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5 قاطن 1 ,+*لعتلا سلجملا  

يوناثلاو ,=اسألا م*لعتلل ةعلقلا ةسردمو ةضور  

GHIJكتلا راEتخالا تاررقم
  لوألا ,

)2019Q2020( ,=اردلا ماعلا  

فصلا م ررقملا  ة.ساردلا ةداملا    تاظحالملا 

لوألا 1 تايضا(رلا   

 

 ?<ا ةفاضالاب لما7 ثالث مقر باتكلا

 تارشعلاب دعلا سرد ?<ا ع@ارلا باتكلا

سولفلا مادختساب   

 

لوألا 2 ةيمالسإلا ةيبNOلا   

ناميإلا نا7رأ -    قلفلا ةروس  

   -    مالسإلا \] ةفاظنلا بادآ

 بحأ    -     ھيخأل نوع ملسملا

   يdرسأ

 

 

لوألا 3   مولعلا 

 

211 ةحفص ?<ا 156 ةحفص نم  

 

 

لوألا 4 ةيعامتجالا تاساردلا   
43ص -12ص نم  

 
 

لوألا 5 ةيpرعلا ةغللا   

 

غ ( فرح ?<إ ) ص ( فرح نم  ) 

 

 

يwاثلا 6 تايضا(رلا   

 

ةلما7 ةسماxyا ةدحولا  

 ةثالث نم ةنوكملا دادعالا عمج سرد ?<ا

ةسداسلا ةدحولا نم ماقرا  

 

يwاثلا 7 ةيمالسإلا ةيبNOلا   
 

57 ص ?<ا 12 ص نم  
 



 

 

 

يwاثلا 8   مولعلا 

 

ةلما7 ةسداسلا ةدحولا  

 ةدحوالا نم نداعملاو روy{لا سرد ?<ا

ةع@اسلا   

 

يwاثلا 9 ةيعامتجالا تاساردلا   

 

47ص -14ص نم  

 

 

يwاثلا 10 ةيpرعلا ةغللا   

 �Oغd كرا�فأ ( ةلما7 ةسماxyا ةدحولا

طاش�لاو بلاطلا ي�اتك نم      ) ملاعلا  

 

 

11 
 ثلاثلا

تانب/ن�نب  
تايضا(رلا  

 

ثلاثلا باتكلا   

485 ةحفص ?<إ 359 ةحفص نم  

 

12 
 ثلاثلا

تانب/ن�نب  
ةيمالسإلا ةيبNOلا  

 

49ص ?<ا 10 ص نم   

 

 

13 
 ثلاثلا

تانب/ن�نب  
  مولعلا

ضرألا تا�Oغd : 5 ةدحولا   

  ضرألا صئاصخ •

  ضرألل ةئجافملا تا�Oغتلا •

 ة(رعتلاو ة(وجتلا •

 

14 
 ثلاثلا

تانب/ن�نب  
ةيعامتجالا تاساردلا  

 

43ص -15ص نم  

 

 

15 
 ثلاثلا

تانب/ن�نب  
ةيpرعلا ةغللا  

 ي�اتك نم ةسماxyا ةدحولا سورد

طاش�لا و بلاطلا  

سوردلل ملعتلا جتاون ?�ع عالطالا ءاجرلا   

 -كتايح \] ركف - ?�حأ ا��ايح لعجت الح

فطعلا بولسأ  

 ةيادب لصو-رس�لا ا��أ قلح ةصق

يفصو صن ةباتك-فور�xاب تامل�لا   

 

 



 

 

16 
 ع@ارلا

تانب/ن�نب  
تايضا(رلا  

ثلاثلا باتكلا   

572ةحفص ?<ا 413 ةحفص نم  
 

17 
 ع@ارلا

تانب/ن�نب  
ةيمالسإلا ةيبNOلا 39 ص ?<ا 8ص نم    

18 
 ع@ارلا

تانب/ن�نب  
  مولعلا

ا��ا�Oغdو ةداملا : 6 ةدحولا   

 . ةداملا فصو •

 سايقلا  •

 ءاملا صاوخ •

 طيلxyا •

 

 

19 
 ع@ارلا

تانب/ن�نب  
ةيعامتجالا تاساردلا 14-37- ةحفص نم    

20 
 ع@ارلا

تانب/ن�نب  
ةيpرعلا ةغللا  

 ي�اتك نم ةسماxyا ةدحولا سورد

طاش�لا و بلاطلا   

 سوردلل ملعتلا جتاون ?�ع عالطالا ءاجرلا

ةيلاتلا   

 ماسقأ -ة�Oغصلا يdالقم-مالحألا فقس

 ةباتك - ءامسألا ةيا�¡ ةنيللا فلألا-لعفلا

يدرس صن  

 

سماxyا 21 تايضا(رلا   
 

518?<ا 405 نم  
 

سماxyا 22 ةيمالسإلا ةيبNOلا   
 

48 ص ?<ا 8ص نم  
 

سماxyا 23 مولعلا  338?<ا269 ص نم    

سماxyا 24 ةيعامتجالا تاساردلا   

 

43 ةحفص  ?<إ  13 ةحفص نم  

 

 

سماxyا 25 ةيpرعلا ةغللا   

 

 لاوحآ + ا��اوخآو نا7  :ةسماxyا ةدحولا

 ةزم¦لا+ ا��اوخآو ناO 7¥خ ةلمج

يدرس صن ةباتك+ ةطسوتملا   

ا�¨لئسآ عم ةيجراخ عطق   

 



 

 

     

سداسلا 26 ةيمالسإلا ةيبNOلا   

 -ماغدإلا مكح - ن�قيلاو O¥صلا

 نم -O¥صلاو ركشلا ن�ب نمؤملا

 نب كلام مامإلا - ةعاسلا تامالع

سwأ .: 

 

سداسلا 26 مولعلا   

 لوألا مسقلاو 7 ةدحولاو 6 ةدحولا

 ةحفصلا ةيا�¡ ¬»ح 8 ةدحولا نم يwاثلاو

276 

 

سداسلا 28 ةيعامتجالا تاساردلا   
51 ةحفص ?<إ 15 ةحفص نم   

 
 

سداسلا 29 ةيpرعلا ةغللا   

ةسرادمو ةعجارم-١: وحنلا   

٢ ¯»عتلا بيكNOلا -  

٣ ٢ ةسرادمو ةعجارم -   

ي�Oسفت صن ةباتك  

 

سداسلا 30 تايضا(رلا   

 ( سرد ?<ا يwاثلا لصفلا باتك ةيادب نم

صاوxyا ) 

 

 

 

ع@اسلا 31 تايضا(رلا   

 

464 ?<ا 349 ھحفص نم  

 

 

ع@اسلا 32 ةيمالسإلا ةيبNOلا   

 

 - ةنكاسلا ميملا ما�حأ - ةاساومو ةراش@

 -ةفينح وبأ مامإلا -قافنإلا \] لادتعالا

- ةيمالسإلا ةيpرعلا ةراض�xا   

 

 

ع@اسلا 33 مولعلا   

 ھلما7 توصلاو ءوضلاو تاجوملا هدحو 

 تاناوي�xا نع ھمدقم هدحوب سرد لواو

تاناوي�xا ام  

 

 

ع@اسلا 34 ةيعامتجالا تاساردلا   
 

57 ةحفص ?<إ 14  ةحفص نم  
 



 

 

ع@اسلا 35 ةيpرعلا ةغللا   

 

 تاقيبطت -٢ ھل لوعفملا -١: وحنلا

ةعجارملل   

بوعشلا لاثمآ ن�ب ةنراقم : ةباتكلا   

¯µحب ر(رقت ةباتك   

 

نماثلا 36 تايضا(رلا   

482?<ا 369 ھحفص نم  

 

 

 

نماثلا 37 ةيمالسإلا ةيبNOلا   

 

 - هللا تويب سدقأ -س¶ لآ نمؤم ةصق

ةرمعلا ما�حأ -رفسلا بادآ -ةكم حتف . 

 

نماثلا 38 مولعلا   

 

216 ص ?<ا 167 ص نم  

 

 

نماثلا 39 ةيعامتجالا تاساردلا   
35 ?<ا14 ةحفص نم  

 
 

نماثلا 40 ةيpرعلا ةغللا   

 رئامض - رمألا لعف-عراضملا لعفلا مزج

 صن وأ ةءارق صن عم - ةلصتملا رx¹ا

\«راخ يرعش   

 

 

عساتلا 41 تايضا(رلا   

 سرد  ?<ا يwاثلا لصفلا ةدام ةيادب نم

سسالا ةمسق صاوخ  

 

 

42 

عساتلا  

ةيمالسإلا ةيبNOلا  

 

 ھلاجر عمتجملل - هللا نم لضف ناميإلا

 امو لحي ام -مالسإلا \] لدعلا - هؤاسwو

-بارشلاو ماعطلا نم مرحي   

 

43 
عساتلا  

مولعلا  
210 ص ?<ا 174 ص نم  

 
 

44 
عساتلا  

ةيعامتجالا تاساردلا  
55 ?<ا 14 ةحفص نم  

 
 



 

 

45 

عساتلا  

ةيpرعلا ةغللا  

 ن�لوعفم بصنت ¯»لا لاعفالا -١: وحنلا

O¥خو آدتبم ام¦لصآ   

٢  س½ل ن�لوعفم بصنت ¯»لا لاعفالا -

O¥خو آدتبم ام¦لصآ   

ة�¿انلا ةيدايقلا ةيصy¾لا : ةباتكلا   

 

46 
رشاعلا  

تايضا(رلا  
5.4-5.3-5.2- 5.1 :ةسماxyا ةدحولا   

6.4 - 6.3 - 6.2 - 6.1 : ةسداسلا ةدحولا   
 

47 
رشاعلا  

ةيمالسإلا ةيبNOلا  
 ةنسلا -ف¦كلا ةروس ن�تنx¹ا بحاص

ءا¦قفلا فالتخا -سابللا بادآ -ة(وبنلا  
 

رشاعلا 48 ءايحألا  70 ?<ا 62 ص نم    

رشاعلا 49 ةيعامتجالا تاساردلا  يرا¦م ناحتمإ    

50 
رشاعلا  

ةيpرعلا ةغللا   
 وأ ةءارق صنل ةفاضالاب ءانÀتسالا بولسأ

\«راخ رعش   
 

  دحاو دع@ \] ىوقلا ةع@ارلا ةدحولا ءاي�Áفلا رشاعلا 51

52 
 يدا�xا

رشع  
ءاي�Áفلا تالآلاو ةقاطلاو لغشلا ةع@ارلا ةدحولا     

53 

 يدا�xا

رشع ةيمالسإلا ةيبNOلا   

 ملسو ھيلع هللا ?�ص هللا لوسرب ءادتقالا

 مالسإلا ÄÅنم -ف(رشلا ثيد�xا ماسقأ -

ةرسألا ءانب \]  

 

54 
 يدا�xا

رشع  
ءايميكلا ھلما7 ھع@ارلا هدحولا    

55 
 يدا�xا

رشع  
ةيعامتجالا تاساردلا يرا¦م ناحتمإ     

56 
 يدا�xا

رشع  
  ةيpرعلا ةغللا

 - عورشلاو ءاجرلاو ةpراقملا لاعفأ

\«راخ صنل ةفاضإلاب ¯Èمضلا ھيÇشÆلا   
 

57 
 يدا�xا

رشع  
تايضا(رلا  

 يwايبلا ليثمتلا سرد ?<ا ةداملا ةيادب نم

ةيÇس�لا لاودلل  
 

58 

رشع يwاثلا  

تايضا(رلا  

 

 عطقلا سرد ¬»ح باتكلا ةيادب نم

دئازلا  

 

 

رشع يwاثلا 59 ةيمالسإلا ةيبNOلا     



 

 

 

 \] يوبنلا ÄÅنملا -\Éامتجالا لصاوتلا

ةمر�Êا عويبلا -ةي�{لا ةياعرلا  

 

60 
رشع يwاثلا  

ءايحألا  
78 ص ?<ا 68 ص نم  

 
 

61 

رشع يwاثلا  

ةيعامتجالا تاساردلا  

 

 

يرا¦م ناحتما   

 

62 

رشع يwاثلا  

ةيpرعلا ةغللا  

 

 بئان - لعافلا - لعفلا - ةيلعفلا ةلمx¹ا

لعافلا   

\«راخ صنل ةفاضإلاب   

 

 

63 

رشع يwاثلا  

ءاي�Áفلا  

 

يزاوتلاو \<اوتلا رئاود ةع@ارلا ةدحولا   

 

 


