖخ ثّٕبلْبد ّف١ٙخ  -ٖ

 اٌّالؽظخ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح ٌٍطبٌت  -ٗ

 رزّٚٓ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبهٔخ ٚاالٍزٕزبطرطج١مبد  -٘

 ِوالجخ ِلٜ اٌزياَ اٌطبٌت ثبٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -ٙ

 اٍزقلاَ اٌزم٠ُٛ اٌقزبِٟ ٌّؼوفخ إٌّغي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔٛارغٙب , ٚرمل٠ُ اٌّمزوؽبد ٌزؾ١َٕٙب -7

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 
 ؽَٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفوٚق اٌن١ٕ٘خ  اٌفوك٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ . -ٔك
 رط٠ٛو ِٙبهاد االٖٔبد ٚاٌؾٛاه . -ٕك

 رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و ٚر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌزق١ٍ١خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ فزؼ افبق اٌزؼٍُ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾمبئك . -ٖك

ٚإٌّٙغٟ, ٕٚمً ِٙبهح اٌجؾش, ٚا٠غبك هٚػ اإلثلاع ٚاٌوغجخ فٟ اٌزط٠ٛو ٚفك ر١ّٕخ اٌفىو اٌؼٍّٟ  -ٗك   

 أٌٍ ػ١ٍّخ ِلهٍٚخ ِٕٚب٘ظ كل١مخ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .9٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٔ

 اٌغٛف ٚاٌؾٍك (
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح

اٌْف٠ٛخ 

 ٚاٌزؾو٠و٠خ
ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٕ

 اٌٍَبْ(
= = 

ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٖ

 اٌْفزبْ ٚاٌق١َْٛ (
= = 

 = = اٌمبة اٌؾوٚف   ٖ ٗ

االكغبَ اٌّزّبص١ٍٓ   ٖ ٘

 ٚاٌّزغب١َٔٓ
ٛو٠مخ ٍئاي 

 ٚعٛاة
= 

االكغبَ اٌّزمبهث١ٓ   ٖ ٙ

 ٚاٌّزجبػل٠ٓ
= = 

رطج١ك ػٍّٟ ٌألؽىبَ   ٖ 7

اٌَبثمخ ػٍٝ ِغّٛػخ 

 ِٓ ا٠٢بد 

= = 

ٕفبد اٌؾوٚف ٚؽفع   ٖ 8

 ٍٛهح 
 = اٌّؾبٙوح

 = = ٕفبد اٌؾوٚف   ٖ 9

 = = افزجبه رؾو٠وٞ   ٖ ٓٔ

اٌطو٠مخ  ؽفع ٍٛهح   ٖ ٔٔ

 االٍزموائ١خ
= 

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ   ٖ ٕٔ

اٌَبثمخ ػٍٝ ِغّٛػٗ 

 ِٓ اال٠بد 

 = اٌّؾبٙوح

 = = ؽفع ٍٛهح   ٖ ٖٔ

 = = رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ   ٖ ٗٔ

 = = افزجبه رؾو٠وٞ  ٖ ٘ٔ

اؽىبَ رول١ك ٚرفق١ُ   ٖ ٙٔ

 اٌواء
= = 

 اؽىبَ رفق١ُ اٌواء  ٖ 7ٔ

اؽىبَ رفق١ُ ٚرول١ك 

 االٌف

ٛو٠مخ ٍئاي 

 ٚعٛاة
= 

 = = ػطٍخ ػطٍخ ٖٔف إٌَٗ ٖ 8ٔ

 = = ػطٍخ ػطٍخ ٖٔف إٌَٗ ٖ 9ٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 2116ادلنًن يف اةكام التجويد ، تأليف رلموعة من العلماء ،  – 1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 2117ىداية ادلستفيد يف اةكام التجويد ، ابو رديو ،  -2
 اةكام التجويد ةالتالوة / فرج توفيق -3
 
 
 

 تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن -1 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 ىـ(728أيب القاسم بن زلمد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ادلتوىف: 

 احملقق: فواز أمحد زمررل
، دار النفائس ، أةكام التالوة والتجويد ادليسرة ، عماد علي مجعة  -2
 1ه( ، ط1425 -م2114)
، دار النفائس ، الواضح يف أةكام التجويد ، زلمد عصام مفلح  -3
(1998 ) 
اٌؾ١َٓ ثٓ أؽّل ثٓ فب٠ٌٛٗ, أثٛ ػجل  -فٟ اٌمواءاد  اٌؾغخ-ٗ

رول١ك اؽىبَ رفق١ُ   ٖ ٕٓ

 اٌالَ
 = اٌّؾبٙوح

ِواعؼخ اٌزفق١ُ   ٖ ٕٔ

 ٚاٌزول١ك ثْىً ػبَ
= = 

رطج١ك ػٍّٟ ِغ ؽفع   ٖ ٕٕ

 ٍٛهح 
= = 

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ   ٖ ٖٕ

 اٌَبثمٗ 
= = 

 = = افزجبه رؾو٠وٞ   ٖ ٕٗ

ؽفٜ ٍٛهح ِغ رطج١ك   ٖ ٕ٘

 ػٍّٟ 
= = 

رطج١ك ػٍّٟ ِغ ؽفع   ٖ ٕٙ

 ٍٛهح 
= = 

افزجبه ّفٛٞ ٌالؽىبَ   ٖ 7ٕ

 اٌَبثمٗ 
= = 

اٌطو٠مخ  ؽفع ٍٛهح   ٖ 8ٕ

 االٍزموائ١خ
= 

 = اٌّؾبٙوح اؽىبَ رول١ك اٌالَ   ٖ 9ٕ

 = = ؽىبَ رفق١ُ اٌالَ   ٖ ٖٓ

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ   ٖ ٖٔ

 اٌَبثمٗ 
= = 

 = = افزجبه رؾو٠وٞ   ٖ ٕٖ
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اٌّؾمك: ك. ػجل اٌؼبي ٍبٌُ ِىوَ, كاه  -٘ـ(7ٖٓهللا )اٌّزٛفٝ: 

 ٘ـ . ٔٓٗٔ -ٗٛ -ث١وٚد –اٌْوٚق 
الربىان يف جتويد القرآن ورسالة يف فضائل القرآن ، زلمد الصادق  -5

 2118قمحاوي ، 
ل ث -ثغ١خ اٌَّزف١ل فٟ ػٍُ اٌزغ٠ٛل -6 ّّ ٓ ثله اٌل٠ٓ ثٓ ػجل ِؾ

ٍْجَبْ اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ:  كاه اٌجْبئو  -٘ـ( 8ٖٓٔاٌؾك اثٓ ثَ

 َ ٕٔٓٓ - ٔٛ -ث١وٚد  -اإلٍال١ِخ 
 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 مجيع التقارير اليت تتناول قواعد التالوة 

 

االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ 

.... 
 موقع ملتقى اىل القراءات 

http:llaiq.com /vb/index.php  
 موقع تعليم جتويد القران الكرمي  

http://www.lramquran.mohdy.com      
 وادلكتبة الشاملة

 ومكتبة ال البيت 
 ومكتبة ادلصطفى 

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٓٙ

   

 اٍزقلاَ ِٛالغ االٔزو١ٔذ ِٓ اعً اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  – ٔ

 اٍزقلاَ اٌٍّٛٛػبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعً اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  – ٕ

 اٌزغ١١و فٟ لٛائُ اٌّواعغ ٌّزبثؼخ افو اٌزطٛهاد  – ٖ

   power pointاٍزقلاَ ػوٚٗ  – ٗ

 اٍزقلاَ اٌَجٛهح اٌنو١خ وَجٛهح رفبػ١ٍخ فٟ ّوػ اٌّؾبٙواد  – ٘

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lramquran.mohdy.com/
http://www.lramquran.mohdy.com/
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر ىذا ايجازا مقتضيأ ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعميم المتوقعة من الطالب 
تحقيقيا مبرىنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعميم المتاحة والبد من الربط بينيا 

 وبين وصف البرنامج 
 
 كمية التربية لمبنات  المؤسسة التعميمية  -1
 قسم عموم القرآن  القسم العممي / المركز  -2
 سيرة  اسم / رمز المقرر -3
 يومي  شكل الحضور  -4
 سنوي  الفصل / السنة  -5
 ساعة دراسية  61 الساعات الدراسية ) الكمي ( -6
 2119/  3/3 تاريخ اعداد ىذا الوصف  -7
 اىداف المقرر  -8

المام الطالبة بالمادة الدراسية ) السيرة النبوية 
ومفرداتيا ، كذلك التعريف عمى نسب الرسول 
صمى اهلل عميو وسمم واالحداث التي وقعت لو 
قبل البعثة ، والتعرف عمى االرىاصات التي 
وقعت في مولد النبي صمى اهلل عميو وسمم والتي 
تدل عمى نبوتو ، والتعرف عمى االحداث التي 

عت بعد البعثة والنصر الكبير الذي حققو وق
واصحابو  االسالم ، والتأسي باخالق الرسول 

 الكرام رضوان اهلل عمييم . 

 

 
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  -11
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 االىداف المعرفية -أ
 ان تعرف الطالبة نسب رسول اهلل  .1
 التعرف عمى االحداث التي وقعت قبل مولده  .2
 التعرف عمى االرىاصات التي وقعت يوم مولده  .3
 التعرف عمى الدعوة االسالمية بدورييا ) السري والعمني (  .4
 االطالع عمى االحداث التي وقعت بعد اليجرة  .5
 التعرف عمى المعارك التي دارت بين الطرفين والنصر الحاسم الذي حققو رسول اهلل  .6

 واصحابو الكرام رضوان اهلل عمييم 
 

 االىداف الميارتية الخاصة بالمقرر  -ب
 تحسين قدرات الطالبة عمى االنصات  .1
 تدريبين عمى االلتزام بمكارم االخالق التي اوصى بيا رسول اهلل  .2
 ان تتعمم الطالبة كيفية الصبر والثبات عمى الحق  .3

 طرائق التعميم والتعمم 
 حوارية استنتاجية استقرائية  -4طريقة العصف الذىني            .1
 الطريقة االسقصائية  -5المناقشة                          .2
 التعميم التعاوني  -6السؤال والجواب                    .3

 طرائق التقييم 
 طريقة االختبار اليومي  .1
 طريقة االختبار الشيري  .2
 تقويم نيائي  .3
 تقارير شيرية   .4

 
 االىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التفاعل والمشاركة من قبل الطالبات  .1
 ان تستشعر الطالبة اىمية معرفة السيرة النبوية  .2
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 طرائق التعميم والتعمم 
 اسموب المحاضرة  -1
 اسموب المناقشة  -2
 اسموب العرض  -3
 العصف الذىني -4
 األسىمة واألجوبة  -5

 الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات االخرى المتعمقة بقبمية 
 معرفة ترسيخ المادة لدى الطالبة  .1
 ميارة تعميم وتعمم القدوة الحسنة  .2
 ميارة كيفية قيادة الصف وادارتو .3

 
 

 بنية المقرر -11
مخرجات  الساعات  االسبوع 

 التعمم 
 المطموبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعميم  اسم الوحدة اوالموضوع

   مواقع العرب واقواميا   4 1
 
 
 

   ديانات العرب   4 2

مولد الرسول صمى اهلل   4 3
 عميو وسمم 

  

نسب النبي وأسرتو   4 4
 واالرىاصات 
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   حرب الفجار   5 5

   حمف افضول    5

بناء الكعبة وقضية    6
 التحكيم 

  

السيرة االجمالية قبل    7
 النبوة 

  

غار حراء وجبريل ينزل    8
 بالوحي 

  

   اقسام الوحي    9

الدعوة الدعوة السرية    11
 الجيرية

  

   امتحان يومي    11

المجمس االستشاري لكف    12
الحجاج عن استماع 

 الدعوة 

  

االساليب المستخدمة    13
 لمجابية الدعوة
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دار االرقم واسباب    14
 اختيار ىذا المقر 

  

   اليجرة االولى    15

اليجرة الى الحبشة    16
 ومكيدة قريش 

  

اسالم حمزة و اسالم    17
 عمر بن الخطاب

  

   امتحان شيري   18

ممثل قريش بين يدي    19
 رسول اهلل 

  

نقض صحيفة الميثاق    21
 والمقاطعة العامة  

  

عام الحزن وعوامل    21
 الصبر والثبات 

  

   دعوة االسالم خارج مكة    22

بيعة العقبة االولى    23
وبنودىا و بيعة العقبة 

 الثانية وبنودىا
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   امتحان شيري    24

النقاش البرلماني    25
واالجماع عمى قرار 

 غاشم بقتل النبي 

  

اذ ىما في الغار ، وفي    26
 الطريق الى المدينة 

  

ميثاق التحالف االسالمي    27
ومعاىدة الييود وبنود 

 ىذه المعاىدة 

  

   الغزوات والسريا قبل بدر    28

غزوة بدر الكبرى و    29
 غزوة احد

  

   امتحان شيري    31

 
 بنية التحتية -12
 الرحيق المختوم لممباركفوري  الكتب المقررة المطموبة  -1
الرحيق المختوم الشيخ صفي الدين   -1 المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

لممباركفوري، مراجعة وتدقيق بشير محمد عيون ، 
 م   2117ىجري ؟  1438،  1مكتبة دار لبنان ، ط

 السيرة النبوية البن ىشام  -2
 الكتب والمراجع التي يوصي بيا  -أ

 العممية ، التقارير ، ... ( ) المجالت 
 اليوجد
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 ال يوجد المراجع االلكترونية ، مواقع االنترنيت  -ب
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13
 

 تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي  .1
 العمل عمى تطوير مفردات المقرر .2
 االستفادة من خبرات االساتذة في المجموعات المتناظرة  .3
 االستفادة من كل جديد لدى الدوريات والمجالت عن طرائق تدريس المادة  .4
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٓٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٓٔ

 اٌؼم١لح االٍال١ِخ اٍُ / هِي اٌّموه .7ٓٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٓٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٓٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٓٔٔ

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٔٔٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٔٔ

 تعريف الطلبة مبادة العقيدة االسالمية .ٔ

 اةياء الدين يف نفوس الطالبات وجعلو منهج ةياة وترسيخ اإلديان السليم .ٕ

 ابراز امهية ادلنهجية العلمية يف تتبع ادلسائل العقدية .ٖ

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٔٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِبكح اٌؼم١لح االٍال١ِخ  -ٔأ

 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌؼم١لح فٟ ؽ١برٙب.  -ٕأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ اٌّلاهً االػزمبك٠خ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اُ٘ اٌَّبئً اٌؼمل٠خ  -ٖأ
 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق االٍزلالي ٚإٌظو اٌؼمٍٟ  -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رزجغ اٌَّؤٌخ اٌؼمل٠خ – ٔة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ االكٌخ اٌؼم١ٍخ ٚإٌم١ٍخ ٚرمل٠ُ إٌم١ٍخ ػٍٝ اٌؼم١ٍخ فٟ االٍزلالي – ٕة

 اْ رزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍطبٌجبد ثبٌَّزمجً  – ٖة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١واد    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ِغ اٍزقلاَ ٍٚبئً رؼ١ّ١ٍخ ِغَّخ ٌال٠ٚبػ ٚرمو٠ت اٌّبكح ٌؼمٛي   اٌّؾبٙوح  ٚإٌّبلْخ  ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة

 اٌطبٌجبد

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ ( )ِمب١ٌخ ِٚٛٙٛػ١خ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اؽ١بء اٌل٠ٓ ٚأٗ اٍبً اٌؾ١بح فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ ٚأٗ اٍبً ٌّؼوفخ ٚعٛك هللا عً عالٌٗ  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح ٚإٌّبلْخ,ٚاٌّؾبٚهح ٚاٌَئاي ٚاٌغٛاة,

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ ٚاٌزؾو٠و٠خ, االٍئٍخ اٌّمب١ٌخ ٚاٌّٛٙٛػ١خ  ٚاػلاك اٌزمبه٠وٚاٌٍّقٖبد
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌؼمل٠خ ِٓ اكٌزٙب إٌم١ٍخ ٚاٌؼم١ٍخ -ٔك

 اْ رىْٛ لبكح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌوثٜ ٚاالٍزٕزبط -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٕٙ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

 إٛي اٌل٠ٓ)اٌؼم١لح(
 رؼو٠ف إٛي اٌل٠ٓ

 ٌغخ ٚإطالؽب
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح 

 اٌْف٠ٛخ
اٌزؼو٠ف ػٍٝ اال٠ّبْ  ِؼوفخ ا١ّ٘خ اٌؼم١لح  ٕ ٕ

ٚاالٍالَ ٚاٌفوق 

 ث١ّٕٙب  

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٖ

١َِّٚبد ػٍُ إٛي 

 اٌل٠ٓ

اٌفمٗ االوجو ,ػٍُ 

إٌظو ٚاالٍزلالي 

,ػٍُ اٌىالَ, ػٍُ 

 اٌؼمبئل

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 اٌْف٠ٛخ 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ  ٕ ٗ

 اٌؼم١لح فٟ ػٖو إٌجٛح 
اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ 

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

 إٌجٛح ٚصجبرٙب 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ  ٕ ٘

ػٖو  اٌؼم١لح فٟ

 اٌقٍفبء

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ 

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

اٌقٍفبء ٚاُ٘ اٌَّبئً 

 اٌؼمل٠خ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ  ٕ ٙ

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

 اال١٠ِٛٓ

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ 

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

اال١٠ِٛٓ ٚاُ٘ 

 اٌَّبئً اٌؼمل٠خ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ  ٕ 7

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

 اٌؼجب١١ٍٓ 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽبٌخ 

اٌؼم١لح فٟ ػٖو 

اٌؼجب١١ٍٓ ٚاُ٘ 

 اٌَّبئً اٌؼمل٠خ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اكٌخ ٚعٛك اٌقبٌك  ٚعٛك هللا رؼبٌٝ  ٕ 8
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ك١ًٌ اٌؾلٚس ٚعٛك هللا رؼبٌٝ ٕ 9

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ك١ًٌ اٌٛعٛة  رؼبٌٝٚعٛك هللا  ٕ ٓٔ
ك١ًٌ اٌؼٕب٠خ  ٚعٛك هللا رؼبٌٝ ٕ ٔٔ

 ٚاالفزواع

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ك١ًٌ اٌٛعٛكٞ  ٚعٛك هللا رؼبٌٝ ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌل١ًٌ االفاللٟ  ٚعٛك هللا رؼبٌٝ ٕ ٖٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  إٌف١َخاٌٖفخ  اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٗٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌٖفبد اٌٍَج١خ  اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٘ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ اٌملَ اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٙٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ اٌجمبء  اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ 7ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ ِقبٌفخ اٌؾٛاكس  اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ 8ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ اٌم١بَ ثبٌٕفٌ  اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ 9ٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ اٌٛؽلا١ٔخ اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕٓ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفبد اٌّؼبٟٔ اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕٔ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٖٙ

اصول الدين االسالمي ،رشدي عليان وقحطان الدوري ، دار الفكر  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 /1996للنشر،بًنوت لبنان،

 شرح االنسفية ،سعد الدين التفتازاين وعبد ادللك السعدي  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 االذليات ،جعفر السبحاين 

 العقيدة االسالمية ،زلمد سعيد احلكيم 

 ،اجلزائري أبو بكر جابر ،عقيدة ادلؤمن

 ِىزجخ اٌى١ٍبد األى٘و٠خ  

 كتاب أمساء اهلل وصفاتو ادلعروف باألمساء والصفات 

  ادلؤلف: أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر 
  احملقق: زلمد زلب الدين أبو زيد 

  

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 العقيدة االسالمية ،مصطفى اخلن ،

المؤلف: محمد بن خميفة  ،لصفات اإلليية تعريفيا أقسامياا
 ،2117،التميمي

رللة الدراسات االسالمية،رللة االمحدي،مركز االمام البخاري للبحث العلمي 
 والدراسات االسالمية

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, 

.... 
موقع التفسًن للدراسات،موقع عيون البصائر،مركز الدراسات واالُناث واةياء 

 الرتاث/ ادلغرب

 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  ٕفخ اٌملهح ٚاالهاكح اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌَّغ ٚاٌجٖو اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٖٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؼٍُ اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؾ١بح اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕ٘
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌىالَ اٌٖفبد اال١ٌٙخ ٕ ٕٙ
ِب ٠زورت ػٍٝ اال٠ّبْ  ٕ 7ٕ

 ثبٌٖفبد اال١ٌٙخ

ِب ٠َزؾ١ً  فٟ ؽمٗ 

 رؼبٌٝ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِب ٠زورت ػٍٝ اال٠ّبْ  ٕ 8ٕ

 ثبٌٖفبد اال١ٌٙخ

ِب ٠غٛى فٟ ؽمٗ 

 رؼبٌٝ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

هإ٠خ هللا رؼبٌٝ فٟ  هإ٠خ هللا رؼبٌٝ   ٕ 9ٕ

 االفوح ٚاكٌزٙب

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

هإ٠خ هللا رؼبٌٝ فٟ  َِبٌخ اٌمٚبء ٚاٌمله ٕ ٖٓ

 االفوح ٚاكٌزٙب 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

      

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-pdf
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٗٙ
ِٓ اُ٘ االِٛه اٌّزّٕٚخ و١ف١خ ٚٙغ فطخ رط٠ٛو ٌٍّموه اٌلهاٍٟ اٌزوو١ي ػٍٝ اُ٘ ِٖبكه االػزمبك  .٘ٙ

ب ,ٚاٙبفذ ِفوكاد ٔؼزمل ِّٙخ ٚٙوٚه٠خ فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو ا١ٌٍَُ ٚو١ف١خ غوٍٗ فٟ ٔفًٛ ٛبٌجزٕ

فٟ رؾ١ٖٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌز١بهاد اٌفىو٠خ اٌّؼبٕوح اٌزٟ رلػٛ اٌٝ االٌؾبك ٚاٌزٕىو ٌٛعٛك اٌقبٌك ٌّب ٌٙب 

ِٓ ػاللخ ١ٛٚلح ثّفوكاد اٌّموه, ِٓ فالي االٛالع ػٍٝ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍٛلٛف ػ١ٍٙب ٚاٌّي٠ل 

 عً ِؼبٌغزٙب ٚا٠غبك اٌؾٍٛي.ِٓ االٛالع ِٓ ا
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف انًقشس

 

 انتشبُت نهبُاثكهُت  انًؤسست انتعهًُُت .1

    قسى عهىو انقشآٌ / انًشكض عهًٍ انقسى ان .2

 يُاهح انًحذثٍُ. اسى / سيض انًقشس .3

 َىيٍ  أشكال انحضىس انًتاحت .4

 سُىٌ انفصم / انسُت .5

 ساعت  60 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .6

 2019/9/15 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

ٌٖٛ ِٓ عٙل فٟ فلِخ إٌَخ ِٚب ثن  ّٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ  , ٚأػالِٙب ث بدؼو٠ف اٌطبٌج٠ٙلف اٌّموه ر .ٔ

  إٌج٠ٛخ .
 ً اٌزؼبًِ ِغ ٘نٖ إٌّب٘ظ ثّب ٠ٛفو اٌغٙل ٚاٌٛلذ.ثّٕب٘ظ اٌز١ٕٖف فٟ اٌؾل٠ش , ٍٚج بداٌطبٌج خفؼوِ .ٕ

 

 .ثم١ّخ اٌّٖٕفبد فٟ اٌؾل٠ش بد اٌطبٌج خفؼوِ .ٖ

  . كهاٍخ ّٔبمط ِٓ ٘نٖ اٌىزت كهاٍخ رطج١م١خ رجوى أ٘لافٙب ِٕٚٙغٙب .ٗ
 

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٓٔ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 

 ِؼوفخ اٌطبٌجبد اٌّواؽً اٌزٟ ِوَّ ثٙب رل٠ٚٓ إٌَخ .   -ٔأ

 ؽفع إٌَخ. ِؼوفخ كٚه اٌّؾلص١ٓ فٟ -ٕأ

 ِؼوفخ  اٌطبٌجبد ػٍٝ أّٙو أئّخ اٌؾل٠ش , ِٕٚب٘غُٙ فٟ ِٖٕفبرُٙ. ٖأ

 ِؼوفخ اٌّٖٕفبد اٌّزؼلكح  ٚاٌّٖطٍؾبد اٌزٟ ٠َزؼٍّٙب األئّخ فٟ اٌؾل٠ش. -ٗأ

 ِؼوفخ اٌطبٌجبد ػٍٝ ِوارت ِٕٚبىي اٌىزت اٌّلٚٔخ فٟ اٌؾل٠ش . -٘أ

   -ٙأ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 

 ر١ًَٙ ػ١ٍّخ رقو٠ظ االؽبك٠ش ثؼل ِؼوفزٙٓ ٌٍّٖٕفبد اٌؾل٠ض١خ.– ٔة 

 افن اٌوٚا٠بد ِٓ اٌىزت اٌٖؾ١ؾخ.  – ٕة 

 رٕٛع إٌّٙغ١ٗ.  – ٖة 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -ٔ

 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٕ

 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -ٖ
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌْف٠ٛخ  -ٔ

 االفزجبهاد اٌْٙو٠خ اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 ػٓ ٛو٠ك اػلاك اٌجؾٛس  ٚاٌزمبه٠و. ا٢ٕفٟإٌْبٛ  -ٖ
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ هٚػ اٌزمٖٟ فٟ افن االلٛاي  ٚ االصبه. -ٔط   

  -ٕط

 -ٖط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -ٔ
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٕ
 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -ٖ

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ اٌْف٠ٛخ  -ٔ

 االفزجبهاد اٌْٙو٠خ اٌزؾو٠و٠خ. -ٕ

 إٌْبٛ اٌالٕفٟ ػٓ ٛو٠ك اػلاك اٌجؾٛس  ٚاٌزمبه٠و. -ٖ
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ؽَٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفوٚق اٌن١ٕ٘خ  اٌفوك٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ . -ٔك

 رط٠ٛو ِٙبهاد االٖٔبد ٚاٌؾٛاه . -ٕك

 رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و ٚر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌزق١ٍ١خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ فزؼ افبق اٌزؼٍُ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾمبئك . -ٖك

ر١ّٕخ اٌفىو اٌؼٍّٟ ٚإٌّٙغٟ, ٕٚمً ِٙبهح اٌجؾش, ٚا٠غبك هٚػ اإلثلاع ٚاٌوغجخ فٟ اٌزط٠ٛو ٚفك  -ٗك   
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 أٌٍ ػ١ٍّخ ِلهٍٚخ ِٕٚب٘ظ كل١مخ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .ٔٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ملِخ رؼو٠ف١خ ٚرًّْ ِ  ٕ  .ٔ

أ١ّ٘خ اٌّموه , أٍجبة 

كهاٍزٗ , رؼو٠ف 

ِٖطٍؼ ِٕب٘ظ 

 اٌّؾلص١ٓ 

االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح

اٌْف٠ٛخ 

 ٚاٌزؾو٠و٠خ

 اٚهاق ػًّ

 اٍئٍٗ ِمب١ٌخ
ٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ فٟ ِ   ٕ  .ٕ

 رل٠ٚٓ إٌَخ إٌج٠ٛخ
= = 

 = = إٌّب٘ظ اٌؼبِخ  ٕ  .ٖ
ِٕٙغُٙ فٟ ٍٛت   ٕ  .ٗ

 اٌؾل٠ش
= = 

 = = ِٕٙغُٙ فٟ اٌزؾل٠ش  ٕ  .٘

ِٕٙغُٙ فٟ هٚا٠خ   ٕ  .ٙ

 اٌؾل٠ش
= = 

ِٕٙغُٙ فٟ وزبثخ   ٕ  .7

 اٌؾل٠ش ٚٙجطٗ
= = 

ِٕٙغُٙ فٟ اٌزؾًّ   ٕ  .8

 ٚاألكاء
= = 

ِٕب٘ظ ِمبهٔخ ث١ٓ   ٕ  .9

اٌّؾلص١ٓ اٌّزمل١ِٓ 

 ٚاٌّزؤفو٠ٓ

= = 

ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ ث١ٓ   ٕ  .ٓٔ

 اٌزْلك ٚاٌزَبً٘
= = 

إٌّب٘ظ اٌقبٕخ   ٕ  .ٔٔ

 ٌٍّؾلص١ٓ
= = 

 = = ِٕٙظ اإلِبَ اٌجقبهٞ  ٕ  .ٕٔ

 = = ِٕٙظ اإلِبَ اٌجقبهٞ  ٕ  .ٖٔ

 = = ِٕٙظ االِبَ ٍَُِ  ٕ  .ٗٔ

 = = ِٕٙظ االِبَ ٍَُِ  ٕ  .٘ٔ

 = = ِٕٙظ االِبَ اثٛ كاٚك  ٕ  .ٙٔ

 = = كاٚكِٕٙظ االِبَ اثٛ   ٕ  .7ٔ

 = = ِٕٙظ االِبَ إٌَبئٟ  ٕ  .8ٔ

 = = ى١ٍِٕٟٕٙظ االِبَ اٌ  ٕ  .9ٔ

 ِٕٙظ االِبَ اٌٖلٚق   ٕ  .ٕٓ

 

= = 

 = = ِٕٙظ االِبَ اٌطٍٟٛ  ٕ  .ٕٔ

ٕٕ.  ٕ   

لٛا١ٔٓ اٌوٚا٠خ فٟ 

 ػٙل اٌٖؾبثخ

 

= = 



انصفحت   

238 
 

  

اٌضبٟٔ: كٚه  اٌلٚه

 اٌزىبًِ.

. 

اٌلٚه اٌضبٌش: كٚه   ٕ  .ٖٕ

اٌزل٠ٚٓ ٌؼٍَٛ اٌؾل٠ش 

 اٌّقزٍفخ.

 

= = 

اٌلٚه اٌواثغ: ػٖو   ٕ  .ٕٗ

اٌزآ١ٌف اٌغبِؼخ 

ٚأجضبق فٓ ػٍَٛ 

 اٌؾل٠ش ِلٚٔبً.

 

= = 

اٌلٚه اٌقبٌِ: كٚه   ٕ  .ٕ٘

إٌٚظ ٚاالوزّبي فٟ 

رل٠ٚٓ فٓ ػٍَٛ 

 اٌؾل٠ش.

 

= = 

اٌلٚه اٌَبكً: ػٖو   ٕ  .ٕٙ

 اٌووٛك ٚاٌغّٛك.

 

= = 

اٌلٚه اٌَبثغ: كٚه   ٕ  .7ٕ

ا١ٌمظخ ٚاٌزٕجٗ فٟ ٘نا 

 اٌؼٖو.

 

= = 

 = = اٌّٖٕفبدأٛاع   ٕ  .8ٕ

 = = أٛاع اٌّٖٕفبد  ٕ  .9ٕ

ِٕب٘ظ = أٛاع اٌّٖٕفبد  ٕ  .ٖٓ

اٌّؾلص١ٓ 

اٌؼبِخ 

ٚاٌقبٕخ 

)اٌٖٕبػخ 

اٌؾل٠ض١خ( ك. 

ػٍٟ ٔب٠ف 

 اٌجمبػٟ:

https://g
oo.gl/pjU

Qt1 
 

مناىج احملدثٌن  -2
األسس والتطبيق، أ.د. 

رفعت فوزي عبد 
 ادلطلب.

http://www.arc

hive.org/downl

oad/zad48/zad

= 
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48.pdf 

 

 

مناىج احملدثٌن  -3
العامة يف الرواية 

والتصنيف، أ.د. نور 
 الدين عرت.

https://archive.

org/download/

a553n/a553n.p

df 

 

مناىج احملدثٌن  -4
 سعد بن عبد اهلل احلميد
https://books.is

lamway.net/1/

222/mnahj.pdf 

 

 

مناىج احملدثٌن،  -5
أ.د. زلمد بن الرتكي 

 الرتكي 
https://archive.

org/download/

FP114821/114

821.pdf 

 

 

زلاضرات يف مناىج  -6
احملدثٌن، د. فتح الرمحن 

 القرشي.
https://archive.

org/details/faz

albasheer818_

gmail 

 

الواضح يف مناىج  -7
احملدثٌن، د. ياسر 

 الشمارل.
http://www.arc

hive.org/downl

oad/alwade7/al

wade7.pdf 

 

مناىج احملدثٌن  -8
(، مقرر 1وشروطهم )

 جامعة ادلدينة العادلية.
https://goo.gl/7

d37s1 

 

مناىج احملدثٌن  -9
(، مقرر 2وشروطهم )

 جامعة ادلدينة العادلية.
https://goo.gl/

wnUVGx 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .ٕٔ

 وبفخ اٌىزت اٌّموهح ِٓ لجً اٌٛىاهح  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

. ػزو اٌل٠ٓ ٔٛه. ك اٌؾل٠ش ػٍَٛ فٟ إٌمل ِٕٙظ -ٔ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 . 1979فىو: كاه اٌاٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ,إٌبّوا 

 -اٌٝ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ األٌٍ ٚاٌزطج١ك  اٌّلفً - ٕ

ا كاه 8ٕٓٓك.هفؼذ فٛىٞ ػجل اٌّطٍت اٌطجؼخ االٌٚٝ 

 اٌَالَ.

ؽَٓ ٛب٘و . اٌّلفً اٌٝ كهاٍخ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ ك _ ٖ

 .كاه اٌَالَ ث١وٚد 2011ٍِؾُ اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

 ثّٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓوبفخ اٌىزت اٌزٟ رؼٕٝ     

 ّٚؾّل اٌمٚبح ٌ كهاٍبد فٟ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ , -ٔ

ػبِو ؽَٓ ٕجوٞ   إٌبّو : اٌؼ١ٓ : عبِؼخ 

ٍٕخ إٌْو : , اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح 

ٔ998. 

أؽّل  كهاٍبد فٟ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ ٌزٛف١ك  -ٕ

تاريخالنشرٞ,مكتبةالمتنبوإٌب١ٍٍّّبْ

7102  . 

اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ ك.ػٍٟ  ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ -ٖ

, كاه اٌجْبئو 2009ٛجؼخ االٌٚٝ ٔب٠ف.

 .ٌجٕبْ-اإلٍال١ِخ,ث١وٚد

اٌٛاٙؼ فٟ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ , ك. ٠بٍو اٌّْبٌٟ  -ٗ

بْ ـ  , 2006اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ,  ّّ كاه اٌؾبِل , ػ

 .األهكْ 

 

 ٍِزمٝ اً٘ اٌؾل٠ش. -ٔ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

 ّجىخ االٌٌٛىخ -ٕ

 ِٛلغ ِْىبح -ٖ

 ِىزجخ أً٘ اٌج١ذ.  -ٗ

 ِىزجخ هافل. -٘

 ِىزجخ ٔوعٌ. -ٙ

 ِٛلغ اٍالَ ٠ٚت. -7

 اٌْبٍِخ .االٍال١ِخ ٌّىزجخ ا -8
 

 

الضوء الالمع  -11
ادلبٌن عن مناىج 

احملدثٌن، أمحد زلرم 
 (cobالشيخ ناجي )

http://shamela.

ws/books/074/

7452.rar 



انصفحت   

241 
 

  

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .ٖٔ

 ,ٌج١بْ ِٕٙغ١خ اٌّؾلس.ِٕؼ ٍبػبد ِٓ اٌجؾش ٌٍطبٌجبد فٟ اٌّٖٕفبد اٌؾل٠ض١خ 

 اٌم١بَ ثزّو٠ٕبد الٍزقواط االؽبك٠ش.
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌزوث١خ  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٖٔٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٗٔٔ

 إٛي اٌفمٗ/ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ اٍُ / هِي اٌّموه .٘ٔٔ

 ٠ِٟٛ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٙٔٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .7ٔٔ

 ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8ٔٔ

 8ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9ٔٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕٓٔ

 تعريف الطلبة مبادة اصول الفقو .ٔ

 اةياء الدين يف نفوس الطالبات وجعلو منهج ةياة  .ٕ

 ابراز امهية ادلنهجية العلمية يف تتبع ادلسائل الفقهية  .ٖ

 زرع الثقة في نفوس الطالبات بقدرتهن على ايجاد الحقيقة وتتبعها  .ٗ
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .ٙٙ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رزؼوف اٌطبٌجخ ػٍٝ ِبكح إٛي اٌفمٗ  -ٔأ

 اْ رزؼوف ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٘نٖ اٌّبكح -ٕأ

 اْ رىْٛ ٌل٠ٙب ِؼوفخ ثطوق اٍزٕجبٛ االؽىبَ -ٖأ
 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌزفو٠ك ث١ٓ اٌٖٛاة ٚاٌقطؤ  -ٗأ
  -٘أ
   -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رمله اٌطبٌجخ ػٍٝ رزجغ اٌَّؤٌخ اٌفم١ٙخ  – ٔة

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ االكٌخ  – ٕة

 اْ رزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّؼوفخ ٌٍطبٌجبد ثبٌَّزمجً  – ٖة

     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبٙوح  

 إٌّبلْخ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 اٌمٖخ 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 رؾو٠وٞ ( –االفزجبهاد ) ّفٟٙ 

 االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اؽ١بء اٌل٠ٓ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٔط

 ىهع ؽت اٌؼٍُ فٟ ٔفًٛ اٌطبٌجبد  -ٕط

 اٌز١مٓ ِٓ ا١ّ٘خ ٘نا اٌؼٍُ ٚأٗ اٍبً ٌؼٍُ اٌفمٗ  -ٖط

   -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙوح 

 االٍئٍخ ٚاالعٛثخ 

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد / اٌْف١ٙخ ٚاٌزؾو٠و٠خ / االٍئٍخ اٌّٛٙٛػ١خ 
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رزجغ  اٌَّبئً اٌفم١ٙخ ِٓ اكٌزٙب  -ٔك

 اْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ ا٠ٖبي ٘نٖ اٌّبكح ثؤثَٜ اٌطوق  -ٕك

 اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ فٟ ؽ١برٙب ا١ِٛ١ٌخ  -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .7ٙ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ رزؼوف ػٍٝ ِبكح  ٕ ٔ

 إٛي اٌفمٗ 
رؼو٠ف إٛي اٌفمٗ 

 ٚٛوق اٍزٕجبٛٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

ِؼوفخ ٛوق اٍزٕجبٛ  ٕ ٕ

 االؽىبَ ٚلٛاػلٖ 
ر١ّٙل ٌلهاٍخ ٛواق 

 اٍزٕجبٛ االؽىبَ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٖ

اٌمٛاػل اال١ٌٕٛخ 

 اٌٍغ٠ٛخ

اٌمٛاػل اال١ٌٕٛخ 

 اٌٍغ٠ٛخ ٚالَبِٙب
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع  ٕ ٗ

 اٌقبٓ  
الَبَ اٌٍفع ِٓ ؽ١ش 

اٌٍفع / اٌمَُ االٚي 

 اٌقبٓ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ ٘

 اٌٍفع اٌّطٍك 
رؼو٠ف اٌّطٍك 

 ٚاؽىّٗ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

رؼو٠ف اٌٍفع اٌّم١ل  اٌزؼوف ػٍٝ اٌّم١ل ٕ ٙ

 ٚؽىّٗ 
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

رؼو٠ف االِو ١ٕٚغٗ  اٌزؼوف ػٍٝ ) االِو(  ٕ 7

 ٚأٛاػٗ ٚؽىّٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ 8

 رقٔ االِو 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  َِبئً فٟ كالٌخ االِو 

اٌزؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ 9

 إٌٟٙ 

رؼو٠ف إٌٟٙ ١ٕغٗ 

 ٚؽىّٗٚأٛاػٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ ٓٔ

 رقٔ إٌٟٙ 

َِبئً رقٔ كالٌخ 

 إٌٟٙ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ ٔٔ

 اٌؼبَ 

رؼو٠ف اٌٍفع اٌؼبَ ٚ 

١ٕغ اٌؼَّٛ ٚؽىُ 

 اٌؼبَ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ َِبئً  ٕ ٕٔ

 رزؼٍك ثلالٌخ اٌؼبَ 

َِبئً رزؼٍك ثلالٌخ 

 اٌؼبَ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق  ٕ ٖٔ

 رق١ٖٔ اٌؼبَ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  رق١ٖٔ اٌؼبَ 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  ٕ ٗٔ

 اكٌخ رق١ٖٔ اٌؼبَ

أٛاع اكٌخ اٌزق١ٖٔ/ 

 االكٌخ إٌّفٍٖخ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع  ٕ ٘ٔ

 اكٌخ رق١ٖٔ اٌؼبَ

أٛاع اكٌخ اٌزق١ٖٔ/ 

 االكٌخ اٌّزٍٖخ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

الرؼوف ػٍٝ كالٌخ  ٕ ٙٔ

 اٌؼبَ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  كالٌخ اٌؼبَ 

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ  ٕ 7ٔ

 اٌٍفع اٌّْزون

اٌّْزون / رؼو٠فٗ 

 /اٍجبثٗ ٚؽىّٗ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع ِٓ  ٕ 8ٔ

 ؽ١ش االٍزؼّبي 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌؾم١مخ ٚاٌّغبى 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٙ

 الوجيز يف اصول الفقو / د.عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة قرطبة  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

 اصول الفقو / زلمد ابو زىرة ،دار الفكر العريب  )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
اصول الفقو / د.وىبة الزةيلي ،دار الفكر،الطبعة االوذل ، سوريا دمشق ، 

 م .1986-ه 1416

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
. اختالف االصوليٌن يف طرق دالالت االلفاظ على معانيها واثرىا يف 1

االةكام الفقهية) اطروةة دكتوراه ( / امحد صباح ناصر ادلال ، الطوَني ، 
 م.2111-ه1422مصر ، 

اختالف اجملتهدين ، عبد الوىاب عبد السالم طويلة، دار . اثر اللغة يف 2
 م.2111 -ه1421السالم ، الطبعة الثانية ، القاىرة مصر ، 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 ادلكتبة االسكندرية 

 مكتبة ادلصطفى
  ادلكتبة الشاملة

 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .9ٙ

اٌزؼوف ػٍٝ إٌٛع  ٕ 9ٔ

اٌضبٟٔ ِٓ اٍزؼّبالد 

 اٌٍفع

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌٖو٠ؼ ٚاٌىٕب٠خ 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌٍفع ِٓ  ٕ ٕٓ

ؽ١ش كالٌزٗ ػٍٝ 

 اٌّؼٕٝ 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌظب٘و

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  إٌٔ = ٕ ٕٔ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّفَو = ٕ ٕٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّؾىُ = ٕ ٖٕ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌقفٟ = ٕ ٕٗ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّْىً = ٕ ٕ٘
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّغًّ = ٕ ٕٙ
 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح  اٌّزْبثٗ = ٕ 7ٕ
اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ  ٕ 8ٕ

كالٌخ اٌٍفع ػٍٝ 

 اٌّؼٕٝ 

إٌٔ / اّبهح ػجبهح 

 إٌٔ

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

كالٌخ إٌٔ/ كالٌخ  = ٕ 9ٕ

 االلزٚبء 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 

اٌزؼوف ػٍٝ ِمبٕل  ٕ ٖٓ

 اٌْو٠ؼخ 

ِمبٕل اٌْو٠ؼخ 

 ِٚوارجٙب 

 االفزجبهاد اٌّؾبٙوح 
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 اكفبي ّٔبمط ؽل٠ضخ ٚاِضٍخ ّٙٓ اٌّموه  

 اّوان اٌطبٌجبد فٟ ثؾش ّٔبمط رطج١م١خ ِٓ اٌٛالغ رَُٙ فٟ رفؼ١ً اٌّبكح ّٙٓ ؽ١برُٙ 

 رطج١ك ِفوكاد اٌّبكح ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ 
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 انتشبُت نهبُاث كهُت  انًؤسست انتعهًُُت .121

    قسى عهىو انقشآٌ / انًشكض عهًٍ انقسى ان .122

 انقشآٍَ االعداص اسى / سيض انًقشس .123

 َىيٍ  أشكال انحضىس انًتاحت .124

 سُىٌ انفصم / انسُت .125

 ساعت  60 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .126

 21/9/2018 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .127

 أهذاف انًقشس .128

  والكرمات مع بيان انواع المعجزات.التعريف بمصطلح المعجزة والتفريق بينو وبين السحر  -0

 .بيان طرائق البحث التي يمكن الوصول بها الى الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم -8

 .تحدى العرب بو  مع انهم امة لغة وبيان  التأكيد أن القرآن معجز ببالغتو وبيانو وان النبي  -3

 .  وحوه االعجاز القرآنيالدعوة لالأمل والتفكر في آيات اهلل للوقوف على بعض  -2

 .الكشف عن معاني االيات ووجوىا اللغوية وااليحائية مع بيان مقاصد الشريعة االسالمية في ذلك  -1

تعليم الطالبات كيفية فهم الدرس االعجاز مما يساعدىن على نشر ىذا العلم في المستقبل عن طريق تعليمهن  -6
 .للناشئة

لجماعي لوصولهن وبانفسهن الى حقيقة ان القرآن معجز بكل ما فيو وان  تجشيع الطالبات على البحث الفردي وا -7
كتاب يصلح لكل زمان ومكان ويخاطب كل العقول ومن دون اي اختالل في مستوى بديع نظمو وبيانو وىذا وما 

 اليكون في اي كتاب من كتب البشر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٓ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
    ِؼوفخ ٚعٖٛ االػغبى فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ.  -ٔأ

 رو١ٍـ ؽم١مخ أْ اٌموآْ ِؼغي ثىً ِب عبء ف١ٗ.   -ٕأ

 اْ اٌموآْ وزبة ِؼغي ٠قبٛت اٌؼمً االَٔبٟٔ فٟ وً ىِبْ ِٚىبْ . -ٖأ
 ِؼوفخ إٌٛاؽٟ اٌغّب١ٌخ ٚاالثلاػ١خ ِٚمبهٔخ اكث١خ اٌموآْ ثبكث١خ اٌؼوة ِّب ٠ضجذ ؽم١مخ االػغبى اٌموآٟٔ . -ٗأ
اٌزؼو٠ف  ثىً أٛاع االػغبى اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌموآٟٔ اثزلاءا ِٓ االػغبى اٌج١بٟٔ اٌنٞ ٠ؼل اُ٘ ٚعٖٛ  -٘أ

ثالغخ ٚث١بْ , ِغ اٌزؼو٠ف ثقٖبئٔ االٍٍٛة رؾلٜ ثٗ اٌؼوة ُٚ٘ إؾبة  االػغبى اما اْ إٌجٟ اٌىو٠ُ 

 اٌموآٟٔ , فٚال ػٓ اٌزؼو٠ف ثبالػغبى إٌفَٟ ٚاٌزْو٠ؼٟ ٚ اٌزبه٠قٟ ٚاالٔجبئٟ ٚاٌؼٍّٟ .
 ث١بْ عٙٛك اٌؼٍّبء اٌملِبء ٚاٌّؾلص١ٓ فٟ اٌلهً االػغبىٞ ٚاٌزؤ١ًٕ ٌٗ . -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌؼبكاد اٌٍَٛو١خ اٌغ١لح ثّب ٠زٛافك ٚاٌم١ُ االٍال١ِخ اٌزٟ عبء ثٙب إٌٔ اٌموآٟٔ. – ٔة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزنٚق األكثٟ ِٚب ٠ىَت إٌٔ هفؼخ ٍّٚٛ. – ٕة 

 ِؼوفخ اٍواه االػغبى ِّب ٠َُٙ فٟ رم٠ٛخ اٌغبٔت اال٠ؾبئٟ ٌلٜ اٌطٍجخ– ٖة 

    ٕمً ِٙبهاد اٌطبٌجبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌجالغ١خ. – ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه -ٔ
 إٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ  -ٕ
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٖ
 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -ٗ

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌٖف١خ.  -ٔ
 رٛع١ٗ األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ  ٚاٌْجؾ١خ ٌٍطٍجخ -ٕ
 إٌْبٛ اٌالٕفٟ )ػٓ ٛو٠ك اػلاك: اٌجؾٛس /رمبه٠و/ػوٗ افالَ ٚصبئم١خ ػ١ٍّخ (ػٓ ٛو٠ك  -ٖ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ هٚػ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ ث١ٓ اٌطبٌجبد . -ٔط         

 رؾف١ي اٌطبٌجبد ٌالٍزْؼبه ثٛعٖٛ االػغبى فٟ إٌٔ اٌموآٟٔ. -ٕط

 االٍزْؼبه ثغّب١ٌخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٚىبٔزٙب اٌَب١ِخ ِّب ٠لػٛ اٌٝ االػزياى ٚاالفزقبه ثٙب. -ٖط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -8
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -9

 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -ٓٔ
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .7ٕ

 وبفخ اٌىزت اٌّموهح ِٓ لجً اٌٛىاهح  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

كاه  ,االػغبى اٌموآٟٔ ٚاٌجالغخ إٌج٠ٛخ .ٕبكق اٌوافؼٟ -ٖ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 .97ٖٔ – 9ٖٖٔ ,9,ٛاٌىزبة اٌؼوثٟ 

صالس هٍبئً فٟ االػغبى ) اٌقطبثٟ , اٌوِبٟٔ ,  -ٗ

ِؾّل ىغٍٛي  -ك: ِؾّل فٍف هللا ١مرؾ ,اٌغوعبٟٔ(

 .97ٙٔ,ٖ,ِٖٛو –كاه اٌّؼبهف  ,ٍالَ

/ ك. ِؾّل لبٍُ  ٔؾٛ هإ٠خ ِؼبٕوح االػغبى اٌموآٟٔ -٘

إٌغف  ,كاه ا١ٌٚبء ٌٍطجبػخ ٚاٌز١ُّٖ ٟ,ٌؼ١ج

 َ.ٕٔٔٓ,االّوف

فًٚ ؽَٓ ػجبً, ِْٕٛهاد / ك. اػغبى اٌموآْ اٌىو٠ُ  -ٙ

  االفزجبهاد اٌٖف١خ. -ٔ
 .رٛع١ٗ األٍئٍخ اٌّمب١ٌخ   -ٕ
 .ٌْجؾ١خ ٌٍطٍجخألٍئٍخ ارٛع١ٗ ا -ٖ
 ػٓ ٛو٠ك إٌْبٛ اٌالٕفٟ )ػٓ ٛو٠ك اػلاك: اٌجؾٛس /رمبه٠و/ػوٗ افالَ ٚصبئم١خ ػ١ٍّخ ( -ٗ

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ؽَٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفوٚق اٌن١ٕ٘خ  اٌفوك٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ . -ٔك

 رط٠ٛو ِٙبهاد االٖٔبد ٚاٌؾٛاه .-ٕك

 رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و ٚر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌزق١ٍ١خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ فزؼ افبق اٌزؼٍُ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾمبئك . -ٖك

 ٕمً ِٙبهاد اٌطبٌجبد اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌجالغ١خ. -ٗك         

 ث١ٕخ اٌّموه .7ٔ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼو٠ف ثبٌّؼغيح   ٙ ٖ

 ّٚوٚٛٙب ٚأٛاػٙب
االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح

اٌْف٠ٛخ 

 ٚاٌزؾو٠و٠خ
ربه٠ـ االػغبى ٚعٙٛك    ٕٔ ٙ

 اٌملِبء ٚاٌّؾلص١ٓ
= = 

 = = ث١بْ اٌمٛي ثبٌٖوفخ   ٕٔ ٙ

 = = االػغبى اٌج١بٟٔ  ٓٔ ٘
 = = االػغبى اٌؼٍّٟ  ٗ ٕ
 = = االػغبى اٌزْو٠ؼٟ  ٗ ٕ
االػغبى اٌزبه٠قٟ   ٙ ٖ

 ٚاالٔجبئٟ
= = 

 = = االػغبى إٌفَٟ  ٙ ٖ
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 َ.997ٔ, ٕعبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ,ٛ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
ٚاٌوٍبئً ٚاالٛبه٠ؼ اٌزٟ رؼٕٝ ثزؾ١ًٍ ثَّؤٌخ وبفخ اٌىزت 

 االػغبى  ال١ٍّب:

١ٍل لطت, كاال اٌْوٚق,  –رف١َو فٟ ظالي اٌموآْ  -ٗ

ٕٓٔٔ. 

,رؾم١ك كالئً االػغبى  ٚاٍواه اٌجالغخ _ ٌٍغوعبٟٔ  -٘

 .ِطجؼخ اٌّلٟٔ -ِىزجخ اٌقبٔغٟ  ,ِؾّٛك ِؾّل ّبوو

 -كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ  ,ٌٍيِقْوٞ –رف١َو اٌىْبف  -ٙ

 ٘ـ.7ٓٗٔ, ٖ,ٛ ث١وٚد

ِؾّل أثٛ اٌفًٚ  ,االرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ / ا١ٌَٟٛٛ -7

٘ـ/ 9ٖٗٔ, ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة, اثوا١ُ٘

ٔ97ٗ َ. 

 وزت )اػغبى اٌموآْ( / إٌبثٍَٟ , ٚاٌوافؼٟ , اٌَبِوائٟ -8

 اً٘ اٌزف١َو  -9 ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

 ّجىخ االٌٌٛىخ -ٓٔ

 ِٛلغ ِْىبح -ٔٔ

 عبِغ اٌزواس  -ٕٔ

 ٌّىزجخ اٌْبٍِخ .ا -13
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .7ٖ

   

ٙوٚهح االٍزؼبٔخ ثبٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ ال١ٍّب اٌَجٛهح اٌنو١خ  ٚاٌْجىخ اٌؼٕىجٛر١خ, فٚال ػٓ االٍزؼبٔخ 

اٌطٍجخ ِٚٓ صُ ثبالفالَ اٌٛصبئم١خ اٌزٟ رضجذ ؽم١مخ االػغبى  ِّب ٠ئكٞ اٌٝ رو١ٍـ اٌؾمبئك اٌّؼوف١خ ٌلٜ 

 ٠َبػل٘ٓ رؼ١ٍُ ٘نا اٌؼٍُ ْٚٔوٖ  ثْىً ١ٍٍُ.
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 انتشبُت نهبُاثكهُت  انًؤسست انتعهًُُت .129

    قسى عهىو انقشآٌ / انًشكض عهًٍ انقسى ان .130

 تحهُم انُص انقشآٍَ اسى / سيض انًقشس .131

 َىيٍ  أشكال انحضىس انًتاحت .132

 سُىٌ انفصم / انسُت .133

 ساعت  60 )انكهٍ(عذد انساعاث انذساسُت  .134

 27/2/2019 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .135

 أهذاف انًقشس .136

 لقرآني تحديدا من حيث معرفة علم  المناسبة ،واسباب النزولتعليم الطالبات كيفية تحليل النص ا -8

 بيان معنى االلفاظ الغريبة للغًة واصطالحاً  -9

 . االحكام الشرعية في النص القرآنيتحديد  -01

 .  القرآني الواردة في النصمعرفة القراءات القرآنية  -00

 معرفة المكي والمدني ، والناسخ والمنسخ من آيات اهلل . -08

 بيان الجانب الجمالي االبداعي في النص القرآني. -03

 بيان المحكم والمتشابو من النص القرآني. -02
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .7ٗ

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
    رؾ١ًٍ إٌٔ اٌموآٟٔ  ِؼوفخ و١ف١خ   -ٔأ

 اٌٛلٛف ػٍٝ اٌمواءاد اٌٛاهكح فٟ إٌٔ  -ٕأ

 ِؼوفخ االؽىبَ اٌٛاهكح فٟ إٌٔ  -ٖأ
 ِؼوفخ إٌٛاؽٟ اٌغّب١ٌخ ٚاالثلاػ١خ -ٗأ
 ث١بْ اٌفْٕٛ اٌجالغ١خ اٌَّزقلِخ فٟ ٌغخ اٌؼوة ِٚمبثٍزٗ فٟ إٌٔ اٌموآٟٔ. -٘أ
  ث١بْ اػغبى إٌٔ اٌموآٟٔ ٍٚؼزٗ ٌّّٚٛٗ. -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾ١َٓ َِزٜٛ ٔطك ِٚقبهط اٌؾوٚف اٌؾوٚف , ٚللهارٙٓ ػٍٝ فٓ االٌمبء - ٔة

 رؼ٠ٛل اٌطبٌجبد ػٍٝ ؽَٓ االٖٔبد ٚو١ف١خ فُٙ إٌٔ. – ٕة 

       فٟ إٌٔ. رله٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اػواة اٌىٍّبد ٚرؾل٠ل ِٛلغ  – ٖة 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -٘
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٙ
 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -7

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌٖف١خ. -ٗ
 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌطبٌجبد .ر١ّٕخ هٚػ اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ ث١ٓ  -ٔط         

رؾف١ي اٌطبٌجبد ٌالٍزْؼبه ثٛعٖٛ اٌٍغخ ٚللهرٙب ػٍٝ ػوٗ ٚرمل٠ُ االفىبه فٟ لبٌت رف١َوٞ ١ِّي ٠ٕفوك  -ٕط

 ثٗ إٌٔ اٌموآٟٔ ػٓ إٌٖٛٓ اٌجْو٠خ .

 االٍزْؼبه ثغّب١ٌخ االػغبى اٌموأٟ فٟ اٌجالغخ  ِٚىبٔزٙب اٌَب١ِخ ِّب ٠لػٛ اٌٝ االػزياى ٚاالفزقبه ثّٙب. -ٖط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ ػٓ ٛو٠ك االٍئٍخ ٚاالعٛثخ -ٔٔ
 ٛو٠مخ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘ . -ٕٔ
 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ. -ٖٔ

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌٖف١خ. -٘

 
 (. إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟاٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ هادباٌّٙ -ك 

 ؽَٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفوٚق اٌن١ٕ٘خ  اٌفوك٠خ ٌلٜ اٌطٍجخ . -ٔك      

 رط٠ٛو ِٙبهاد االٖٔبد ٚاٌؾٛاه .-ٕك      

رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و ٚر١ٍٛغ اٌّلهوبد اٌزؾ١ٍ١خ ِّب ٠َبػل ػٍٝ فزؼ افبق اٌزؼٍُ ٌٍٕٛٛي اٌٝ  -ٖك      

 اٌؾمبئك .
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .7ٙ

 وبفخ اٌىزت اٌّموهح ِٓ لجً اٌٛىاهح  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ

ِٕٙظ اٌزف١َو اٌزؾ١ٍٍٟ ٌٍٕٔ اٌموأٟ ٍٛهح إٌٖو  -7 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

-9ٕٗٔأّٛمعب/ ك. ِؾّل ٕبٌؼ ػط١خ.اٌطجؼخ االٌٚٝ 

ٕٓٓ8َ 

أٛاه اٌزٕي٠ً ٚاٍواه اٌزب٠ًٚ :ٔبٕو اٌل٠ٓ اثٛ ٍؼ١ل  -8

ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ ِؾّل ا١ٌْواىٞ اٌج١ٚبٚٞ د 

–, اٌطجؼخ االٌٚٝ, كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ 8٘ٙ

 ٖٔٔ/ٕث١وٚد

 ٕمً ِٙبهاد اٌطبٌجبد اٌزف١َو٠خ. -ٗك     

 ث١ٕخ اٌّموه .7٘

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼو٠ف ثبٌّٖطٍؼ   ٕٔ ٙ

ٚرف١ًٖ اٌمٛي فٟ 

االٕٛي اٌؼبِخ ٌزؾ١ًٍ 

 إٌٔ اٌموآٟٔ

االفزجبهاد  اٌّؾبٙوح

اٌْف٠ٛخ 

 ٚاٌزؾو٠و٠خ

ٙٛاثٜ فُٙ إٌٔ    ٕٔ ٙ

 اٌموآٟٔ
= = 

لواءح رطج١م١خ فٟ   ٗ ٕ

ٍٛهح اٌّبئلح اال٠بد 

ٔ-٘ 

= = 

 = = ٔٔ-ٙرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = 7ٔ-ٕٔرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = ٕٕ-8ٔرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = =  8ٕ-ٖٕرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = ٖٗ-9ٕرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = ٓٗ-ٖ٘رؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = ٗٗ-ٔٗرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
 = = ٓ٘-٘ٗرؾ١ًٍ اال٠بد   ٗ ٕ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 رؼٕٝ ثزؾ١ًٍ إٌٖٛٓ اٌموآ١ٔخ  ال١ٍّب:وبفخ اٌىزت اٌزٟ 

 ٌٍيِقْوٞ  –رف١َو اٌىْبف  -9

رف١َو إٌَفٟ, اثٛ اٌجووبد ػجل هللا ثٓ اؽّل  -ٓٔ

 اعياء. ٗإٌَفٟ , رؾم١ك ِوٚاْ ِؾّل اٌْؼبه ,

 

 اً٘ اٌزف١َو  -ٗٔ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

 ّجىخ االٌٌٛىخ -٘ٔ

 ِٛلغ ِْىبح -ٙٔ

 عبِغ اٌزواس  -7ٔ

 اٌْبٍِخ .ٌّىزجخ ا -18
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .77

   

ٙوٚهح االٍزؼبٔخ ثبٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ ال١ٍّب اٌَجٛهح اٌنو١خ , فٚال ػٓ ِقزجو اٌٖٛد ٌزؾ١َٓ 

َِزٜٛ اٌطبٌجبد فٟ ِٙبهاد االٖٔبد ٚإٌطك ا١ٌٍَُ ِّب ٠ئكٞ ثلٚهٖ اٌٝ َِبػلرٙٓ ػٍٝ فُٙ إٌٔ ٚرؾ١ٍٍٗ 

 ثْىً ١ٍٍُ.
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 ًَىرج وصف انًقشس

 

 وصف انًقشس

 

 

  اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .7ٖٔ

 اٌزوث١خ ٌٍجٕبدو١ٍخ 
  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .8ٖٔ

 ػٍَٛ اٌموآْ ٚاٌزوث١خ االٍال١ِخ
  اٍُ / هِي اٌّموه .9ٖٔ

 اٌزالٚح ٚاٌؾفع
  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٓٗٔ

 9ٕٔٓ_8ٕٔٓ اٌفًٖ / إٌَخ .ٔٗٔ

 9ٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٕٗٔ

 9ٕٔٓ/ٕ/7ٕ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٖٗٔ

 اٌّموهأ٘لاف  .ٗٗٔ

 اتقان طالبات ادلرةلة الرابعة  تالوة  القرآن الكرمي -8-1

 _ ةفظ سورة ادلائدة2_8

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .78

 : ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ: ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 لواءح ٍٛهح اٌّبئلح ثبٌْىً اٌٖؾ١ؼ -ٔأ

 ؽفع  ٍٛهح اٌّبئلح -ٕأ

 ِؼوفخ ِؼٕٝ اٌمواءاد -ٖأ
 ِؼوفخ اٌمواءاد اٌَجؼخ ٚلواء٘ب -ٗأ
 رؼوف ِؼٕٝ إٌجو  -٘أ
 رؼوف ِٛاٙغ إٌجو فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ  -ٙأ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ارمبْ لواءح ٍٛهح اٌّبئلح ٚفمبً الؽىبَ اٌزالٚح  – ٔة

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽفع ٍٛهح اٌّبئلح  – ٕة

 رالٚح إٌٔ اٌموآٟٔ ثبٌٍفع اٌٖؾ١ؼ ِْبفٙخ  – ٖة

 ٠ؼطٟ اٌطبٌت اِضٍخ ّٔٛمع١خ ِٓ اٌموآْ ػٍٝ ِبكح إٌجو ٚاٌمواءاد.    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء ٚاٌّْبفٙخ ٚاالٖٔبد 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌّٛٙٛػ١خ

 االفزجبهاد اٌْف٠ٛخ

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٍزْؼبه ػظّخ اٌموآْ اٌىو٠ُ ػٕل اٌزالٚح-ٔط

 ر١ّٕخ اٌّؼبٟٔ اٌوٚؽ١خ ِٓ فالي األؽىبَ اٌْوػ١خ فٟ ٍٛهح اٌّبئلح-ٕط

 االٌزياَ ثبٌم١ُ ٚاٌّجبكئ االفالل١خ فٟ ٍٛهح اٌّبئلح-ٖط

 اٌزوث١خ اٌٛعلا١ٔخ فٟ ٙٛء االؽىبَ اٌْوػ١خ فٟ ٍٛهح اٌّبئلح  -ٗط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبٙوح اٌّٛعٙخ  -ٔ

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد -ٕ
  ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ِالؽظخ ٍٍٛن اٌطبٌجخ ٚاٌزياِٙب ثّب عبء
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ٔلٚاد ػ١ٍّخ ٚصمبف١خ-ٔك

 ِٙوعبٔبد -ٕك

 ِئرّواد -ٖك

  أْطخ ال ٕف١خ  -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .79

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠ف اٌطبٌت ثزالٚح   ٖ -ٔ

إٌٔ اٌموآٟٔ ٌَٛهح 

 اٌّبئلح 

 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ٖ -ٕ

 ؽفع ٍٛهح اٌّبئلح
 فَّْٛ آ٠خ ِٓ

 ٍٛهح اٌّبئلح
 االفزجبهاد ِؾبٙواد

 االفزجبهاد ِؾبٙواد ِٖطٍؼ إٌجو اٌزؼو٠ف ثبٌٕجو ٖ -ٖ

اٌزؼو٠ف  ثٚٛاثٜ  ٖ -ٗ

 إٌجو
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٙٛاثٜ إٌجو

اٌزؼو٠ف ثّٛاٙغ  ٖ -٘

 إٌجو فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد إٌجو فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ

اٌزؼو٠ف ثبٌمواءاد  ٖ -ٙ

 اٌموآ١ٔخ
ِٖطٍؼ اٌمواءاد 

 اٌموآ١ٔخ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد

 االفزجبهاد ِؾبٙواد اٌمواء اٌَجؼخ اٌمواءاد اٌَجؼخ  ٖ -7

رؼو٠ف هٍُ  ٖ -8

 اٌّٖؾف 
 االفزجبهاد ِؾبٙواد هٍُ اٌّٖؾف

رؼو٠ف ٙٛاثٜ هٍُ  ٖ -9

 اٌّٖؾف
ٙٛاثٜ هٍُ 

 اٌّٖؾف
 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف لٛاػل هٍُ  ٖ -ٓٔ

 اٌّٖؾف
 االفزجبهاد ِؾبٙواد لٛاػل هٍُ اٌّٖؾف

اٌزؼو٠ف ثبكاة فزُ  ٖ -ٔٔ

 اٌمواْ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد آكاة فزُ اٌموآْ

اٌزؼوف ثبٌَّبئً  ٖ -ٕٔ

 اٌفم١ٙخ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد َِبئً فم١ٙخ

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -ٖٔ

 ثبٌّمطٛع
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ِٖطٍؼ اٌّمطٛع

رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّٛ  ٖ -ٗٔ

 ٕٛي
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ِٖطٍؼ إٌّٛٛي

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -٘ٔ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

 اٌّملِخ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

 اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -ٙٔ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

 اٌّملِخ

اٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

 اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -7ٔ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

اٌىٍّبد اٌزٟ موو٘ب 

اثٓ اٌغيهٞ فٟ 

 اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد
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 اٌّملِخ

رّى١ٓ اٌطبٌت ؽفع  ٖ -8ٔ

 ٍٛهح اٌّبئلح
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -9ٔ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

اٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -ٕٓ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

اٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -ٕٔ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

اٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت  ٖ -ٕٕ

ثبٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 فٟ اٌّملِخ

اٌىٍّبد اٌزٟ ٌُ 

٠نوو٘ب اثٓ اٌغيهٞ 

 اٌّملِخفٟ 

 االفزجبهاد ِؾبٙواد

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -ٖٕ

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -ٕٗ

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -ٕ٘

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -ٕٙ

 لوآٟٔ ٔٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -7ٕ

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -8ٕ

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

رؼو٠ف اٌطبٌت رالٚح  ٖ -9ٕ

 ٔٔ لوآٟٔ
 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح

اٌطبٌت رالٚح رؼو٠ف  ٖ -ٖٓ

 ٔٔ لوآٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 االفزجبهاد ِؾبٙواد ٍٛهح اٌّبئلح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٓ

: جمعية المحافظة على علوم القران أ.د.احمد المنير في احكام التجويد ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
خالد شكري، أ.د. محمد خازر المجالي،د. احمد محمد مفلح القضاة، 

 م.8103-ه0232الطبعة الثانية والعشرون د. عمر يوسف حماد...، 

 :المنير في احكام التجويد )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
ابن شمس الدين ابو الخير  النشر في القراءات العشرطيبة 

ه.المحقق : محمد تميم 833،محمد بن محمد بن يوسف ت: الجزري
 م 0992 -ه0202الزغبي. دار الهدى ، جدة ، ط:االولى 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .8ٔ

 اٌؾبعخ اٌٝ ٍجٛهح مو١خ رفبػ١ٍخ  -ٔ
 اٌؾبعخ اٌٝ رغ١١و ٚرؼل٠ً ِفوكاد اٌزالٚح فٟ ِوؽٍخ اٌواثغ ٚفمبً ٌؾبعخ اٌطبٌجبد َِزمجالً اصٕبء اٌزله٠ٌ  -ٕ
 اٌؾبعخ اٌٝ ِقزجو ٕٛرٟ ٌزؼ١ٍُ اٌطبٌجبد رالٚح اٌمواْ اٌىو٠ُ ثطو٠مخ اٌّْبفٙخ -ٖ
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 ّٔٛمط ٕٚف اٌّموه

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .٘ٗٔ

 لَُ ػٍَٛ اٌموآْ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٙٗٔ

 اٌفمٗ االٍالِٟ )فمٗ اٌغٕب٠بد(  اٍُ / هِي اٌّموه .7ٗٔ

 ٠ِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .8ٗٔ

 ٍٕٛٞ اٌفًٖ / إٌَخ .9ٗٔ

 ٍبػخ ٓٙ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .ٓ٘ٔ

 9ٕٔٓ/8/9ٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .ٔ٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٕ٘ٔ

 بباب اجلنايات، واألصول والقواعد الفقهية العامة اليت حتكمو. عريف مبعاين ادلصطلحات الفقهية ادلتعلقةت -

 باألةكام الفقهية ادلتعلقة باجلناية علي النفس بالقتل أو ما دونو. ةإدلام الطالب -

 باجلرائم ادلوجبة للحد، وأىم القواعد احلاكمة ذلا. ةتعريف الطالب -

 من كيفية إثبات اجلرائم ادلستوجبة للحد، وتقدير العقوبة ادلناسبة لكل جردية بعد استيفاء أركاهنا وموجباهتا . ةدتكٌن الطالب -

 تعريف الطالبة مبنهج اإلسالم يف التعزير والقواعد احلاكمة لو. -

  .    عراقيةنظمة الئم التعزيرية يف األإدلام الطالبة بأنواع وأسباب التعزير وكيفية إثباتو، وتعريفو بأىم اجلرا -

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٕ
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 . أن تذكر الطالبة األةكام الفقهية ادلتعلقة بعلم اجلنايات واحلدود -ٔأ        
 أن تتعرف الطالبة على أىم ادلصادر العلمية يف رلال التخصص . -2أ
 ادلسألة الفقهية تصويراً دقيقاً  ةصو ر الطالبتأن   -3أ
 أسباب اختالف الفقهاء يف ادلسألة الفقهية ةستنتج الطالبتأن  -4أ
  -٘أ

   -ٙأ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 تعبًنا صحيحا سواء أكان ذلك حتدثا أم كتابة اان تظهر الطالبة القدرة على التعبًن عن رأيه - ٔة         
 تاجها يف اجلناياتحتاحلديثة باحلصول على ادلعلومات اليت  أن تستفيد الطالبة من التقنية   - 2ب

 أن تتعود الطالبة على االستخدام األمثل دلصادر ادلقرر االلكرتونية  - 3ب        
     -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 احملاضــرات العلمية -
 بالبحوث العلمية الفردية واجلماعية الباتتكليف الط -
 على العناية بالقراءة ادلنزلية واإلكثار منها طالباتةث ال -
 طرح إشكال وتكليف الطالب ببذل اجلهد يف ةلو -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات التحريرية والشفهية -

 ادلناقشات الصفية -

 جبات واألُناثاالو  -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 استشعار الطالبة بضرورة ادلشاركة بفاعلية يف ادلقرر -1ج
 تثمٌن الطالبة للمقرر واالعتزاز بو وإعطائو قيمة فتتقبلها مث تفضلها مث تلتزم هبا-2ج
تنمية مشاعر الطالبة وتطويرىا وتنمية قيمها، ومعتقداهتا وميوذلا واجتاىاهتا واىتماماهتا واساليب التأقلم والتكييف مع اجملتمع  -3ج

 وتنميتو . 
 ان تستشعر الطالبة امهية فقو اجلنايات كنوع من انواع ةفظ احلياة-4ج 

 واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرينااللتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي، واختيار العبارات  -5ج
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب -6ج

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 يف ادلناقشات اجلماعية. الباتالطح القضايا احلوارية وإشراك طر  -
 الفرصة لنقد بعضهم بعضاً . نلرأي يف ادلسائل العلمية وإعطاؤىعلى إبداء ا الباتتشجيع الط -
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 على إعداد األُناث وادلشاريع العلمية . الباتتكليف وةث الط -
 غًن الصفية . نشطةعلى ادلشاركة يف األ الباتةث الط -
 يف خطأ يف مهارات التعامل . ةادلالةظة والتنبيو عند وقوع الطالب -
 على التعاون وحتمل ادلسؤولية العلمية واألخالقية . الباتتشجيع الط -
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االستبيان -

 اٌّمبثٍخ -

 األداء والتفاعل الصفي -

 مالةظة تفاعل الطالبات أثناء ادلناقشة واحلوار الفقهي. -
 احملدد.مراقبة التزام الطالبة بادلهام يف الوقت  - -
 طرح قضايا فقهية افرتاضية ومالةظة طريقة الطالبة يف التعامل معها. - -
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 أن تقارن الطالبة بٌن أقوال الفقهاء يف ادلسألة الفقهية  -1د
 أن ترجح الطالبة بٌن األقوال يف ادلسألة الفقهية -2د
 أن تناقش الطالبة األقوال ادلرجوةة -3د
   القدرة على االستماع واإلصغاء واحملادثة وادلناقشة   -4د
 االلتزام بادلعايًن األخالقية يف اخلالف الفقهي. واختيار العبارات واألساليب ادلهذبة عند سلاطبة اآلخرين  -5د
 على التواصل الفعال والتعامل االجيايب مع من ةولو من أساتذة وزمالء وغًنىم ةتنمية قدرات الطالب  -6د
 على حتمل مسؤولية القيام باألعباء ادلتعلقة بادلقرر القدرة  -7د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .8ٗ

وما يكملها من مصادر  ادلصادر وادلراجع ذات العالقة بادلوضوع ادلختار، ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 ومراجع يف فنون أخرى، ككتب احلديث، واللغة، والسًن و الرتاجم...إخل

(، د. عبد اهلل زلمد اجلبوري، مطبعة التعليم 2فقو ادلعامالت واجلنايات) - )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
جامعة  –، وزارة التعليم العارل والبحث العلمي 1بغداد، ط. -العارل

 م . 1989بغداد ، 

، 1زلمد جواد مغنية، دار الشروق، ط. –الفقو على ادلذاىب اخلمسة  -
 م. 2117

عبد القادر عودة،  -ون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقان -
 دار الكاتب العريب، بًنوت .  

د. مصطفى زلمد ةسنٌن،  -السياسة اجلنائية يف التشريع اإلسالمي -
 م .  1984(، إدارة الثقافة العامة، السعودية، 6ينابيع الثقافة)

د. أمحد فتحي هبنسي، دار  -السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية -
 م .  1988، 2ط. الشروق، القاىرة،

 السالميةأمهات كتب الفقو يف كل مذىب من مذاىب ا -

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
دمشق،  -د. وىبة الزةيلي، دار الفكر، سوريا -الفقو اإلسالمي وأدلتو -

 .   4ط.

 رللة البحوث اإلسالمية -

http://www.alifta.net/index.html?aspxerr
orpath=/Fatawa/fatawaChapters.aspx 

 ث١ٕخ اٌّموه .8ٖ

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 اٌزم١١ُٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٍٍٛة  ؽل اٌئب  8 ٗ

 اٌّؾبٙوح
االفزجبه 

ا١ٌِٟٛ 

 ٚاٌْٙوٞ
 = = ؽل اٌمنف  ٗ ٕ
 = = ؽل اٌَولخ  8 ٗ
 = = ؽل اٌؾواثخ  8 ٗ
 = = ؽل ّوة اٌقّو  ٗ ٕ
 = = اٌجغٟ  ٗ ٕ
 = = اٌزؼي٠و  ٗ ٕ
 = = اٌغٕب٠خ ػٍٝ إٌفٌ  8 ٗ
 = = اٌغٕب٠خ ػٍٝ ِب كْٚ إٌفٌ  ٗ ٕ
 = = اٌل٠خ   ٗ ٕ
 = = اٌؼبلٍخ  ٗ ٕ
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 رللة رلمع الفقو االسالمي -

http://ar.themwl.org/node/203 
 الشرعية والقانونية ة الشارقة للعلومرللة جامع -

http://www.sharjah.ac.ae/ar/Media/Publi

cations/JournalSLS/Pages/default.aspx 
رللة اجلمعية الفقهية  -

http://www.alfiqhia.org.sa/downloads.ph
p?action=listdownloads&id=2 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
موقع ادللتقى الفقهي  -

http://fiqh.islammessage.com/ 

 /http://www.iifa-aifi.org موقع رلمع الفقو اإلسالمي  -
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .8٘

   . وضع خطة حتسينية بناء على تقرير ادلقرر الفصلي وبناء على استبانة رضى الطالب عن ادلقرر   -
 . استخدام أساليب مهارات جديدة مثل التعليم االلكرتوين واالعتماد على مهارات التفكًن -
 .  ادلكتبةاالعتماد بشكل أكرب على الدراسة الذاتية للطالبة أو مصادر  -
 . اإلفادة من األقراص ادلمغنطة مثل ادلكتبة الشاملة -
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 /املرحةل امرابؼةمنوذج وضف امللرر

 ػووم املرأ ن / مادة اميحو

 

 ا.م.د  أ وسام خضري خويل وضف امللرر    اػداد:

 

 

 لكية امرتبية نوبيات .املؤسسة امتؼوميية8      

 كسم ػووم املرأ ن املسم امؼومي  / املركز

 اميحو املرحةل امرابؼة  امس / رمز امللرر 

 يويم أ شاكل احلضور املتاحة

 س يوي امفطل / امس ية

 ساػة دراس ية 66 ػدد امساػات ادلراس ية )املكي(

 8688/ 88/9 اترخي ا ػداد ُذا اموضف 

 أ ُداف امللرر

 ػ ثلومي اغوجاج الامسن،وثطحيح املؼاين واملفاُمي.8

 ػ متكني امعامب من امكتابة واملراءة واحلديث بطورة خامية من اخعاء انوـة. 8

 ػ وضع ما يكتبَ امعامب أ و يلرأ ٍ يف ضياؿة حصيحة وفلا نولواػد اميحوية. 3

 ػ فِم مؼاين مايكتب وما يلرأ  وما يسمع فٌِل حصيحا. 4

.ثؼويد امعالب ػىل امعريلة امليظمة يف امالكم يف حياهتم  -5  وبيئهتم من خالل ما ثؼومٍو

ذا اكن كد حلق الاس تفادة املطوى من فرص يوفر وضف امللرر ُذا ا جيازاً ملتضيًا ل مه خطائص امللرر وخمرجات  يًا غٌل ا  امتؼمل املتوكؼة من امعامب حتليلِا مرُب

 امتؼمل املتاحة. والبد من امربط بيهنا وبني وضف امربانمج.؛

 خمرجات ملرر وظرائق امتؼومي وامتؼمل وامتليمي

 الاُداف املؼرفية  

 ااحلفاظ ػىل كتاب هللا وس ية هبيَ والاػزتاز حبضارة الامة الاسالمية.  -8أ  

 ثلوية املدرة انوـوية دلى امعالب واكساهبم همارة امتؼبري امطحيح.  -8أ  

 ابخلعأ . ػ ضون انوسان من اموكوع3أ  

 ػ تمنية كدرات امعالب وهماراهتم اخلعية والامالئية حبيث يس تعيؼون امكتابة امطحيحة.4أ  

 ػ اكتساب امعالب كدرات حنوية متكهنم من ثلوية امسًهتم غيد املراءة. 5أ  
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داف املِاراثية اخلاضة ابمربانمج  –ب   الُ 

 متكني امعامب من امكتابة بوـة غربية فطيحة سومية. – 8ب 

 اس تخدام امعالب انوـة امؼربية امفطيحة يف ثؼاموِم اميويم. – 8ب 

 ثدريب امعالب ػىل اغراب املكٌلت يف اميطوص.       - 3ب 

 

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل      

 

 ػ ظريلة احلوار )الاس ئةل والاجوبة(.8

 ػ ظريلة امؼطف اذلُيب.8

 ػ امعريلة الاس تلرائية.3

 )بور بويًت(.اس تؼٌلل شاشة امؼرض  -4

 ظريلة الاملاء. -5

 املياكشة. -6

 ظريلة الاس تدالل. -7

 

  

 

 ظرائق امتليمي      

 

 ػ ظريلة الاختبارات اميومية امشفوية.8

  -ػ ظريلة الاختبارات امشِرية امتحريرية.8

 أ س ئةل ملامية موضوغية. -5

 أ س ئةل الاختيار من متؼدد. -6

 أ س ئةل الاجاابت املطرية. -7

 الاختبارات واموكت وبرامج امتطحيح ال يل. -8

 

 

 

 

 

داف اموجداهية واملميية . -ج  الُ 

 أ ن يفتخر امعامب بوـتَ الام ويه انوـة امؼربية اميت ىزل هبا املرأ ن امكرمي. -8ج         

 أ ن يتذوق امعامب الاساميب امؼربية اميت حفل هبا املرأ ن امكرمي. -8ج

 سٌلع املرأ ن امكرمي. ان يطـي امعامب جيدا غيد -3ج

   

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل     

 

 ػ ظريلة احلوار )الاس ئةل والاجوبة(.8

 ػ ظريلة امؼطف اذلُيب.8

 ػ امعريلة الاس تلرائية.3

 اس تؼٌلل شاشة امؼرض )بور بويًت(. -4

 ظريلة الاملاء. -5
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 املياكشة. -6

 ظريلة الاس تدالل. -7

 

 

 ظرائق امتليمي    

 

 الاختبارات اميومية امشفوية.ػ ظريلة 8

  -ػ ظريلة الاختبارات امشِرية امتحريرية.8

 أ س ئةل ملامية موضوغية. -5

 أ س ئةل الاختيار من متؼدد. -6

 أ س ئةل الاجاابت املطرية. -7

 الاختبارات واموكت وبرامج امتطحيح ال يل  -8

 

 

 

يوية امليلوةل ) املِارات ال خرى  -د   املتؼولة بلابوية امتوظيف وامتعور امشخيص (.املِارات امؼامة وامتأُ 

 همارات امتؼامل مع امعالب وكيفية االثطال بيهنم.  -8د

 امتفامه وامتؼامل مع امرضوف امثلافية واذلُيية نوعوبة.  -8د

 رفع املدرة ػىل امتؼومي.  -3د

 رفع كدرة امعامب ػىل ادلفاع غن مـة املرأ ن.      -4د
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 امبًية امتحتية 

رشح كعر اميدى ابن ُشام حتليق محمد حميي غبد اذليد/ امعبؼة امثامثة غرش/ املعبؼة  ػ امكتب امللررة املعووبة 8

 م. 8663ُػ 8483امؼرصية ادلار اهمنوذجية بريوت 

م/ اميحو اموايف غباس 8996مؼاين اميحو /ادلكتور فاضل ضاحل امسامرايئ جامؼة بـداد  ػ املراجع امرئيس ية )املطادر(  8

مـين انوبيب/ابن  -م  ، 8667ُػ 8488بة احملمدي/بريوت حسن/امعبؼة الاوىل/مكت 

ُشام الاهطاري حتليق براكت يوسف ُيود امعبؼة الاوىل دار الارمق بن ايب الارمق بريوت 

امفؼل زماهَ وابييتَ/ادلكتور ابراُمي امسامرايئ معبؼة امؼاين  -م8999ُػ 8489

 بًية امللرر

 ظريلة امتليمي ظريلة امتؼومي امس اموحدة / أ و املوضوع خمرجات امتؼمل املعووبة امساػات ال س بوع

 الاختبارات احملارضات ثؼريفَ وادواثَ اميداء           8    8  

 الاختبارات احملارضات اهواع امليادى ==            8 8  

 الاختبارات احملارضات احاكم اميداء ==            8       3       

 الاختبارات احملارضات هداء املؼرف ابل ==            8    4       

 الاختبارات احملارضات اتبع امليادى ==            8 5       

 الاختبارات احملارضات امليادى املضاف اىل ايء املتلكم ==            8 6       

 الاختبارات احملارضات الاسٌلء املالزمة نويداء ==            8  7       

 الاختبارات احملارضات الاس تـاجة ==            8    8 

 الاختبارات احملارضات اميدبة  8  9 

 الاختبارات احملارضات الامس املؼرب واهواػَ املميوع من امرصف 8 86

 الاختبارات احملارضات املميوع من امرصف مؼةل واحدة ==            8 88      

 الاختبارات احملارضات املميوع من امرصف مؼوتني ==            8 88

 الاختبارات احملارضات رفع امفؼل املضارع امفؼل املضارع 8 83

 الاختبارات احملارضات هطب امفؼل املضارع ==           8 84

 الاختبارات احملارضات ادوات اميطب امظاُرة ==           8 85      

 الاختبارات احملارضات اميطب ابن املضمرة جوازا ==          8 86

 الاختبارات احملارضات اميطب ابن املضمرة وجواب ==          8 87

 الاختبارات احملارضات جزم امفؼل املضارع ==         8 88

 الاختبارات احملارضات ادوات جزم امفؼل امواحد ==         8 89

 الاختبارات احملارضات ادوات جزم امفؼوني ==        8 86

 الاختبارات احملارضات جواب امرشط واملسم ==        8 88

 الاختبارات احملارضات ثؼريفَ امؼدد        8 88

 الاختبارات احملارضات كتابة امؼدد ==         8 83

 الاختبارات احملارضات احاكم املؼدود  8 84

 الاختبارات احملارضات  اغعاء ثعبيلات ػامة 8 85

 الاختبارات احملارضات  امتحان 8 86

 الاختبارات احملارضات    87

88      

89      
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س تري جامؼة ال امبيت لكية امزمن يف املران امكرمي رساةل ماج  -م8966ُػ 8386بـداد

ادلراسات امفلِية اػداد امعامب غودة غبد غودة غبد هللا ارشاف غبد امرحمي امحد امزكة.. 

اخلطائص ابو امفتح غامثن ابن جين حتليق محمد ػًل اميجار امعبؼة امثاهية دار امِدى نوعباػة 

 وامًرش

اجملالت اػ امكتب واملراجع اميت يوىص هبا                 ) 

 امؼومية ، امتلارير ،....  (

لك اجملالت وامتلارير املتؼولة ابنوـة امؼربية .و اهمات كتب اميحوامكتاب مسيبويَ ابو برش معر 

حتليق غبد امسالم محمد ُارون امعبؼة الاوىل دار اجليل بريوت/ وامللتضب ابو امؼباس املربد 

/  والاضول ابن امرساج/حتليق غبد حتليق محمد غبد اخلامق غضمية ػامل امكتب بريوت

م/يف اميحو امؼريب هلد 8987ُػ 8467احلسني امفتًل امعبؼة امثاهية مؤسسة امرساةل بريوت 

وثوجيَ ادلكتور همدي اخملزويم امعبؼة الاوىل مًشورات املكتبة امؼرصية ضيدا بريوت 

8964. 

 ش بكة ضياء.–املوسوػة امشامهل -مكرتوهية املتؼولة ابنوـة امؼربيةاملواكع الا ب ػ املراجع الامكرتوهية، مواكع الاهرتهيت ....

 

 .خعة ثعوير امللرر ادلرايس 88    

 ػ اػادة اميظر يف اُداف ثدريس انوـة امؼربية.8 

 ػ  اػداد مفردات انوـة يف ضوء امتاكمل ومفِومَ.8

ا دلي املؼمل.3  ػ امكفاايت امواجب ثوفُر

 امرتبوية احلديثة.ػ الاخذ ابالجتاُات 4

 ػ الاكثار من اس تخدام اموسائط امتؼوميية املياس بة، وامتلٌية مهنا خباضة.5

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًَىرج وصف انًقشس
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 وصف انًقشس

 

 

 / قسم عموم القرآنجامعة بغداد / كمية التربية لمبنات  المؤسسة التعميمية .153
 ػٍَٛ لوآْ     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .ٗ٘ٔ

 اٌزالٚح ٚاٌؾفع  اٍُ / هِي اٌّموه .٘٘ٔ

 ا١ٌِٟٛ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .ٙ٘ٔ

 ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .7٘ٔ

 9ٓ )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .8٘ٔ

  9ٕٔٓ/9/ٖٔ ربه٠ـ اػلاك ٘نا إٌٛف  .9٘ٔ

 أ٘لاف اٌّموه .ٓٙٔ

 صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل تعاذل  – 1

 تنمية قدرات الطالب ومهاراهتم يف سلارج احلروف وصفاهتا ومايرتتب عليها من اةكام  – 2

 ان تتعرف الطالبة على مايتصل بالتجويد من اةكام  – 3

 ان تدرك الطالبة آداب تالوة القران  – 4

 ات تتمكن الطالبة من قراءة القران صحيحا خاليا من اللحن  – 5

 ان تتعرف الطالبة على منزلة القران وفضائلو  – 6

 ان يتقن الطالب قراءة السور ادلعينة يف ادلقرر -7
 ان حيفظ الطالب السور ادلعينة يف ادلقرر  -8
 ان يفهم الطالب معاين الغريب فيها  -9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .8ٙ
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثب١ّ٘خ ػٍُ اٌزغ٠ٛل  -ٔ

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ ٍِّخ ثمٛاػل اٌزالٚح  -ٕ

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ رطج١ك ِبرؼٍّزٗ ِٓ لٛاػل اٌزالٚح ٚرغٕت اٌٛلٛع فٟ اٌقطب فٟ لواءح اٌمواْ   -ٖ
 

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اْ رؼوف اٌطبٌجخ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ ٌٍمواْ اٌىو٠ُ – ٔة

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٌزالٚح اٌّغٛكح ٌٍمواْ اٌىو٠ُ  – ٕة

 اْ رىزَت اٌطبٌجخ اٌملهح ػٍٝ رؼ١ٍُ إٌبً اٌمواْ اٌىو٠ُ رؼ١ٍّب ٕؾ١ؾب  – ٖة

  ِٙبهح إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌّقبهط اٌؾوٚف    -ٗة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

   power pointاٌّؾبٙوح , ٚاٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  – ٔ

 إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه  – ٕ

 اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ وٍٛبئً رؼ١ّ١ٍخ – ٖ

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح  – ٗ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ  – ٘

 ٛو٠مخ ٍئاي ٚعٛاة  -ٙ

 ٚاٌطو٠مخ االٌمبئ١خ  -7

 ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ -8

 اٌطو٠مخ االٍزجب١ٛخ  -9

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -ٓٔ

 اٌؼوٗ ٚاٌج١بْ اٌؼٍّٟ -ٔٔ

 االوزْبف اٌّؼوفٟ  -ٕٔ

 

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ) ِمب١ٌخ , ِٚٛٙٛػ١خ ( – ٕ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٖ

 افزجبه االػّبي اٌف١ٍٖخ ثّٕبلْبد ّف١ٙخ  -ٗ

 اٌّالؽظخ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح ٌٍطبٌت  -٘

 رطج١مبد رزّٚٓ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبهٔخ ٚاالٍزٕزبط -ٙ

 ِوالجخ ِلٜ اٌزياَ اٌطبٌت ثبٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -7

 اٍزقلاَ اٌزم٠ُٛ اٌقزبِٟ ٌّؼوفخ إٌّغي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔٛارغٙب , ٚرمل٠ُ اٌّمزوؽبد ٌزؾ١َٕٙب -8

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ رىْٛ اٌطبٌجخ لبكهح ػٍٝ اْ رؼجو ػٓ ٚعٙخ ٔظو٘ب ٍِزيِخ آكاة اٌؾٛاه ٚاالٍزّبع ٌٍواٞ االفو -ٔط

 رٙزُ ثبٌّٕبلْخ اٌغّبػ١خ  -ٕط

 رزغبٚة ِغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ  -ٖط

    -ٗط
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   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

        
 

   power pointاٌّؾبٙوح , ٚاٍزقلاَ اٌؼوٚٗ اٌزمل١ّ٠خ  – ٔ

 إٌّبلْٗ ٚاٌؾٛاه  – ٕ

 اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ وٍٛبئً رؼ١ّ١ٍخ – ٖ

 اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ٕغ١وح  – ٗ

 اٌّْبهوخ فٟ االْٔطخ اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ  – ٘

 ٛو٠مخ ٍئاي ٚعٛاة  -ٙ

 ٚاٌطو٠مخ االٌمبئ١خ  -7

 ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ -8

 اٌطو٠مخ االٍزجب١ٛخ  -9

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -ٓٔ

 اٌؼوٗ ٚاٌج١بْ اٌؼٍّٟ -ٔٔ

 االوزْبف اٌّؼوفٟ  -ٕٔ

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ) ِمب١ٌخ , ِٚٛٙٛػ١خ ( – ٕ

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ  – ٖ

 افزجبه االػّبي اٌف١ٍٖخ ثّٕبلْبد ّف١ٙخ  -ٗ

 اٌّالؽظخ ٚاٌّزبثؼخ اٌَّزّوح ٌٍطبٌت  -٘

 رطج١مبد رزّٚٓ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبهٔخ ٚاالٍزٕزبط -ٙ

 ِوالجخ ِلٜ اٌزياَ اٌطبٌت ثبٌّٙبَ فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك  -7

 اٍزقلاَ اٌزم٠ُٛ اٌقزبِٟ ٌّؼوفخ إٌّغي ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٔٛارغٙب , ٚرمل٠ُ اٌّمزوؽبد ٌزؾ١َٕٙب -8

 

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اْ رزّىٓ اٌطبٌجخ ِٓ اٌمواءح اٌٖؾ١ؾخ  -ٔك

 اْ رطجك اٌطبٌجخ االؽىبَ .-ٕك

 -ٖك

    -ٗك
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 ث١ٕخ اٌّموه .87

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُٛو٠مخ 

ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٔ

 اٌغٛف ٚاٌؾٍك (
  

ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٕ

 اٌٍَبْ(
  

ِقبهط اٌؾوٚف )   ٖ ٖ

 اٌْفزبْ ٚاٌق١َْٛ (
  

   اٌمبة اٌؾوٚف   ٖ ٗ

االكغبَ اٌّزّبص١ٍٓ   ٖ ٘

 ٚاٌّزغب١َٔٓ
  

االكغبَ اٌّزمبهث١ٓ   ٖ ٙ

 ٚاٌّزجبػل٠ٓ
  

رطج١ك ػٍّٟ ٌألؽىبَ   ٖ 7

اٌَبثمخ ػٍٝ ِغّٛػخ 

 ِٓ ا٠٢بد 

  

ٕفبد اٌؾوٚف   ٖ 8

 ٚؽفع ٍٛهح 
  

   ٕفبد اٌؾوٚف   ٖ 9

   افزجبه رؾو٠وٞ   ٖ ٓٔ

   ؽفع ٍٛهح   ٖ ٔٔ

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ   ٖ ٕٔ

اٌَبثمخ ػٍٝ ِغّٛػٗ 

 ِٓ اال٠بد 

  

   ؽفع ٍٛهح    ٖٔ

   رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ    ٗٔ

   افزجبه رؾو٠وٞ   ٘ٔ

   اؽىبَ رول١ك اٌواء   ٙٔ

   اؽىبَ رفق١ُ اٌواء   7ٔ

اؽىبَ رفق١ُ ٚرول١ك  ػطٍخ ٖٔف إٌَٗ  8ٔ

 االٌف
  

   اؽىبَ رفق١ُ اٌالَ ػطٍخ ٖٔف إٌَٗ  9ٔ

   اؽىبَ رول١ك اٌالَ   ٕٓ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 2116ادلنًن يف اةكام التجويد ، تأليف رلموعة من العلماء ،  – 1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ٔ
 2117ىداية ادلستفيد يف اةكام التجويد ، ابو رديو ،  -2
 اةكام التجويد ةالتالوة / فرج توفيق -3
 
 
 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن  -1 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ ٕ
 ىـ(728أيب القاسم بن زلمد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ادلتوىف: 

 احملقق: فواز أمحد زمررل
النفائس ، ، دار أةكام التالوة والتجويد ادليسرة ، عماد علي مجعة  -2
 1ه( ، ط1425 -م2114)
، دار النفائس ، الواضح يف أةكام التجويد ، زلمد عصام مفلح  -3
(1998 ) 
الربىان يف جتويد القرآن ورسالة يف فضائل القرآن ، زلمد الصادق  -4

 2118قمحاوي ، 
 

ِواعؼخ اٌزفق١ُ    ٕٔ

 ٚاٌزول١ك ثْىً ػبَ
  

رطج١ك ػٍّٟ ِغ ؽفع    ٕٕ

 ٍٛهح 
  

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ    ٖٕ

 اٌَبثمٗ 
  

   افزجبه رؾو٠وٞ    ٕٗ

ؽفٜ ٍٛهح ِغ رطج١ك    ٕ٘

 ػٍّٟ 
  

رطج١ك ػٍّٟ ِغ ؽفع    ٕٙ

 ٍٛهح 
  

افزجبه ّفٛٞ ٌالؽىبَ    7ٕ

 اٌَبثمٗ 
  

   ؽفع ٍٛهح    8ٕ

   اؽىبَ رول١ك اٌالَ    9ٕ

   ؽىبَ رفق١ُ اٌالَ    ٖٓ

رطج١ك ػٍّٟ ٌالؽىبَ    ٖٔ

 اٌَبثمٗ 
  

   افزجبه رؾو٠وٞ    ٕٖ
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 مجيع التقارير اليت تتناول قواعد التالوة 

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 موقع ملتقى اىل القراءات 

http:llaiq.com /vb/index.php  
 موقع تعليم جتويد القران الكرمي  

http://www.lramquran.mohdy.com      
 وادلكتبة الشاملة

 ومكتبة ال البيت 
 ومكتبة ادلصطفى 

 
 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .88

   

 اٍزقلاَ ِٛالغ االٔزو١ٔذ ِٓ اعً اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  – ٔ

 اٍزقلاَ اٌٍّٛٛػبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعً اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  – ٕ

 اٌزغ١١و فٟ لٛائُ اٌّواعغ ٌّزبثؼخ افو اٌزطٛهاد  – ٖ

   power pointاٍزقلاَ ػوٚٗ  – ٗ

 اٍزقلاَ اٌَجٛهح اٌنو١خ وَجٛهح رفبػ١ٍخ فٟ ّوػ اٌّؾبٙواد  – ٘

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lramquran.mohdy.com/
http://www.lramquran.mohdy.com/
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