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 1انظفضخ 

 
  

      

 ٔطف انجشَبيذ األكبدًٚٙ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الفرص املتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 

 كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 انششٚؼخ / انًزكز  ؼهًٍانمضى ان .2

او اصى انثزنايط األكادًٍَ  .3

 انًهنٍ 
 لغى انششٚؼخ

 إعاليٛخثكهٕسٕٚط ػهٕو  اصى انشهادج اننهائُح  .4

  :اننظاو انذراصٍ  .5
 ي صنىٌ /يمزراخ /أخز

 انُظبو انفظهٙ

 اػتًبد يؼبٚٛش االتضبد نهزبيؼبد انؼشثٛخ انًؼرًذ   تزنايط االػرًاد .6

 ٔصاسح انتشثٛخ / يؤعغبد ٔصاسٚخ أخشٖ فٙ انذٔنخ انًؤشزاخ انخارظُح األخزي  .7

 6/21/1212  ذارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثزنايط األكادًٍَ .9

 هٛخ انؼهٕو االعاليٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًزتًغ  فٙ كتذ انز٘ ٚتًخض ػٍ لغى انششٚؼّ .رؼم ان1ًُ

 البيخ انذٔساد انًتُٕػخ -2

 طٕل انذٍٚٔتضهٛم تًكٍ يٍ صم انًشكالد انًغتزذح فٙ يزبل انمشآٌ ٔانفمّ ٔا  يٓبساد تفكٛش  -3

 َشش انٕػٙ انذُٚٙ ٔانخمبفٙ الثُبئُب انطهجخ  -4

 مبفٙ.انًغتٕٖ انؼهًٙ ٔانخ  انغؼٙ انضخٛج نتطٕٚش .5

 يٍ أرم سفذِ ثبنطبلبد انؼهًٛخ يٍ أثُبئُب انخشٚزٍٛ  صبربد انًزتًغ  يٕاكجخ.6

 انتطجٛك  انًشبسكخ انؼهًٛخ انًٛذاَٛخ انًتزغذح فٙ فتشح . 7

 
 

 انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثزنايطيخزظاخ ان  .11
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  االهذاف انًؼزفُح  - أ
  االهذاف انًؼزفُح  - ب
 . )   أطٕل انفمّ   ( يٍ انضظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نالطبس انفكش٘ نًبدح  تًكٍٛ انطهجخ  -1أ

بنششٚؼخ ٔعٕاْب يٍ ٍ رٕاَت يؼشفٛخ ثتضتٓب ي نهًفبْٛى االعاليٛخ ٔيب ُٚطٕ٘ يؼشفخ انطبنت ــ ػهٗ ٔرّ انؼًٕو ــ -2أ

 .  انؼهٕو

 خبَٕٚخ .اػذاد انطهجخ  اػذادا َفغٛب ٔتشثٕٚب  نًُٓخ انتذسٚظ فٙ انًذاسط ان3 أ
 ٔاالطٕنّٛ. يٍ انضظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهًفبْٛى انًشتشكخ ثٍٛ انؼهٕو االعاليٛخ ٔانفمٓٛخ  تًكٍٛ انطهجخ  -4أ
 اػذاد انطهجخ  اػذادا َفغٛب ٔتشثٕٚب  نًُٓخ  تذسٚظ انتشثٛخ االعاليٛخ فٙ انًذاسط انخبَٕٚخ . -5أ

 
 ثزنايط نخاصح تانا ُحانًهاراذ األهذاف –ب 

 ٚضذد انٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ انٗ انزبَت انتطجٛمٙ داخم انظف انًذسعٙ . 1ة/-

 ٚطجك اعتشاتٛزٛبد انتشثٛخ االعاليٛخ داخم انظف  انًذسعٙ  -2ة-

 ٚكٌٕ ػضٕا صبضشا ٔفؼبال فٙ يزبل انتذسٚظ ٔيًبسعخ االختظبص  تٓٛئخ انطبنت الٌ  -3ة-

 ثبنؼهٕو االعاليٛخانًشبكم انًشتجطخ   : تًكٍٛ انطهجخ يٍ صم  4ة/-

 ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهتمهٛم يٍ احش انُغٛبٌ :  5ة/-

 ٚطجك  َظشٚبد انتؼهى فٙ انًٕالف انتؼهًٛٛخ .:  6ة/-
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

  (ثبنًؼشفخ انًٕضضخ فٙ)أ انًتؼهمخ  اعتخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًضبضشح فٙ تضٔٚذ انطهجخ  ثبالعبعٛبد  ٔانًٕاضٛغ -

 يٍ خالل طشٚمخ االعتزٕاة ٔانًُبلشخ ٚتى تٕضٛش انًٕاد انذساعٛخ ٔششصٓب يٍ لجم انكبدس االكبدًٚٙ. -

 َمبشٛخ يتُٕػخ  َذٔاد ٔيؤتًشاد ٔصهمبد - -

 تٕرّٛ انطهجخ ثضٚبسح انًكتجخ ٔانشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبد نهضظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانضمبئك .-

 يٛذاَٙ  تطجٛك انتؼهى ثشكم   -
 طزائك انرمُُى      

 % ايتضبَبد  فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػتجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .44

 %  اختجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ . 64

 انىظذانُح وانمًُُح . األهذاف -ض

  -1ض         

 -2ض

 -3ض

 -4ض   
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًضبضشح انًتذأنخ  ٔاظٓبس اًْٛتٓب . تكهٛف انطهجخ ثؼًم  تمبسٚش فًٛب ٚخض -

 اعتزٕاة انطهجخ يٍ خالل  يزًٕػخ يٍ االعئهخ انتفكٛشٚخ )كٛف ، ٔنًبرا ، أٍٚ ،أ٘( نجؼض انًٕاضٛغ .     -

 تشكٛم صهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اربثتّ انطبنت ضًُٓب ٔتظضش يؼهٕيبتّ ارا خطأ   -

 تضهٛم ٔانجضج نذٚٓى .تذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انتفكٛش ٔان   -
 طزائك انرمُُى    

 احبسح ػُبطش انتضفٛض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يكبفئخ انًتمذو ثبنذسربد . -
 اصتغبة االربثخ انظضٛضخ كبربثخ ًَٕررٛخ  يؼتًذح فٙ االيتضبٌ انٕٛيٙ أٔ انُٓبئٙ . -

 دػى انطهجخ انزٍٚ نذٚٓى كفبءح رٛذح ثًب ٚتالئى ٔيتطهجبد انمغى .
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 .انشخصٍ(األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًنمىنح انرأهُهُح و اراخ انؼايحانًه-د 

 إَاع انتٕاطم -1د

 انتؼجٛش َٔمم االفكبس ثٕضٕس ٔحمخ  انمذسح ػهٗ  -2د

 انؼًم انزًبػٙ -3د

 يٍ تطٕٚش راتٙ يغتًش نًب ثؼذ انتخشد .  : تًكٍٛ انطهجخ  4د/

 ى وانرؼهى طزائك انرؼهُ         

 تكهٛف انطهجخ ثؼًم  تمبسٚش فًٛب ٚخض انًضبضشح انًتذأنخ  ٔاظٓبس اًْٛتٓب . -

 اعتزٕاة انطهجخ يٍ خالل  يزًٕػخ يٍ االعئهخ انتفكٛشٚخ )كٛف ، ٔنًبرا ، أٍٚ ،أ٘( نجؼض انًٕاضٛغ .     -

 خطأ تشكٛم صهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اربثتّ انطبنت ضًُٓب ٔتظضش يؼهٕيبتّ ارا   -

 تذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء طشق انتفكٛش ٔانتضهٛم ٔانجضج نذٚٓى .   -
 طزائك انرمُُى          

 ثٛتٛخ صهٓب راتٛب .  ايتضبَبد ٕٚيٛخ ثأعئهخ -

 يُبفغخ تتؼهك ثبنًبدح انذساعٛخ .  دسربد يشبسكخ ألعئهخ -

 انجٛتٛخ .  دسربد يضذدح نهٕارجبد -

 تنُح انثزنايط  .11

 انضاػاخ انًؼرًذج           اصى انًمزر أو انًضاق ريز انًمزر أو انًضاق راصُح انًزحهح انذ

 ػًهٍ     نظزٌ      

  صاػاخ 3 أصىل فمه JU انصانُح

     

     

     

     

     
 

 انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ .12

 اٌ انًُٓذ ُٚجغٙ اٌ ٚشاػٙ  يٕٛل انطهجخ ٔاتزبْبتٓى ٔصبربتٓى ٔيشكالتٓى . -
ٌ انًُٓذ ُٚجغٙ اٌ ٚكٌٕ يتكٛفب يغ صبضش انطهجخ ٔيغتمجهٓى ، ٔاٌ ٚكٌٕ تٕافك ثٍٛ اعبنٛت انتؼهى ا -

 ٔثٍٛ خظبئض ًَٕ انطهجخ .
ثبنتذسٚغٙ ، ٔاالعتبر  –أٔال  –اٌ ٚكٌٕ انتذسٚغٙ رٔ شخظٛخ يؤحشح فٙ طهجتّ ، كٌٕ انطبنت ٚتأحش  -

 انًتًكٍ ٚضٛف اعهٕة خبص نشخظٛخ انطبنت فٙ انتذسٚظ .
 تضذٚج انذٔس٘ )انغُٕ٘( نخطظ انتذسٚت انًؼتًذح .ان -
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 انًؼهذ(األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُار انمثىل  .13

 يتطهجبد ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجضج انؼهًٙ.  صغت  يشكض٘/ -
 سغجخ انطبنت  -

 انًؼذل انتُبفغٙ ثٍٛ االلغبو
 

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػن انثزنايط .14

نذٔسٚبد ، انشعبئم ٔاالطبسٚش انزبيؼٛخ انتٙ تطبثك اخش يتطهجبد انذساعخ فٙ تخظض انكتت ، ا -1

    انؼهٕو االعاليٛخ 

 شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ  -2
 انخجشح انشخظٛخ نهمبئى ثتذسٚظ انًمشس . -3
 انًُبْذ انذساعٛخ انضبنٛخ. -4
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 يخطظ يٓبساد انًُٓذ

 ؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيذ انخبضؼخ نهتمٛٛىٚشرٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشربد انت

 يخشربد انتؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيذ 

 أعبعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُخ / انًغتٕٖ

 أو اختٛبس٘
 ٛخانًٓبساتاألْذاف  خ ٛانًؼشفاألْذاف 

 جشَبيذ انخبطخ ثبن

األْذاف انٕرذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
ٔانتأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

ٓبساد األخشٖ انً )انًُمٕنخ

انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف 

 (ٔانتطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعبعٙ فمّ أطٕل JU انخبَٛخ
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 ًٕرد ٔطف انًمشسَ

 األعتبر انًغبػذ انذكتٕس / اصًذ ػجٕد ػهٕاٌ

 ٔطف انًمشس

 

 

 / ربيؼخ دٚبنٗٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجضج انؼهًٙ  انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 كهٛخ انؼهٕو االعاليٛخ / لغى انششٚؼخ      / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 فمه أصىل اصى / ريز انًمزر .3

  نًراححأشكال انحضىر ا .4

 فصهٍ انفصم / انضنح .5

 صاػح يمضًح ػهً فصهُن 91 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذراصُح  .6

 2121/  12/  6 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 .انفمّ ( أطٕلاػذاد انطهجخ نتذسٚظ يبدح  )  ــ 1

 .انفمّ ( أطٕل)  اػذاد ثبصخٍٛ ػهًٍٛٛ فٙ يزبل انجضج فٙ يبدح ــ 2

 .انفمّ ( أطٕل)  اء انجضٕث ٔانتمبسٚش فٙ يبدح ارش  ــ 3

 
 
 

 
 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم تستااد  القصو  من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزظ .11

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 .(انفمّ  أطٕل) ٚؼشف يفٕٓو  -1أ

 .(انفمّ أطٕل) ٚجٍٛ أًْٛخ دساعخ تبسٚخ  -3أ
 ( انفمّ أطٕل ٚضذد أْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس)-4أ
 (.انفمّ  أطٕل) ض ثٍٛ أْذاف دساعخ ًٚٛ -5أ
 ٕٚضش خظبئض دساعخ  ْزِ انًبدح .  -6أ

 (.انفمّ أطٕل) ٚضذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕارت تغهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساعخ يبدح  -7أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

االعاليٛخ انًختهفخ انؼهٕو  ٚكتت ٔسلخ ثضخٛخ ، ٔكتبثخ ثضٕث ٔدساعبد يتخظظّ فٙ صمٕل -1ة

 عًٛب فٙ تخظض انششٚؼخ .

 (. انفمّ أطٕليخ نًبدح )  انؼبصفع انًجبدئ  -2ة

 . ( انفمّ أطٕل)  تؼهى طشائك تذسٚظ يبدح -3ة

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 نًضبضشح انًؼذنخ .ـ 1ا

 انًُبلشخ ــ 2

 االعتزٕاة ــ 3

 انؼظف انزُْٙ ــ 4

 انؼظف انزُْٙــ 5
 ئك انرمُُى طزا     

 % ايتضبَبد  فظهٛخ ، ٔٚؤخز ثُظش االػتجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .44

 %  اختجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ . 64

 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 فٙ  صٛبح انًغهى .ف  ثبحش  اطٕل انفمّ انتؼشٚ-1د

 .( انفمّ أطٕل)  ٚجذ٘ االْتًبو  انفبػم  ثذساعخ يبدح  -2د

 تًُٛخ االتزبْبد االٚزبثٛخ َضٕ ػًهٛخ انتؼهى  -3د

  .  تؼذٚم االتزبْبد انغهجٛخ فٙ ػًهٛخ انتؼهى ٔانتؼهٛى . ثًب ٚخض انًمشس -4د
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انؼظف انزُْٙ ــ 

 انًُبلشخ .ــ 

 االعئهخ انًتشؼجخ فٙ االختظبص .ــ 
 طزائك انرمُُى    

 فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسربد انًضتغجخ ضًٍ انتمٛٛى انٕٛيٙ . انًكبفئخ ٔانتضفٛضــ 

 انًنمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 
 يشارؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشربتٓب  -1د

 انكتت ٔانذٔسٚبد االطالع ػهٗ انًغتزذاد انؼهًٛخ ٔانكاليٛخ ػٍ طشٚك  -2د
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 تنُح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثىع

 انًطهىتح
و اصى انىحذج / أ

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

 

 

 األول

6/12/2121 

 

 

3 

 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع 
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

مقدمه عن اصول 

الاقه اتسباب نشأته , 
تعرياه لغة 
 واصطالحا

 ميي.عرض تقد2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

نصانٍ ا

13/12/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
ىذه فهما وتكلما ونقل 

 املعرفة لالخرين

االحكام  االصوليه 
تعرياها ,المعنى 
المراد منها دالالته 
شروطه الغايه من 
 دراتسة اصول الاقه

 

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

صانس ان

21/12/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

اقتسام الحكم معرفته , 
معنى الحكم عند 
االصوليين, تعرياه 

ومد  االختالف 
 االصولي عن الاقهي

 

 .عرض تقدميي2
 ة وحوار.مناقش1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

زاتغ ان

27/12/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 لالخرين املعرفة

اقتسام الحكم , تكلياي 
 ,وضعي الارق بينهما

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

خايش ان

3/1/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 

ى ادراكها وقدرهتم عل
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

 .عرض تقدميي2 اقتسام الحكم
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

ضادس ان

11/1/2121 

املوضوع ضبط الطلبة هلذا  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

الوجب ,تعرياه 
,اختالف الجمهور في 
معنى الوجب عن 

 االحناف

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 ثية .واجبات حب1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 
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فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

 احملاضرة

 

 

ضاتغ ان

17/1/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

لواجب بالنص وقت ا
 ادائه , مقيد, مطلق

 .عرض تقدميي2
 وحوار.مناقشة 1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

صاين ان

24/1/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 خريناملعرفة لال

الواجب بالنظر الى 
وقت تقديره وعدم 

 تقديره

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

 راصغ ان

31/1/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 

ى ادراكها وقدرهتم عل
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

المندوب تعرياه , 
 تقتسيماته

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

ؼاشز ان

7/2/2121 

ط الطلبة هلذا املوضوع ضب 3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

رام , محرم لذاته, الح
 اقتسامه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

الطلبة .حضور 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

 انحادٌ ػشز

14/2/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

مكروه ,تعرياه ال
 ,انواعه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 ضة االلكرتونيةالعار 

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

اشنرا ػشز 

21/2/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

ياه مباح , تعرال
 انواعه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة
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شالز ػشز 

28/2/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

لكة واستيعاهبا وحتويلها اىل م
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

عزيمه والرخصه, ال
 تعرياها ,أنواعها

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

 ارتغ ػشز

7/3/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
مو نظراي وتطبيقيا وفه

وقدرهتم على ادراكها 
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

الحكم الوضعي, 
 اقتسامه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

 خًش ػشز

14/3/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

التسبب ـ الشرط ـ 
 المانع

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 اجبات حبثية .و 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 

 صد ػشز

21 /3/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

صحه والبطالن , ال
معنى الصحه 
والبطالن اقتسامها 

 الن والاتساد,البط

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

نهاَح انفصم 

 األول
نهاَح انفصم  األولنهاَح انفصم  األولنهاَح انفصم  

 األول
نهاَح انفصم 

 األول
 

 األول

11/4/2121 

بط الطلبة هلذا املوضوع ض 3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

الحاكم , تعرياه 
,االدله ,معنى الخالف 

 وثمرته

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 ات حبثية .واجب1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انصانٍ

18/4/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

محكوم فيه ,تعرياه ال
 ,انواعه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة
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 انصانس

25/4/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

شروط صحة التكليف 
بالاعل الشاق من 

االعمال, المحكوم فيه 
من ناحية الجهه التي 

 يضاف اليها

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انزاتغ

2/5/2121 

ضوع ضبط الطلبة هلذا املو  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

المحكوم عليه ,شروط 
صحة التكليف, 
 وعوارضه

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

 .حضور الطلبة3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انخايش

9/5/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

االهليه ,تعرياها 
 اقتسامها.

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 ونيةالعارضة االلكرت 

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انضادس

16/5/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

عوارض االهليه , 
 العوارض

 عرض تقدميي.2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

انضاتغ 

23/5/2121 

 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
ونقل ىذه  فهما وتكلما

 املعرفة لالخرين

لعوارض التسماويه ا
 ,تعرياها, شرحها.

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انصاين

31/5/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
 وفهمو نظراي وتطبيقيا

وقدرهتم على ادراكها 
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

العوارض المكتتسبه 
 ,انواعها .

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة
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 انراصغ

6/6/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

ادلة االحكام ,تعرياها 
 , تقتسيمات االدله

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انؼاشز

13/6/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

المشقة في التكليف 
 باالفعال

 .عرض تقدميي2
 وحوار.مناقشة 1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انحادٌ ػشز

21/6/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 لالخرين املعرفة

 .عرض تقدميي2 اقتسام المحكوم فيه
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انصانٍ ػشز

27/6/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

ا وحتويلها اىل ملكة واستيعاهب
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

 .عرض تقدميي2 شروط المحكوم عليه
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 انصانس ػشز

4/7/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
فهمو نظراي وتطبيقيا و 

وقدرهتم على ادراكها 
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

 .عرض تقدميي2 أنواع االهلية
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 

 اتغ ػشزانز

11/7/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 
وقدرهتم على ادراكها 

واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 
فهما وتكلما ونقل ىذه 

 املعرفة لالخرين

العوارض التي 
تعرض الهلية األداء 

 فتزيلها أصال

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1
.عرض على 3

 العارضة االلكرتونية

 اختبارات شفهية .2
 .واجبات حبثية 1

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة

 انخايش ػشز

18/7/2121 

ضبط الطلبة هلذا املوضوع  3
وفهمو نظراي وتطبيقيا 

مراجعة تسريعة لجميع 
 المحاضرات

 .عرض تقدميي2
 .مناقشة وحوار1

 .اختبارات شفهية 2
 .واجبات حبثية 1
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 انثنُح انرحرُح  .12

 اختيار كتب ذات طابع تعليمي تفصيلي ..حديثة ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 لكتب ضمن االختصاص واليت تكون ذات طابع اكادميي مفهوماىم ا )انًصادر(  ـ انًزاظغ انزئُضُح 2

               ـ انكرة وانًزاظغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 
 يوصى ببعض الكتب  والرسائل واالطاريح اليت تتضمن مفردات املقرر

 كرتونية ذات العالقة العلمية ابملقررات الدراسيةاملواقع االل ب ـ انًزاظغ االنكرزونُح, يىالغ االنرزنُد .
 

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

 احشاء انًمشس انذساعٙ  ثبنزٕاَت انتطجٛمٛخ انتٙ تخض يُٓخ انتؼهٛىــ 1  

 
 

وقدرهتم على ادراكها 
واستيعاهبا وحتويلها اىل ملكة 

فهما وتكلما ونقل ىذه 
 املعرفة لالخرين

.عرض على 3
 العارضة االلكرتونية

.حضور الطلبة 3
ومشاركتهم اثناء 

 احملاضرة


