انكهُخ:
انمغى االكبدًٍَ :
انجشَبيح:
انًمشس:
يُغك انًمشس:
يُغك انجشَبيح:
ربسَخ اػزًبد انزىصُف:

انزشثُخ ثبنًدًؼخ
انذساعبد اإلعاليُخ
انذساعبد اإلعاليُخ
األدَبٌ وانفشق
أ /شزي انغهًُبٌ
د /ػجذ انشحًٍ انزَت
5411 /6 /51هـ َكزت ربسَخ اػزًبد يدهظ اندبيؼخ

أ) انزؼشيف ثبنًقشس انذساسي ٔيؼهٕيبد ػبيخ ػُّ:
.5
.2
.1
.4
.6
.7
.8
.9

سيض انًمشس:

األدَبٌ وانفشق
- 1اعى انًمشس:
( )2
- 2ػذد انغبػبد انًؼزًذح:
انذساعبد اإلعاليُخ
- 1انجشَبيح أو انجشايح انزٌ َمذو ضًُه انًمشس انذساعٍ.
 .5انهغخ انؼشثُخ
 – 4نغخ رذسَظ انًمشس:
أ/شزي انغهًُبٌ
- 5اعى يُغك انًمشس انذساعٍ:
انًغزىي انغبدط
-6انغُخ أو انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطً فُه انًمشس انذساعٍ:
- 7انًزطهجبد انغبثمخ نهزا انًمشس (إٌ وخذد):
 ال َىخذ
- 8انًزطهجبد اَُِخ نهزا انًمشس (إٌ وخذد):
 ال َىخذ
- 9يىلغ رمذَى انًمشس إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظ نهًؤعغخ انزؼهًُُخ:
 – 11اعهىة انزذسَظ
أ – يحبضشاد رمهُذَخ

ISD 366

انُغجخ انًئىَخ:

% 511

ة -يخزهظ (رمهُذٌ ،ػٍ ثؼذ)

انُغجخ انًئىَخ:

% .......

ج – انزؼهى االنكزشوٍَ

انُغجخ انًئىَخ:

% .......

د – يشاعهه

انُغجخ انًئىَخ:

% .......

هـ -اخشي

انُغجخ انًئىَخ:

% .......

✓

يالحظبد:
...........................................................................................................

ة) األْذاف:
-5يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس :ثؼذ دساعخ هزا انًمشس رغزطُغ انطبنجخ أٌ :
انًحشفخ.
رؼشف انطبنجخ صفبد انفشلخ انُبخُخ  ،ورفشق ثُُهب وثٍُ أصحبة انفشق انًخبنفخ  ،واألدَبٌ
ّ
ورغزطُغ أٌ ردبدل أهم انجبطم ورمُى ػهُهى انذنُم إلثجبد ثطالٌ يزاهجهى وأدَبَهى.
-2صف ثئَدبص أَخ خطظ َزى رُفُزهب نزطىَش ورحغٍُ انًمشس انذساعٍ . ........
االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًىضىػبد انًمشس
رجبدل انخجشاد ثٍُ انمغى وانًشاكض انجحثُخ راد انصهخ
اعزخذاو اعزشارُدُبد انزذسَظ انحذَثخ فٍ رذسَظ انًمشس
انًزبثؼخ وانًشاخؼخ انذوسَخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رىصُف انًمشساد
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ج) رٕصيف انًقشس انذساسي:
-1انًٕظٕػبد انزي سيزى رُبٔنٓب:
لبئًخ انًىضىػبد
مدخل في الفرق :حديث افتراق األمم رواية ودراية – صفات الفرقة الناجية بحسب النصوص
الشرعية
الفرق بين مصطلح الفرق وغيره من المصطلحات ذات العالقة – أهم أسباب ظهور الفرق –
جهود علماء السلف في الرد على الفرق واألديان والمذاهب المخالفة.
دراسة ألبرز الفرق  :الخوارج
الشيعة
الباطنية
الصوفية
المعتزلة
األشاعرة
حقيقة الفرق الحديثة وأهم مبادئها وتقويمها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها
السلبي على المسلمين.
مدخل في األديان
الديانة اليهودية .
الديانة النصرانية

ػذد
األعبثُغ
1

عبػبد
انزذسَظ
2

1

2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
1
2

1
1
1

2
2
2

-2يكَٕبد انًقشس انذساسي (إجًبني ػذد سبػبد انزذسيس نكم فصم دساسي):
انًحبظشح

عبػبد
انزذسَظ

2

انسبػبد
انًؼزًذح

2

فصٕل
دساسيخ

ال َىخذ

ال َىخذ

انًخزجش

ػًهي/ييذاَي/
رذسيجي

أخشٖ

االجًبني

ال َىخذ

ال َىخذ

ال َىخذ

26

ال َىخذ

ال َىخذ

ال َىخذ

26

-3سبػبد دساسخ خبصخ إظبفيخ  /سبػبد انزؼهى انًزٕقغ أٌ يسزٕفيٓب انطبنت أسجٕػيب
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2

 – 4يخشجبد انزؼهى انًسزٓذفخ ٔفقب نًجبالد انزؼهى ثبإلغبس انٕغُي نهًؤْالد ٔيالمًزٓب يغ غش انزقٕيى
ٔاسزشاريجيبد انزذسيس.
اسزشاريجيبد
انزذسيس

يجبالد اإلغبس انٕغُي نهًؤْالد
(يخشجبد انزؼهى انًسزٓذفخ نهًقشس)

 1.0انًؼبسف  :في َٓبيخ انًقشس يسزطيغ كم غبنت أٌ :
 1.1يؼشفخ صفبد أْم انسُخ ٔانجًبػخ و الرد على المخالفين

شرعا وعقال
 1.2االستدالل على بطالن المذاهب المخالفة ألهل السنة والجماعة

انًحبظشح ٔاإلنقبء
انًُبقشخ ٔانحٕاس

غش انزقٕيى
ػًم جًبػي
يهف االَجبص

1.6
2.0

انًٓبساد انًؼشفيخ  :في َٓبيخ انًقشس رسزطيغ كم غبنجخ أٌ :

 2.1يًيض ثيٍ أْم انسُخ ٔانجًبػخ ٔانفش انًخبنفخ
انؼصف انزُْي أسئهخ شفٓي
 3.0يٓبساد انزؼبيم يغ اآلخشيٍ ٔرحًم انًسؤٔنيخ  :في َٓبيخ انًقشس رسزطيغ كم غبنجخ أٌ :
انًالحظخ
ػشض نجؼط
 3.1رسٓى في انحهٕل انجُبءح نهقعبيب انؼقذيخ انًؼبصشح
 3.2رزٕاصم ثفبػهيخ داخم يجًٕػبد انؼًم ثحسٍ االسزًبع ٔانزحذس

انًُبرج يٍ انٕاقغ
انًُبقشخ ٔرجبدل
األفكبس

ٔانزؼهيق .
كزبثخ رقشيش

 4.0يٓبساد انزٕاصم ٔرقُيخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انؼذديخ  :في َٓبيخ انًقشس رسزطيغ كم غبنجخ أٌ:
يُبقشخ شفٓي
ػشض األفكبس
 4.1رسزخذو اال َزش َذ في يٓبسح انجحش ٔ جًغ يؼهٕيبد ػٍ انًبدح
انؼهًيخ

 5.0انًٓبساد انُفس حشكيخ
 5.1ال رُطجق

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

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

 .5جذٔل يٓبو رقٕيى انطالة خالل انفصم انذساسي
يًٓخ انزقٕيى
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األسجٕع

انُسجخ
يٍ انزقٕيى انُٓبمي

1

ركهيفبد يخزهفخ فشديخ ٔجًبػيخ ػقت كم ٔحذح دساسيخ

طىل انفصم
انذساعٍ

2

اخزجبس أػًبل انسُخ األٔل

8،7

3

اخزجبس أػًبل انسُخ انثبَي

52 ، 55

4

االخزجبس انُٓبمي

51
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 51دسخبد أٌ
%51
 51دسخخ أٌ
%51
 51دسخخ أٌ
%51
 61دسخخ أٌ
.%61

د .انذػى ٔاالسشبد األكبديًي نهطالة
 2سبػخ يكزجيخ اسجٕػيب سبػزبٌ أسجٕػيب ٔ --,انزٕاصم ػجش االيًيم
ْـ يصبدس انزؼهى
-1انكزت انًقشسح انًطهٕثخ:
 فش يؼبصشح رُزست إنٗ اإلسالو  ،غبنت انؼٕاجي
-2انًشاجغ انشميسخ:
دساسبد في األديبٌ انيٕٓديخ ٔانُصشاَيخ سؼٕد انخهف
-3انكزت ٔانًشاجغ انزي يٕصٗ ثٓب:
الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة َ.بصش انؼقم


-4انًشاخغ اإلنكزشوَُخ ،يىالغ اإلَزشَذ...انخ:
 انًكزجخ انشبيهخ  ،انشجكخ اإلعاليُخ
 انذسس انغُُخ
-1يىاد رؼهًُُخ أخشي:
 ثشَبيح انًكزجخ انشبيهخ
 اعطىاَبد يكزجُخ
 ثشايح عًؼُخ ويشئُخ

ٔ .انًشافق انالصيخ:
-5انًجبٍَ:
 لبػخ يحبضشاد نكم  21طبنت
 يمبػذ دساعُخ
 يمؼذ نؼضى هُئخ انزذسَظ ويُصخ
-2يصبدس انحبعت اِنٍ:
 يُصخ إنكزشوَُخ
 وصهخ َذ.
-1يصبدس أخشي:
. ال َُطجك
............................................................. 
............................................................ 
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ص .رقييى انًقشس انذساسي ٔػًهيبد رطٕيشِ
-5اعزشارُدُبد انحصىل ػهً انزغزَخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخصىص فؼبنُخ انزذسَظ:
 رطجُك اعزجُبٌ رمُُى انًمشس ورحهُم انُزبئح ووضغ يمزشحبد نهزحغٍُ
 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًحبضشح
 يغزىي َزبئح انطالة فٍ االخزجبساد
-2اعزشارُدُبد أخشي نزمُُى ػًهُخ انزذسَظ يٍ لجم انًذسط أو انمغى:
 اعزًبساد األلغبو ورجبدل انًؼبسف فٍ انزخصصبد انًخزهفخ واالعزفبدح يٍ أهم انخجشح فٍ انزذسَظ
 رطجُك اعزجبَخ رمُُى األلشاٌ  ،داخهٍ وخبسخٍ
 رطجُك اعزجبَخ انزمُُى انزارٍ
 انزمُُى يٍ لجم إداسح انمغى (رمشَش األداء انغُىٌ)
-1ػًهُبد رطىَش انزذسَظ:
 انزىاصم يغ األلغبو انًُبظشح واالعزفبدح يٍ انخجشاد
 نمبء دوسٌ يغ انًزخصصٍُ نالطالع ػهً كم خذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى
 رطجُك انزمُُبد انحذَثخ فٍ انزؼهُى
 انزؼهُى اإلنكزشوٍَ
-4ػًهُبد انزحمك يٍ يؼبَُش اإلَدبص نذي انطبنت:
 انُزبئح انؼبيخ نهطالة فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزحشَشَخ
 انُزبئح االحصبئُخ نُدبذ انطالة( يؼذالد َغت انُدبذ )
َ زبئح رمُُى األثحبس اندًبػُخ وانفشدَخ
 -1إخشاءاد انزخطُظ نهًشاخؼخ انذوسَخ نًذي فؼبنُخ انًمشس انذساعٍ وانزخطُظ نزطىَشهب:
 االخزًبع انذوسي ألػضبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبط انمىح ويؼبندخ َمبط انضؼف
 رطجُك اعزجبَبد يىضىػُخ ألخز آساء انطالة حىل انًمشس ويىضىػبره
 يشاخؼخ انخطظ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبحخ انحذَثخ رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمصىس وطشق
انزحغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك خىدح انًمشس
 رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمصىس وطشق انزحغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك
خىدح انًمشس
 رمشَش ػٍ َغت انُدبذ
 رمشَش حىل يمزشحبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَى
 رشكُم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٍ انًىاد

االعى:
انزىلُغ:
انزبسَخ:

يُسق انًقشس
أ /شزي انغهًُبٌ
.................................
 ....... / ....... / .......هـ

سميس انقسى األكبديًي
االعى:
انزىلُغ:
انزبسَخ:

د  /ػجذ انشحًٍ انزَت
.................................
 ....... / ....... / .......هـ

رى اػزًبد رٕصيف انًقشس
في جهسخ انقسى سقى ( )17ثزبسيخ ْ1435 / 12 / 18ـ
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