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ػت  دوزة مخسحاث الخػلم في بسهامج الشَس

 (الدوزة الثالثت)

 

 ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي

 ه1441-1442
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 

 

: أما بػد.        والصالة والظالم غلى مً ال هبي بػدٍ, الحمد هلل وخدٍ

ػت في حامػت إلامام دمحم بً طػىد إلاطالمُت ًىلي مخسحاث الخػلم غىاًت كبيرة للُاض مظخىي الخلدم والخميز في مخسحاث البرهامج وكد جمثل ذلك في , فان بسهامج الشَس

 في كثير مً املخسحاث, كُاض مخسحاث الخػلم بػدة طسق في الدوزة ألاولى والثاهُت كرلك
ً
ا في بػظها مما اطخدعى ئدازة البرهامج لىطؼ , وأظهسث الىخاةج جميزا

ً
وطػف

ع, الخطت للدوزة الثالثت للُاض املخسحاث بػد الىظس في هخاةج الطلبت في الدوزة املاطُت والاطخفادة مً هخاةج امللازهت الداخلُت لخلك , واطخطالع آزاء َُئت الخدَز

. املػسفت والفهم, واملهازاث, واللُم: املخسحاث, ومساغاة مجاالث املخسحاث التي اغخمدتها َُئت جلىٍم الخػلُم في إلاطاز الىطني الظػىدي وهي ثالثت

ت مدة كُاض املخسحاث في دوزتها الثالثت غامين دزاطُين ت, وكد اغخمدث وخدة الجىدة املسكٍص ٍس , وأوزاق املالخظت, وباغخماد غدة طسق منها الاخخبازاث الخدٍس

ا . والاطدباهاث وغيَر

 :وامللسزاث املػخمدة في اللُاض, وفُما ًلي دوزة كُاض املخسحاث
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م  املخسج املجال م وكذ اللُاض  امللسزاث املطلىب اللُاض فيهاطسق الخلٍى

  املختو  ألاو 

 (س)

  املختو  لثاوي

 (س)

 املظخىي الثالث

 (ث)

1 

املػسفت والفهم                                                 
 

 غلى شسح 
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

ألاخكام الشسغُت الىازدة في أبىاب 

الفله وفم مىهجُت الدزاطت 

 .الفلهُت

 

 

 

 

الامخداهاث 

الشفهُت 

الاخخبازاث 

ت  ٍس الخدٍس

 

الفصل ألاول مً    

ٌ 1442الػام 

 غلى بُان  2
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

املظاةل ألاصىلُت الىازدة في أبىاب 

أصىل الفله وفم مىهجُت 

 .الدزاطت ألاصىلُت

الفصل ألاول مً    

ٌ 1442الػام 

 غلى  3
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

جىطُذ اللىاغد الفلهُت 

 وطىابطها, وما ًخفسع ًتوامللاصد

 .غنها مً كىاغد وطىابط وفسوع

الفصل ألاول مً **   

ٌ 1442الػام 

والفصل الثاوي 

ٌ 1442مً الػام 
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 غلى شسح  4
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

م  آًاث ألاخكام في اللسآن الكٍس

وأخادًث ألاخكام بما ًخدم 

 .الاطخيباط الفلهي

الفصل ألاول مً    

ٌ 1443الػام 

 غلى  5
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

اث  جلخُص أبسش املفاَُم والىظٍس

واملبادب املخػللت باالكخصاد 

 .إلاطالمي

الفصل الثاوي مً    

ٌ 1442الػام 
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6 

ث    
زا جال املها

م
 

 غلى جدلُل 
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

الىصىص الفلهُت وألاصىلُت بما 

 .ًثري امللكت الاطخيباطُت

جلُُم الػسوض 

الػملُت 

أوزاق الػمل 

الامخداهاث 

الشفهُت 

الاخخبازاث 

ت  ٍس الخدٍس

الخطبُلاث 

الػملُت 

 

الفصل ألاول مً    

ٌ 1443الػام 

 غلى  7
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

اطخيباط ألاخكام الشسغُت مً 

هصىص الكخاب والظىت وفم 

 .املىهجُت الػلمُت

الفصل الثاوي مً    

ٌ 1443الػام 
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 غلى زبط 
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

اللىاغد وألاصىل مؼ فسوع 

املظاةل اللدًمت والىىاشل 

 .املظخجدة

الفصل الثاوي مً    

ٌ 1442الػام 

أن ًكىن الطالب كادزا غلى  9

اطخخدام اللىاغد وألاصىل 

ث  الفسطُت لحل مظاةل املىاٍز

 .وكظمت التركاث

الفصل ألاول مً    

ٌ 1442الػام 

الفصل الثاوي مً 

ٌ 1442الػام 

 غلى وصف  10
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

ألاهظمت وإلاحساءاث اللظاةُت وما 

 .ًخػلم بها

الفصل ألاول مً    

ٌ 1442الػام 

 غلى هلد  11
ً
أن ًكً الطالب كادزا

الشبه الىازدة وفم مىهج الظلف 

 .الصالح في الاغخلاد

الفصل ألاول مً    

ٌ 1443الػام 

والفصل الثاوي مً 

ٌ 1443الػام 
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 غلى الخمُيز  12
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

بين أهىاع الىظم إلاطالمُت وما جميز 

 .به إلاطالم مً كُم وخصاةص

الفصل الثاوي مً    

 1442الػام 

أن ًكىن الطالب كادزا غلى  13

ت  .اطخخدام املهازاث اللغٍى

الفصل ألاول مً    

ٌ 1443الػام 

والفصل الثاوي مً 

ٌ 1443الػام 

أن ًكىن الطالب كادزا غلى جطبُم  14

ع وكُادة املدزطت  مهازاث الخدَز

 .والصف الدزاس ي

 مً ول الفصل ألا   

ٌ 1433الػام 

 غلى  15
ً
جطبُم أن ًكىن الطالب كادزا

 
ً
 .مىهجُت البدث الػللي غملُا

    

الفصل الثاوي مً 

 1443ٌالػام 
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ث 16
زا جال املها

م
 غلى أداء  

ً
أن ًكىن الطالب كادزا

م  اللساءة الصحُدت لللسآن الكٍس

اًت خفص غً غاصم أداء  بسو

 
ً
.  حُدا

اخخبازاث 

 شفهُت

ألاول مً الفصل    

 1443ٌغام 

جال  17
م

اللُم
 غلى كُادة  

ً
أن ًكىن الطالب كادزا

م واملشازكت في ئًجاد  الفٍس

 *.الحلىل 

 ألاسش  لعمل

جقييم  لعشألاض 

  لعمليت

  لت جباث

 الاسدباهاث

 

مً ألاول الفصل    

ٌ 1433الػام 

18 

جال اللُم
م

 

أن ًكىن الطالب كادزا غلى الالتزام 

باللُم إلاطالمُت وآداب الخالف 

 *.ومبادب وأخالكُاث املهً

     

الفصل الثاوي مً 

 1433ٌالػام 

 غلى جدمل  19
ً
أن ًكىن الطالب كادزا

مظإولُت الخػلم الراحي, 

 *.والخىاصل الفػال

الفصل الثاوي مً    

ٌ 1442الػام 
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: ًالخظ ما ًلي

 
ً
فظل أن جكىن حصءا مً مجمىع دزحاث امللسز؛ لظمان حدًت الطلبت أثىاء ألاداء, أن جددًد الدزحت املخصصت للُاض املخسج جسحؼ  طخاذ امللسز :  أوال . ٍو

ا ًُ ت ئدازة البرهامج  َمُت ذلك, أن ألاصل في كُاض املخسج َى مظخىي الخمكً: ثاه . وإهما ًلاض غيٍر مً املظخىٍاث غىد الاخخُاج وزٍؤ

ا
ً
في مجال % 75مً الطلبت غلى وظبت % 75أن ًخدصل : أن وظبت ألاداء املظتهدف للُاض مظخىي الخمكً أو املمازطت باليظبت للمخسج الخامع والثاوي غشس َى: ثالث

. في بلُت املجاالث% 70و, املػسفت

في % 70مً الطلبت غلى وظبت % 70أن ًخدصل : أن وظبت ألاداء املظتهدف للُاض مظخىي املمازطت لجمُؼ املخسحاث باطخيثىاء املخسج الخامع والثاوي غشس َى: زابًػا

. في بلُت املجاالث% 65و, مجال املػسفت

في بلُت % 60و, في مجال املػسفت % 65مً الطلبت غلى وظبت % 70أن ًخدصل : أن وظبت ألاداء املظتهدف للُاض مظخىي الخأطِع لجمُؼ املخسحاث َى: خامًظا

. املجاالث

اكؼ الطلبت: طادًطا لِع املخسج بما ٌػكع و فظل أن جىخد آلُت اللُاض بين الشػب ختى هدصل , أطالُب الخلُُم للمخسج َى بدظب ما ًساٍ ألاطخاذ مىاطًبا ٍو ٍو

. غلى الىخاةج املطلىبت

 

 .املخسج الري خدد له اللُاض في فصلين دزاطين فان املػخبر في دوزة اللُاض ما ًخص كُاض مظخىي الخمكً**
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 الكفاءاث مجال في املخسحاث كُاض اطخمازة

 

كقائذ)   ر حي ○                                 فشيق في كعضت) ر حي   ○ (   اقشس  أسخار  ○      (

 

 ............ : اقشس    ............ :  لخاسيخ    :............  ليتم

مخشج قياس الاسخماسة من  لهذف :.................................................................... 

 : ملجمتعت بقائذ  لخاصت  لبىتد

 7  ملجمتعت 6  ملجمتعت 5  ملجمتعت 4  ملجمتعت 3  ملجمتعت 2  ملجمتعت 1  ملجمتعت  لبىذ م

         ملجمتعت قيادة على  لقذسة 1

         اهام ألاجتصيع , لخىظيم على  لقذسة 2

         لقش س  جخار على  لقذسة 3

 

 . د ء في مملختو  أعلى إلى يشير (5) سقم أن على (5_1) من  لخقييم دسجت*
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م وأغظاء ,املجمىغت كاةد بين املشتركت البىىد  :الفٍس

 7  ملجمتعت 6  ملجمتعت 5  ملجمتعت 4  ملجمتعت 3  ملجمتعت 2  ملجمتعت 1  ملجمتعت  لبىذ م

         لخالفاث جتاألاص  1

        بئبذ عيت  لعمل 2

         لىخائج على  لتركيز 3

         لفشيق بشألاح  لعمل 4

         اشكالث خل على  لقذسة 5

         ملحذد بالتقذ الالتز م 6

        لبعض بعضهم  لفشيق أعضاء  ختر م 7

         لعمل إهتاص في  املؤألاليت جدمل 8

للملحتظاث الاسختابت 9 .        

         لز حي  لخعلم مملؤألاليت جدمل 10

 

 . د ء في مملختو  أعلى إلى يشير (5) سقم أن على (5_1) من  لخقييم دسجت*  
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 .بها إلاخالو جم  لتي  د ة سقم جدذ (✓) بتضع  سباب متضحا للمتمتعت؛  لشامل  لخقييم من  املخثىين  لطلبت أسماء يتضح جذألاو 

 

  لملبب بها إلاخالو جم  لتي  دألا ث الاســــــــم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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