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 : ػُّ نذساسي ٔيؼهٕيبد ػبيخثبنًمشس ا فأ( انتؼشي

دساعخ االعبَٛذ... انًمشس: اعى- 1 .5  ..ISD437....... انًمشس:سيض  

 (  ..........عبػزبٌ.......)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .5

 ........انذساعبد اإلعاليٛخ............ ٘ ٚمذو ضًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 ............انهغخ انؼشثٛخ................  .5  :ًمشسان نغخ رذسٚظ – 4 .3

 ......د. فبرٍ ػجذ انمبدس ثبثكش...............  :انًمشس انذساعٙ يُغك اعى- 5 .6

 ........انغبثغ.  :انًمشس انذساعٙ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛأٔ  انغُخ-6 .7

 :)إٌ ٔعذد(انًمشس ثمخ نٓزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ........................... ال ٕٚعذ............ 

  :اَٜٛخ نٓزا انًمشس )إٌ ٔعذد( انًزطهجبد- 8 .9
 د 

 صطهؼ انؾذٚش ي

 بسٚخ انغُخ     ر

 sun 361رخشٚظ انؾذٚش  .51
 

 (:نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ س إٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظرمذٚى انًمش يٕلغ- 9

 انزذسٚظ اعهٕة – 11
  % 511.. انُغجخ انًئٕٚخ:  √   يؾبضشاد رمهٛذٚخ –أ 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   يخزهظ )رمهٛذ٘، ػٍ ثؼذ(-ة 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   انزؼهى االنكزشَٔٙ –ط 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   يشاعهّ –د 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   اخشٖ-ْـ 

 يالؽظبد:

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

  :األْذاف( ة

 يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس:-5
أٌ ٚؼشف أعجبة ضؼف األعبَٛذأٌ نطبنت ثؼذ دساعخ انًمشس ٚزٕلغ يٍ ا....... . 

انزؼذٚميشارت انغشػ ٔ ٔ ًٚٛض ثٍٛ انؾكى ػهٗ انًزٍ ٔانؾكى ػهٗ انغٍٔ . 

انغُذ ؽكًب صؾٛؾبٔانؾكى ػهٗ  نهزؼبيم يغ انجشايظ ٔانًٕالغ انًزخصصخ ٔ  

:أعجبة انضؼف فٙ اإلعُبد. ٔ  

. 

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

  ًمشس ٔيتطهجبتّ ٔيشاجؼّتجبدل انخجشاد ثيٍ أػعبء ْيئخ انتذسيس انزيٍ يمٕيٌٕ ثتذسيس َفس انًمشس حٕل يفشداد ان -

انًشاجؼخ انذٔسيخ نتٕصيف انًمشساد يٍ لجم نجُخ انتطٕيش األكبديًي ثبنمسىـ      

االستفبدح يٍ تجبسة انجبيؼبد األخشٖ داخم انًًهكخ ٔخبسجٓب في تذسيس ْزا انًمشس يٍ حيج أْذافّ ٔيفشداتّـ  . 

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

 :تُبٔنٓب انتي سيتىانًٕظٕػبد -1

 لبئًخ انًٕضٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

 األعبَٛذ: رؼشٚفٓب، ٔأًْٛخ دساعزٓب
 

5 5 

أعجبة ضؼف األعبَٛذ يٍ عٓخ انشأ٘ ٔيٍ عٓخ االَمطبع، يغ انزشكٛض ػهٗ ؽكى 
ٕاع انًذنغٍٛ، ٔاالخزالط.ٔأَ’ انؼُؼُخ، ٔانفشق ثٍٛ انزذنٛظ ٔاإلسعبل انخفٙ  

 
5 

 
3 

انغشػ ٔانزؼذٚم: رؼشٚفّ، آداثّ، يشارت ٔأنفبظ انغشػ ٔانزؼذٚم) ٚشكض ػهٗ يشارت 
 اثٍ ؽغش فٙ انزمشٚت(.

 
5 

5 

لٕاػذ انغشػ ٔانزؼذٚم يغ رطجٛمبد ػًهٛخ ػهٗ سعبل يخزبسٍٚ يٍ كزت انشعبل، 
 ٔانزؼشٚف ثكجبس أئًخ انغشػ ٔانزؼذٚم.

 
5 

 
5 

ض ثإَٔاع انًؤنفبد فٙ رشاعى انشعبل يغ انزؼشٚف ثكزت انكًبل ٔفشٔػّ، رؼشٚف يٕع
ٔيٛضاٌ االػزذال ٔنغبٌ انًٛضاٌ ٔرؼغٛم انًُفؼخ، ٔكٛفٛخ اإلفبدح يُٓب يغ انمشاءح فٙ 

 ْزِ انًصبدس ٔرؾهٛم ًَبرط نزشاعى سٔاح يخزبسٍٚ.

 
5 

2 

 5 5 انزؼشٚف ثكزت انًذنغٍٛ، ٔانًخزهطٍٛ، ٔكٛفٛخ االعزفبدح يُٓب.
 األعبَٛذ: رؼشٚفٓب، ٔأًْٛخ دساعزٓب

 
5 2 

أعجبة ضؼف األعبَٛذ يٍ عٓخ انشأ٘ ٔيٍ عٓخ االَمطبع، يغ انزشكٛض ػهٗ ؽكى 
ٔإَٔاع انًذنغٍٛ، ٔاالخزالط.’ انؼُؼُخ، ٔانفشق ثٍٛ انزذنٛظ ٔاإلسعبل انخفٙ  

5 3 

ػهٗ يشارت انغشػ ٔانزؼذٚم: رؼشٚفّ، آداثّ، يشارت ٔأنفبظ انغشػ ٔانزؼذٚم) ٚشكض 
 اثٍ ؽغش فٙ انزمشٚت(.

 
5 

2 

لٕاػذ انغشػ ٔانزؼذٚم يغ رطجٛمبد ػًهٛخ ػهٗ سعبل يخزبسٍٚ يٍ كزت انشعبل، 
 ٔانزؼشٚف ثكجبس أئًخ انغشػ ٔانزؼذٚم.

 
5 

2 

رؼشٚف يٕعض ثإَٔاع انًؤنفبد فٙ رشاعى انشعبل يغ انزؼشٚف ثكزت انكًبل ٔفشٔػّ، 
غٛم انًُفؼخ، ٔكٛفٛخ اإلفبدح يُٓب يغ انمشاءح فٙ ٔيٛضاٌ االػزذال ٔنغبٌ انًٛضاٌ ٔرؼ

 ْزِ انًصبدس ٔرؾهٛم ًَبرط نزشاعى سٔاح يخزبسٍٚ.

5 2 

 

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

 

 انًحبظشح
فصٕل 

 دساسيخ
 انًختجش

ػًهي/ييذاَي/      

 تذسيجي
 االجًبني أخشٖ

عبػبد 

 انزذسٚظ
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َ٘ظش 5
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انسبػبد 

 انًؼتًذح
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َظش٘ 5

 

 

 سبػبد انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓب انطبنت أسجٕػيب   / سبػبد دساسخ خبصخ إظبفيخ-3
...2 

 

 
 

 

 

 
 
 
غ غشق انتمٕيى انٕغُي نهًؤْالد ٔيالئًتٓب ي ثبإلغبسيخشجبد انتؼهى انًستٓذفخ ٔفمب نًجبالد انتؼهى  – 4

 ٔاستشاتيجيبد انتذسيس.
 

 انٕغُي نهًؤْالد اإلغبسيجبالد  
 نهًمشس(انتؼهى انًستٓذفخ  )يخشجبد

استشاتيجيبد 

 انتذسيس
 غشق انتمٕيى

 :في َٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌ: انًؼبسف 1.0

اإلنمبءانًحبظشح ٔ ؼشف يذاسس انجشح ٔانتؼذيم انًتشذد يُٓب ٔانًتسبْم ٔانًؼتذلي 1.1  اختجبس شفٓي 

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

2.1 . 

انشجبليحكى ػهٗ االحبديج صحخ ٔظؼفب   يٍ خالل كتت   
 يُبلشخ أثحبث خشائػ انًفبْيى

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

ػشض  نجؼط      يسٓى في انحهٕل انجُبءح نهمعبيب انفمٓيخ انًؼبصشح 3.1

 انًُبرج يٍ انٕالغ

انًالحظخ          

 .  ٔانتؼهيك

 تكهيفبد جًبػيخ حٕاس جًبػي يتٕاصم ثفبػهيخ داخم يجًٕػبد انؼًم ثحسٍ االستًبع ٔانتحذث 3.2

 :ٓبيخ انًمشس يستطيغ كم غبنت أٌفي َ يٓبساد انتٕاصم ٔتمُيخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انؼذديخ 4.0

استشاتيجيخ  يتمٍ يٓبساد انجحج ٔاالستمصبء االنكتشَٔي ػٍ انًؼهٕيبد انًشتجطخ ثبنًمشس 4.1

 االستمصبء

تمييى انتكهيفبد 

 ٔانجطبلبد ٔانًالحظخ

 انًٓبساد انُفس حشكيخ 5.0

كال يُطج 5.1    
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 نفصم انذساسيخالل ا انطالةتمٕيى يٓبو  لجذٔ. 5
 

 األسجٕع يًٓخ انتمٕيى 
 انُسجخ 

 يٍ انتمٕيى انُٓبئي

1 

 

 %15 األعجٕع انغبثغ االخزجبس انفصهٙ األٔل

2 

 

%52 االعجٕع انؼبشش االخزجبس انفصهٙ انضبَٙ  

3 

 

%51 يًزذح أػًبل ٔركهٛفبد فشدٚخ طٕال انفصم انذساعٙ  

4 

 

االعجٕع انغبثغ  االيزؾبٌ انُٓبئٙ

 ػشش

%61ا  

 ......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالة ٔاالسشبد األكبديًيانذػى  د.
  ـ ٔعٕد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نزمذٚى انًشٕسح ٔانُصؼ ٔاإلسشبد األكبدًٚٙ نهطبنت انًؾزبط نزنك

خ يفزٕؽخ نكم انطالةعبػبد يكزجٛخ أعجٕػٛ .  

.................رؾذٚذ يٕاػٛذ إضبفٛخ يغ انطالة انزٍٚ ٚؾزبعٌٕ نزنك خبسط َطبق انغبػبد انًكزجٛخ )انًْٕٕثٌٕ، انضؼفبء(  

 

 

 ْـ   يصبدس انتؼهى 
 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-5
 

 ........ٌْـ5343، 3يكزجخ انًؼب سف نهُشش انشٚبض ، رٛغٛش يصطهؼ انؾذٚش يؾًٕد انطؾب 
. 

انًشاعغ انشئٛغخ-5  

دساعخ األعبَٛذ ػجذ انؼضٚض انؼضٛى      

انًذخم إنٗ رخشٚظ األؽبدٚش ٔاٜصبس ٔانؾكى ػهٛٓب ، د. ػجذ انصًذ ثٍ ثكش آل ػبثذ   

 .انًٕلظخ نهؾبفع انزْجٙ

 يُٓظ انُمذ فٙ ػهٕو انؾذٚش د. َٕس انذٍٚ ػزش

 ششػ انؼهم نهزشيز٘ الثٍ سعت انؾُجهٙ

ًٛم فٙ انغشػ ٔانزؼذٚم نهكُٕ٘انشفغ ٔانزك  

 .ضٕاثظ انغشػ ٔانزؼذٚم د. ػجذ انؼضٚض آل ػجذ انهطٛف

 

 .ػشفخ ػهٕو انؾذٚش ) فًٛب ٚزؼهك ثأصؼ األعبَٛذ ، ٔأْٔٗ األعبَٛذ ( انؾبكى انُٛغبثٕس٘

 

 .ػششٌٔ ؽذٚضبً يٍ صؾٛؼ انجخبس٘ ، نهشٛخ ػجذانًؾغٍ انؼجبد -

: 

  
  ثٓب:ٕٚصٗ  انزٙٔانًشاعغ انكزت -4

 . ثشَبيظ عٕايغ انكهى  

 . ثشَبيظ انًكزجخ انشبيهخ

  

:الغ اإلَزشَذ...انخانًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕ-  

  يٕلغ يهزمٗ أْم انؾذٚش10

http://www.ahladeeth.com 

 . ((يٕلغ انغًؼٛخ انؼهًٛخ انغؼٕدٚخ نهغُخ ٔػهٕيٓب ))عٍُ-1

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

هٕيٓبيٕلغ شجكخ انغُخ انُجٕٚخ ٔػـ   

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

 .انغبيغ انكجٛش نهزشاس انؼشثٙ اإلعاليٙ
انًٕعٕػخ انشبيهخ-3  

 أخشٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -2

 . ثشَبيظ عٕايغ انكهى 

  ثشَبيظ انًكزجخ انشبيهخ 
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 :انًشافك انالصيخ ٔ.
 :انًجبَٙ-5

.... 

• لبػبد دسط يُبعجخ   .  

 

ش(أعٓضح ػشض )ثشٔعكز    
رهفضَٕٚٛخ ٔأششطخ فذٕٚ رؼهًٛٛخأعٓضح    

  
 

 :يصبدس انؾبعت اٜنٙ-5
. 

  يُصخ إنكزشَٔٛخ 
 

 أخشٖ:صبدس ي-4

 الرُطجك 
 

 

 تمييى انًمشس انذساسي ٔػًهيبد تطٕيشِ  . ص
 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾصٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخصٕص فؼبنٛخ -5

 .. زبئظ ٔٔضغ يمزشؽبد نهزؾغٍٛرطجٛك اعزجٛبٌ رمٛٛى انًمشس ٔرؾهٛم انُـ 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٙ انًؾبضشح  
 يغزٕٖ َزبئظ انطالة فٙ االخزجبساد  

 انمغى:انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ -5

 .. عًُبساد األلغبو ٔرجبدل انًؼبسف فٙ انزخصصبد انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجشح فٙ انزذسٚظ 

 جٛك اعزجبَخ رمٛٛى األلشاٌ ، داخهٙ ٔخبسعٙرط 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ انزمٛٛى انزار 
 انزمٛٛى يٍ لجم إداسح انمغى )رمشٚش األداء انغُٕ٘

انزذسٚظػًهٛبد رطٕٚش -4  

 انزٕاصم يغ األلغبو انًُبظشح ٔاالعزفبدح يٍ انخجشاد 

  أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى انًزخصصٍٛ نالطالع ػهٗ كم عذٚذ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛخ نمبء دٔس٘  يغ ٔ 

 رطجٛك انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزؼهٛى 

 َٙٔانزؼهٛى اإلنكزش 
 

 ت:انطبنػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ -3

 انُزبئظ انؼبيخ  نهطبنجّ فٙ االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ ـ 

 ) انُزبئظ االؽصبئٛخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َغت انُغبػ 

 ٛخ ٔانفشدٚخ س انغًبػاألثؾب َزبئظ رمٛٛى  
 
 :انذساعٙ ٔانزخطٛظ نزطٕٚشْب فؼبنٛخ انًمشسإعشاءاد انزخطٛظ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -2
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 ...  االعزًبع انذٔس٘ ألػضبء ْٛئخ انذٔس٘ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نزؼضٚض َمبط انمٕح ٔيؼبنغخ َمبط

 انضؼف

 ٕضٕػبرّرطجٛك اعزجبَبد يٕضٕػٛخ ألخز آساء انطالة ؽٕل انًمشس ٔي 

 رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمصٕس ٔطشق  يشاعؼخ انخطظ انذساعٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبؽخ انؾذٚضخ

 انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚؾمك 

 عٕدح انًمشس 

  رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمصٕس ٔطشق انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚؾمك

                                                                              عٕدح انًمشس     
 

 رمشٚش ػٍ َغت انُغبػ  
 

 
 سئيس انمسى األكبديًي  يُسك انًمشس

 ......د ػجذ انشؽًٍ انزٚت... االعى:  .......د فبرٍ ػجذ انمبدس ثبثكش.. االعى:

 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. انزٕلٛغ:

 ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:  ْـ 5342... / .......55.. / ....52..... انزبسٚخ:

 
 

 تى اػتًبد تٕصيف انًمشس 

  .. 1435ِ../. .2.. /..28.( ثتبسيخ .17)في جهسخ انمسى سلى 

   
 


