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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
فمي  الوين  أصول  رنمام  ككمالج  ج لم  تهيميب بهمه  اسيمتبانة   ت مد  تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع يمة،

رك . و   نما معرفمة  أعمت وتهمد ال ك مج مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نم  ومممالمه  تكمكأ أةامعمة محتمة، 
التكمر  كهمرا ي التع ي مال الةابمة كاسيمتجاكة   م   نرةمج، لها ل برنام  مس خالل اسةاكة  س اسيتبانة

 اضألغمر ذ يتسمتةد    ،يتبانة ككأ وية و ناعة ومس ثب اإلةاكة  ن ا ككأ بمد  وأمانمةاأ ةد  مس اس
 البحث الع  ي فهط . 

اسةبا  مة  ما الجد  الثاني فيتكجن مس مسايال التةصصيانال الكةصية، أو تكجن الجد  اسول مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئأ مج ج ة مس ال سايال  دوا مس األل  ةانب كواسختيا  ة ل برنام ، ويتجد  

 هيما  ال تمد ل لكمأ يمحال ككمكأ مننصمأ ممس يمئ ة   م  الهه  ال سايال، الرةا  اإلةاكة  س هه  األ
 خالل وضع اشا ي )        ( في الع جو اله  ع ثأ تهد رك . 

 
 شاار س لكب حسس تعاونكب                                                       

                          
 الهسب األول : مع جمال شةصية 

 ع ثأ مع جماتت الكةصية  في ال ربع اله × ( ضع  شا ي ) 
 

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدل التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدل في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايال والةبرال الهسب الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  سايال التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال ربع اله   الئب  أعت 1  
مد  ال حتج  اله  عغطي   محتجا  النظر  والع  ي أه يت  ل ع أ في ال ستهبأ ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 اسه ية

ي يأ 
 اسه ية

نظر  
غير 
يابأ 
 ل تطبي 

نظر  
لكن  
يابأ 
 ل تطبي 

نظر  
مع 

نكاطال 
 تطبيهية

ي يأ  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واستسا 

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي أ

             ١فقه عبادات) 

             اصول فقه عام

٢فقه العبادات)  )              

             احوال شخصيه/زواج وطالق

             فقه المعامالت

(/وصايا ٣شخصية ) احوال 
 ومواريث

            

ه النبويه              السير

             التفسير التحليل  

             تفسير موضوع  

             احاديث االحكام

  الحديث من 
دراسات ف 

 الصحيحير  

            

  الحديث من 
دراسات ف 

 السي   

            

             ايات االحكام

             اعجاز القران الكريم

٢العقيده االسالميه)  )              

٣عقيدة اسالمية )  )              

             تخري    ج الحديث النبوي

             مناهج المحدثير  

اساليب البحث وتحقيق 
 النصوص

            

             مناهج المفرسين

  تاري    خ المسلمير  
             الفرق ف 

             اديان مقارنه

             الدعوه والخطابه

بيه  اساليب تدريس الير
 االسالميه

            

             ٢دراسات نحوية ) 

             معامالت ماليه مرصفيه

             فقةالقضاء وطرق االثبات

  االسالم
  ف 
ي    ع الجنائ               الترسر

  االسالم
             العالقات الدوليه ف 

             فقه االيمان والنذور

  
             القصص القرائ 
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مد  ال حتج  اله  عغطي   محتجا  النظر  والع  ي أه يت  ل ع أ في ال ستهبأ ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 اسه ية

ي يأ 
 اسه ية

نظر  
غير 
يابأ 
 ل تطبي 

نظر  
لكن  
يابأ 
 ل تطبي 

نظر  
مع 

نكاطال 
 تطبيهية

ي يأ  وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واستسا 

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي أ

             

             

             

 
 : كالنسبة ل  سايال التي و يت ا.  ل  أ  مد  تب ايتةدا  كأ مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايكة 

      منايكة بنية

      منايكة ض س مج ج ال 

       رض ويائأ ي عية وبصر ة وأفال 

      طر هة أو أي جب ال كرو 

       رض أو الهيا  بد و  ن جذةية .

      ايتةدا  ال ةتبرال 

 
 . التهييب  3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     عرضهالبحث في موضوع معين بدون 

 

 . العاليال مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة
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يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


