
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................كهُخ انززثُخ ثبنًغًؼخ........... انكهُخ:

 ......................انلراطبد اإل طاليُخ........... انمظى االكبكًٍَ :

 انلراطبد اإل طاليُخ................... ............ انجزَبيظ:

 ...........يصطهؼ انؾلَش....................... انًمزر:   

 ............هُبو دمحم فُخك. ............. انًمزر:يُظك 

 .............. ك .ػجل انزؽًٍ انذَت........... انجزَبيظ:يُظك 

 .. هـ5342.... / .....52/ . 52         انزىصُف:ربرَـ اػزًبك 



 

 
 8يٍ  2انصفؾخ 

 : ػُّ ػبيخ ثبنًمشس انذساسي ٔيؼهٕيبد فأ( انتؼشي

......................يصطهؼ انؾلَش..... انًمزر: اطى- 1 .5  .........ISD 334 انًمزر:ريش  

 (  ..........طبػزبٌ.......)  انظبػبد انًؼزًلح:  ػلك- 2 .5

 ........انلراطبد اإلطاليُخ............ ٌ َملو ضًُه انًمزر انلراطٍ. ذأو انجزايظ ان انجزَبيظ- 4 .4

 ..............................انهغخ انؼزثُخ................  .5  :انًمزر رلرَضنغخ  – 4 .3

 ......................ك. فبرٍ ػجل انمبكر ثبثكز...............  :انًمزر انلراطٍ يُظك اطى- 5 .6

 .......انقبيض..  :انًمزر انلراطٍ انًظزىي األكبكًٍَ انذٌ َؼطً فُهأو  انظُخ-6 .7

 :)إٌ وعلد(انًمزر ثمخ نهذا انظب بدانًزطهج- 7 .8

 ........................... ال َىعل............ 

  :اَُِخ نهذا انًمزر )إٌ وعلد( انًزطهجبد- 8 .9

 ربرَـ انظُخ 

 (:نهًؤطظخ انزؼهًُُخ ر إٌ نى َكٍ كافم انًجًُ انزئُضرملَى انًمز يىلغ- 9

 انزلرَض اطهىة – 11
  % 511.. انُظجخ انًئىَخ:  √   يؾبضزاد رمهُلَخ –أ 

  ....... % انُظجخ انًئىَخ:   يقزهظ )رمهُلٌ، ػٍ ثؼل(-ة 

  ....... % انُظجخ انًئىَخ:   انزؼهى االنكززوٍَ –ط 

  ....... % انُظجخ انًئىَخ:   يزاطهه –ك 

  ....... % انُظجخ انًئىَخ:   افزي-هـ 

 يالؽظبد:

........................................................................................................... 
 

  :األْذاف( ة

 يبهى انهلف األطبطٍ يٍ هذا انًمزر:-5
يؼزفخ شزوط لجىل انزاوٌ ورؼلَهه، وأصز رىصُمه ورضؼُفه ػهً لجىل ؽلَضه وؽغُخ نطبنت ثؼل كراطخ انًمزر َزىلغ يٍ ا.......

 .رواَزه

ػهً كزت انغزػ وانزؼلَم وكزت انززاعى نهصؾبثخ وانزبثؼٍُ ورواح انؾلَشانزؼزف  - . 

. كأَىاع انؾلَش ثبػزجبر انمجىل وانزيؼزفخ    

ويؼزفخ    انًمجىل ثبػزجبر انًزرجخ : انصؾُؼ وانؾظٍ- . 

- انًمجىل ثبػزجبر انؼًم وػليه : انًؾكى ،يقزهف انؾلَش ،انُبطـ وانًُظىؿو      

- ،ظجت طمىط فٍ انظُل ،ثظجت انطؼٍ فٍ انزاوٌانًزكوك ثأَىاػه : ث  و.

هرؼهى آكاة طهت انؾلَش واإلفالص فٍ رهمٍ انؼهى ورجهُغ رؼزَف انطالة ثؼُبَخ ػهًبء انؾلَش ثظُخ انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص، و -  

. 

 انذساسي .... ٔتذسيٍ انًمشسصف ثئيجبص أيخ خطػ يتى تُفيزْب نتطٕيش  -5

  ء ْيئخ انتذسيس انزيٍ يمٕيٌٕ ثتذسيس َفس انًمشس دٕل يفشداد انًمشس ٔيتطهجبتّ ٔيشاجؼّتجبدل انخجشاد ثيٍ أػعب -

انًشاجؼخ انذٔسيخ نتٕصيف انًمشساد يٍ لجم نجُخ انتطٕيش األكبديًي ثبنمسىـ      

تّاالستفبدح يٍ تجبسة انجبيؼبد األخشٖ داخم انًًهكخ ٔخبسجٓب في تذسيس ْزا انًمشس يٍ ديج أْذافّ ٔيفشداـ  . 

 استخذاو ٔسبئم انتمُيخ انذذيثخ في انتذسيس -
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 : انذساسيتٕصيف انًمشس ج( 
 

 :تُبٔنٓب انتي سيتىانًٕظٕػبد -1

 لبئًخ انًىضىػبد
ػلك 

 األطبثُغ
طبػبد 

 انزلرَض

َش وانًؤنفبد فُه وانزؼزَف ثأهىأوالً: يلفم: فٍ رؼزَف ربرَـ ػهى يصطهؼ انؾل   1 2 

ش ثبػزجبر ػلك طزله ،وَشزًم ػهً : انًزىارز، اِؽبك، انًشهىر، انؼشَش، انغزَتصبَُبً: أَىاع انؾلَ  2 4 

 صبنضب : أَىاع انؾلَش ثبػزجبر يٍ أطُل إنُه ،وَشزًم ػهً : انؾلَش انملطٍ ،انًزفىع ،انًىلىف،   

 وانًمطىع
1 2 

وانشىاهل راثؼبً : يزفزلبد : انًظُل ،انًزصم .سَبكاد انضمبد ،االػزجبر وانًزبثؼبد   5 3 

   :فبيظبً : أَىاع انؾلَش ثبػزجبر انمجىل وانزك

 3 5 انًمجىل ثبػزجبر انًزرجخ : انصؾُؼ وانؾظٍ .-

 5 5 انًمجىل ثبػزجبر انؼًم وػليه : انًؾكى ،يقزهف انؾلَش ،انُبطـ وانًُظىؿ-

 3 5 انًزكوك ثأَىاػه : ثظجت طمىط فٍ انظُل ،ثظجت انطؼٍ فٍ انزاوٌ-

نغزػ وانزؼلَميزارت ا  1 2 

 2 1 نًؾخ ػٍ كزت انزعبل

    

 

  يكَٕبد انًمشس انذساسي )إجًبني ػذد سبػبد انتذسيس نكم فصم دساسي(: -2

 

 انًذبظشح
فصٕل 

 دساسيخ
 انًختجش

ػًهي/ييذاَي/      

 تذسيجي
 االجًبني أخشٖ

طبػبد 

 انزلرَض
 2 ال َىعل ال َىعل ال َىعل َظزٌ 5

انسبػبد 

 انًؼتًذح
 2 ال َىعل ال َىعل ال َىعل زٌَظ 5

 

 

 سبػبد انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓب انطبنت أسجٕػيب   / سبػبد دساسخ خبصخ إظبفيخ-3
...2 
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انٕغُي نهًؤْالد ٔيالئًتٓب يغ غشق انتمٕيى  ثبإلغبسيخشجبد انتؼهى انًستٓذفخ ٔفمب نًجبالد انتؼهى  – 4

 ٔاستشاتيجيبد انتذسيس.
 

 انٕغُي نهًؤْالد بساإلغيجبالد  
 نهًمشس(انتؼهى انًستٓذفخ  )يخشجبد

استشاتيجيبد 

 انتذسيس
 غشق انتمٕيى

 :في َٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌ: انًؼبسف 1.0

 افزجبر شفهٍ انًؾبضزح واإلنمبء َؼًزف ربرَـ َشأح ػهى يصطهؼ انؾلَش ،وعهىك انؼهًبء فٍ انزأنُف . 1.1

 :َٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌ في: انًٓبساد انًؼشفيخ 2.0

 أسئهخ شفٓي انؼصف انزُْي يستُجػ دالالد انفبظ انجشح يٍ كتت انشجبل 2.1

استخذاو اسهٕة  يمبسٌ ثيٍ انصذيخ ٔانذسٍ ٔانعؼيف 2.2

انذٕاس انتؼهيًي 

 ٔتجبدل األفكبس

 تكهيفبد فشديخ

 :في َٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌ: يٓبساد انتؼبيم يغ اآلخشيٍ ٔتذًم انًسؤٔنيخ 3.0

ػشض  نجؼط      يسٓى في انذهٕل انجُبءح نهمعبيب انفمٓيخ انًؼبصشح 3.1

 انًُبرج يٍ انٕالغ

انًالدظخ          

 .  ٔانتؼهيك

انًُبلشخ ٔتجبدل  يتٕاصم ثفبػهيخ داخم يجًٕػبد انؼًم ثذسٍ االستًبع ٔانتذذث 3.2

 األفكبس

 كتبثخ تمشيش

 :في َٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌ اد انتٕاصم ٔتمُيخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انؼذديخيٓبس 4.0

 يُبلشخ شفٓي ػشض األفكبس يتمٍ يٓبساد انجذج ٔاالستمصبء االنكتشَٔي ػٍ انًؼهٕيبد انًشتجطخ ثبنًمشس 4.1

 انًٓبساد انُفس دشكيخ 5.0

   اليُطجك 5.1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 خالل انفصم انذساسي انطالةيى تمٕيٓبو  لجذٔ. 5
 

 األسجٕع يًٓخ انتمٕيى 
 انُسجخ 

 يٍ انتمٕيى انُٓبئي
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1 

 

 %15 األطجىع انظبثغ االفزجبر انفصهٍ األول

2 

 

%52 االطجىع انؼبشز االفزجبر انفصهٍ انضبٍَ  

3 

 

%51 يًزلح أػًبل وركهُفبد فزكَخ طىال انفصم انلراطٍ  

4 

 

بثغ االطجىع انظ االيزؾبٌ انُهبئٍ

 ػشز

%61ا  

 ......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالة ٔاالسشبد األكبديًيانذػى  د.
  ـ وعىك أػضبء هُئخ انزلرَض نزملَى انًشىرح وانُصؼ واإلرشبك األكبكًٍَ نهطبنت انًؾزبط نذنك

بد يكزجُخ أطجىػُخ يفزىؽخ نكم انطالةطبػ .  

.................رؾلَل يىاػُل إضبفُخ يغ انطالة انذٍَ َؾزبعىٌ نذنك فبرط َطبق انظبػبد انًكزجُخ )انًىهىثىٌ، انضؼفبء(  

 

 

 ْـ   يصبدس انتؼهى 
 :انكزت انًمزرح انًطهىثخ-5

  .......- يؾًىك انطؾبٌ انًُهظ انؾلَش. 

 ........ؼ انؾلَش يؾًىك انطؾبٌرُظُز يصطه ... 
. 

:انًزاعغ انزئُظخ-5  

  يُهظ انُمل فٍ ػهىو انؾلَش نجلر انلٍَ ػزز

 َشهخ انُظز شزػ َقجخ انفكز الثٍ ؽغز

  رؾمُك انزغجخ نهلكزىر ػجل انكزَى انقضُز

  ػهىو انؾلَش الثٍ انصالػ-

  انزمُُل واالَضبػ نهؼزالٍ-

  انُكذ الثٍ ؽغز انؼظمالٍَ-

- وٌ نهظُىطٍرلرَت انزا  

  لىاػل انزؾلَش نغًبل انلٍَ انمىاطًٍ-

 
  ثهب:َىصً  انزٍوانًزاعغ انكزت -4

 . ثزَبيظ عىايغ انكهى  

 . ثزَبيظ انًكزجخ انشبيهخ

 ـ ثزَبيظ انكزت انزظؼخ ) يىطىػخ ؽزف 
ثزَبيظ إرمبٌ انؾزفخ ثئكًبل انزؾفخ -ـ  

:الغ اإلَززَذ...انـانًزاعغ اإلنكززوَُخ، يى-  

10 هزمً أهم انؾلَشيىلغ ي   

http://www.ahladeeth.com 

 . ((يىلغ انغًؼُخ انؼهًُخ انظؼىكَخ نهظُخ وػهىيهب ))طٍُ-1

http://www.sunnah.org.sa/ 

يىلغ شجكخ انظُخ انُجىَخ وػهىيهبـ   

http://www.alssunnah.com/main/ 

 .انغبيغ انكجُز نهززاس انؼزثٍ اإلطاليٍ
انًىطىػخ انشبيهخ-3  

 أفزي:هًُُخ يىاك رؼ-2

 اططىاَبد يكزجخ  

 ثزايظ طًؼُخ ويزئُخ 
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 :انًشافك انالصيخ ٔ.
 :انًجبٍَ-5

.... 

• لبػبد كرص يُبطجخ   .  

 

ز(أعهشح ػزض )ثزوعكز    
 أعهشح رهفشَىَُخ وأشزطخ فلَى رؼهًُُخ 

  
 

 :يصبكر انؾبطت اِنٍ-5
. 

  يُصخ إنكززوَُخ 
 

 أفزي:صبكر ي-4

 الرُطجك 
 

 

 ًمشس انذساسي ٔػًهيبد تطٕيشِ تمييى ان . ص
 انزلرَض:اطززارُغُبد انؾصىل ػهً انزغذَخ انزاعؼخ يٍ انطالة ثقصىص فؼبنُخ -5

 .. رطجُك اطزجُبٌ رمُُى انًمزر ورؾهُم انُزبئظ ووضغ يمززؽبد نهزؾظٍُـ 

 انًشبركخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًؾبضزح  
 يظزىي َزبئظ انطالة فٍ االفزجبراد  

 انمظى:انزلرَض يٍ لجم انًلرص أو أفزي نزمُُى ػًهُخ اطززارُغُبد -5

 .. طًُبراد األلظبو ورجبكل انًؼبرف فٍ انزقصصبد انًقزهفخ واالطزفبكح يٍ أهم انقجزح فٍ انزلرَض 

 ٍرطجُك اطزجبَخ رمُُى األلزاٌ ، كافهٍ وفبرع 

 ٍرطجُك اطزجبَخ انزمُُى انذار 
ظُىٌانزمُُى يٍ لجم إكارح انمظى )رمزَز األكاء ان  

انزلرَضػًهُبد رطىَز -4  

  انزىاصم يغ األلظبو انًُبظزح واالطزفبكح يٍ انقجزاد 

  انًزقصصٍُ نالطالع ػهً كم علَل فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  و أطبنُت انزؼهُى وانزؼهىنمبء كورٌ  يغ 

 رطجُك انزمُُبد انؾلَضخ فٍ انزؼهُى 

 ٍَانزؼهُى اإلنكززو 
 

 ت:انطبنبس نلي ػًهُبد انزؾمك يٍ يؼبَُز اإلَغ-3

 انُزبئظ انؼبيخ  نهطبنجه فٍ االفزجبراد انشفهُخ وانزؾزَزَخ ـ 

 ) انُزبئظ االؽصبئُخ نُغبػ انطالة) يؼلالد َظت انُغبػ 

 ُخ وانفزكَخ األثؾبس انغًبػ َزبئظ رمُُى  
 
 :انلراطٍ وانزقطُظ نزطىَزهب فؼبنُخ انًمزرإعزاءاد انزقطُظ نهًزاعؼخ انلورَخ نًلي  -2



 

 
 8يٍ  8انصفؾخ 

 ... عزًبع انلورٌ ألػضبء هُئخ انلورٌ ألػضبء هُئخ انزلرَض نزؼشَش َمبط انمىح ويؼبنغخ َمبط اال

 انضؼف

 رطجُك اطزجبَبد يىضىػُخ ألفذ آراء انطالة ؽىل انًمزر ويىضىػبره 

 رمزَز ػٍ انًمزر وأوعه انمصىر وطزق  يزاعؼخ انقطظ انلراطُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبؽخ انؾلَضخ

 لجم ػضى هُئخ انزلرَض ثًب َؾمك  انزؾظٍُ وانزطىَز يٍ

 عىكح انًمزر 

  رمزَز ػٍ انًمزر وأوعه انمصىر وطزق انزؾظٍُ وانزطىَز يٍ لجم ػضى هُئخ انزلرَض ثًب َؾمك

 عىكح انًمزر                                                                                  
 

 رمزَز ػٍ َظت انُغبػ  
 

 
 سئيس انمسى األكبديًي  شسيُسك انًم

 ......ك ػجل انزؽًٍ انذَت... االطى:  ......ك. هُبو دمحم فُخ.. االطى:

 ................................. انزىلُغ:  ................................. انزىلُغ:

 .... هـ....... / ....... / ... انزبرَـ:  ....... / ....... / ....... هـ انزبرَـ:

 
 

 تى اػتًبد تٕصيف انًمشس 

.. ْـ1435.... 2.. ..28.ثتبسيخ  .(17)في جهسخ انمسى سلى   

 

   
 


