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نيسحاالمس رصان مساق
ينورتكل اال Sa1771457@gmail.comديربلا
ةداملا التمسا ماعملا هقف
لصفلا التررقم ماعملا
ةداملا فادهأ
ةماعلا

ماكحأ ةفرعم التل ماعملا وه:باب ةمهملا هقفلا باوبا نم بابب بلا طلا فيرع ت
اهيف. عرشلا

األ ليصافتلا
ةداملل ةيساس

ملسلا و ضرقلا و وابرلا عيبلا ك ةمهملا دوقعلا نم ةلمجب ً املم بلا طلا لعج
هذه ناكرا ةفرعمو ةلا وكولا ةلا وفكلا نهرلا و ةلا وعجلا ةراج واال تارايخلا ماكحاو

. اهطورشو دوقعلا

ةيجهنملا بتكلا

ةيجراخلا رداصملا
يليحزلا ةبهو أ.د. فيلأت ، هتلداو االساليم هقفلا

نب رفعج نيدلا مجن مساقلا ،أليب مارحلا حلااللو لئاسم االسالميف عئارش
(ت676هـ) يلحلا يلذهلا ىيحي ايركز يبأ نب نسحلا

لصفلا تاريدقت
لصفلا

األلو يساردلا

لصفلا
يساردلا
يناثلا

تاناحتم اال
لصفلل ةيمويلا
يناثلا األلوو

عورشملا
ناحتم اال
يئاهنلا

20%20%60%

ةيفاضإ تامولعم

يعوبس أل سوردلا لودج

عوبس ةيرظنلاخيراتلااأل ةيملعلاةداملا تاظحةداملا ملاال

12017/10/3-2
ماعملا يف دوقعلا عاونا نايب
نايبو عيبلا ب فيرعتلا التو

هروص

2
هناكرا9-10/10 نايبو عيبلا مكح

نكر لك طورشو

قارعلا ةيروهمج
ثحبلا و يلا علا ميلعتلا ةرازو

يملعلا

ىلا يد ةعماج : ةعماجلا
االسالةيم مولعل ا ةيلك : ةيلكلا

ةعيرشلا ــم: سقلا
ةيناثلا : ةلحرملا

نيسح رصان مساق االمس:
روتكد ذاتسا : يملعلا بقللا

نراقم هقف هاروتكد : يملعلا لهؤملا



II

3
عيبملا16-17/10 ) هيلع دوقعملا طئارش

( نمثلا و

4
و23-24/10 ةحصلا رابتعاب دقعلا ماسقا

طورشلا ماكحا نايبو الن طبلا
دقعلا يف

رايخلا530-31/10 ماكحا

6
ناحتما6-7/11 + تارايخلا ةلمكت

يرهش
همكح713-14/11 نايبو ابرلا ب فيرعتلا

8
ءاهقفلا20-21/11 ءارا نايبو ابرلا عاونا

ابرلا ةلع يف

ضرقلا927-28/11 ماكحا

10
ام4-5/12 نايبو نيدقاعتملا طورش

هضارقا حصي
هناكرا1111-12/12 نايبو ملسلا ىنعم

ملسلا1212/18-19 ةحص طورش

اهناكرا1312/25-26 نايبو ةراج اال ىنعم

عون142018/1/1-2 لك طورشو ةراج اال عاونا

واالةرج151/8-9 ةعفنملا طورش

16
نيعلا1/15-16 نامضو ةراج اال ماكحا

يرهش ناحتما + ةرجاتسملا

17
نايبو22-23/1 نهرلا ىنعم

هناكراو هتيعورشم

ةغيصلا181/27-26 و نيدقاعلا طورش

ةنسلا فصن ةلطع
هب1919-20/2 نوهرملا قحلا طورش
نوهرملا2026-27/2 لا ملا طورش
نهرلا215-6/3 ماكحا
نهرلا2212-13/3 ءاهتناو نهرلا نامض

23
19-20/3( نامضلا ةلا( فكلا ىنعم

اهناكرا نايبو
ةلا2426-27/3 فكلا عاونا
ةلا252-3/4 فكلا طورش

26
ةلا9-10/4 فكلا ماكحا

يرهش ناحتما + اهئاهتناو
اهناكرا2716-17/4 نايبو ةلا كولا ىنعم
اهطورشو2823-24/4 ةلا كولا عاونا

29
4/30
5/1

نايبو ةلا عجلا ىنعم
اهتيعورشم

ةراج307-8/5 اال نيبو اهنيب قرفلا
نيدقاعلا3114-15/5 طئارش
ةلا3221-22/5 عجلا يف ضوعلا طئارش



III

33
ناحتما28-29/5 ةلا+ عجلا ماكحا ضعب

يرهش
34
35
36

(CD) صرق ىلع ةخسنو ةيقرو ةخسن ميلست /متي ةظح مال

ملعلل ةمدخ انعم مكنواعت نسح نيركاش

نيسح رصان مساق :أ.د. يملعلا بقللا االمسو


