
   
  الهيئخ المىهيخ لضوبى عىدح الزعلين و اإلعزوبد

 
 (21نموذج رقم )

 

 االسكٌذسيخ عبهعخ / أكبديويخ : 

 الحمىق كليخ / هعهذ :

  الليسبًس لسن :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ومشسالثيبًبد  -1

 الشهض الكىدي :

103131  

 –) الوىاسيش  –سن الومشس :ا

 الىلف(–الىطيخ 

 لضخالضب الفشلخ / الوسزىي :

 

لسن  الزخظض :

 الششيعخ االسالهيخ

  

  عولً                 ًظشي             د الىحذاد الذساسيخ:عذ

 

 

 هذف الومشس: -1

 

 

كسبة الطبلت الوعبسف والوفبهين الوزعلمخ ثبحكبم الويشاس ايهذف الومشس الي 

 والىطيخ والىلف في الفمه االسالهً والمبًىى والمضبء .

 

  الوسزهذف هي رذسيس الومشس: -0

 :_ىى الطبلت لبدسا علي ثٌهبيخ  هزا الومشس يك 

 

 الوفبهين الوعلىهبد و -أ

 

 

 

 

 األسس الزي يمىم عليهب ًظبم الويشاس في الفمه اإلسالهي . 1.  1

 

الزعجيشي واهويزه في اسزمشاس دوس احكبم الويشاس والىطيه  1. 1

 الوغزوع,

 

 

 

 

 

√

√

√ 
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 الوهبساد الزهٌيخ : -ة

 

 

 

 

 

زلف فيهب والشثظ فيوب ثيٌهوب ليل الىلبئع في هسبئل الويشاس الوخحر 1. 4

 السزخالص الٌزبئظ.

 

رفسيش ًظىص الششيعخ رفسيشا سليوب واسزخالص هب يٌطجك هٌهب علً  1. 4

 الىلبئع. 

 الوهبساد الوهٌيخ -ط

 الخبطخ ثبلومشس:

 

الزشكخ كيفيخ كزبثخ الزمشيش ورمذين االسزشبساد الفمهيه في رميين  1. 0

 بم المضبء .واعالهبد الىساصخ الزي رشرفع اه

 

 اللغىء الً المىاعذ الجذثله لزسىيه الوٌبصعبد الوزعلمخ ثبالولبف .  6.  0

 الوهبساد العبهخ : -د

 

 

 

الزعجيش عي وعهخ الٌظش ثىضىػ في الوسبئل الحالفيخ وعشع الحغظ  7. 5

 الزي ثسزٌذ اليهب .

 

 الزعلين  الزاري الوسزوش . 6. 5

 

 الوٌبلشبد واثذاء اآلساء فيوب يعشع هي هشكالد .الوشبسكخ في  9. 5

 

 هحزىي همشس : -4

 

 

 

 

 

 الوذخل لذساسخ علن الويشاس . -

 األهىس الزي يزحمك ثهب الويشاس . -

 الوسزحمىى للويشاس وهشارجهن . -

 احكبم الىطيخ وحميمزهب . -

 احكبم الىلف وحميمزه. -

 في اهن هسبئل الىلف . -
                          

 أسبليت الزعلين  -5

 و الزعلن       

 

 

 

 الوحبضشاد 

 أسبليت الزعلين  -6

و الزعلن للطالة روي 

 المذساد الوحذودح

 

اعذاد اهزحبًبد خبطخ ثبلطالة روي االحزيبعبد  والمذساد الوحذود وطالة 

 الذهظ .

  

 االهزحبى الزحشيشي                  رمىين الطالة : -7

 االهزحبى الوسزخذهخ األسبليت-أ

 ساعات 3 الزىليذ -ة

 درجة 12 رىصيع الذسعبد -ط

 لبئوخ الكزت الذساسيخ و الوشاعع : -8

 اليوجد هزكشاد - أ
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 كزت هلضهخ - ة

 
 

 

 كزبة االسزبر

 ----------- كزت همزشحخ -ط

 دوسيبد علويخ  -د

 أو ًششاد ... الخ
 

 

-------------------- 

 

 

 سئيس هغلس المسن العلوً :                                           أسزبر الوبدح :


