
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 كتب السنة والتخريج  اسم المقرر:

 لشطر الطالبات 632439 –لشطر الطالب 602 439 رمز المقرر:

 بكالوريوس )المستوى السابع(. البرنامج:

 الكتاب والسنة. القسم العلمي:

 كلية الدعوة وأصول الدين. الكلية:

 جامعة أم القرى. المؤسسة:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات

 3 ..................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ......................................................................... هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 .................................................................................................. ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 5 ............................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 6 ............................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 6 ....................... مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 8 .......................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 8 .............................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 9 ..................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 9 ........................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 9 ........................................................................................ . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 9 ............................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 10 ............................................................................................. ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعات أربع        . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية  متطلب جامعة  أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 ثامنالالمستوى  - السنة الرابعة   : . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر3

 والثقافة اإلسالمية الدعوةقسم  وطالبات لطالبويقدم 

 ال يوجد                  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(4

 ال يوجد           . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(5

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 60 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 

 . ساعات التعلم الفعلية للمقرر )على مستوى الفصل الدراسي(7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 55 محاضرات 1

 4 معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 3  (أخرى )اختبارنصفي + اختبار  نهائي 4

 62 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 5 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 8 المكتبة 3

 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - أخرى )تذكر( 5

 26 اإلجمالي 

ذكارل * هي مقدار الوقت المستتتثمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقررل ويشتتمل علأ: جميع أنشتتطة التعلمل مثل: ستتاعات االستتت

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريعل والواجباتل والعروضل 
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتضمن المقرر التعريف بمصادر السنة الرئيسية وأعالمها عبر القرون واكساب الخبرة في طرق الوصول للحديث وجمع  

الخبرات السابقة من  طرقه وقواعد دراسة األسانيد للتمييز بين الصحيح والضعيف والمصادر المعينة على علأ مع استدعاء

  .مقررات علوم الحديث

 

  :رر. الهدف الرئيس للمق2

طرق استخراج وجمع أنواع المصنفات في السنة لوأهم مصنفيها  لوكيفية  التخريج منها ل وتزويد الطالب بالمعارف المتعلقة ب

وقواعد النقاد في دراستتتتتة األستتتتتانيد والحكم عليهال والتدريب على جمع روايات الحديثل والصتتتتتيا ة العلمية لروايات الحديث 

 دراسة األسانيدل من خالل توظيف قواعد النقاد المتعلقة بدراسة األسانيد والحكم عليهاللتخريج ومهارات تطبيق خطوات 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رمزه                                                                                                                            مخرجات التعلم للمقرر

 المعارف 1
 يتوقع من الطالب  في نهاية المقرر أن يكون قادرا على أن:

 

   .عبر القرون ومصنفيها ومناهجهميذكر مصنفات السنة الرئيسة   1.1
  .وعالقته بدراسة األسانيد لمفهوم التخريج  وأهميته وفوائده يوضح 1.2
  .طرق التخريجل التقليدية والحديثة مبيناً ميزاتها وعيوبها يحدد مصادر كل طريقة من 1.3
   .اعد وخطوات دراسة األسانيدصف قوي 1.4
  .يصنف مراتب الحكم على الحديث معتبرا المتابعات والشواهد 1.5

 المهارات 2

 في نهاية المقرر أن يكون قادرا على أن:يتوقع من الطالب 
 

  .السنة األصيلةيقارن بين مناهج مصادر  2.1

والمختصرة وتطبيقها على اليب التخريج المطولة والمتوسطة سيفرق بين سمات المناهج العامة أل 2.2

 .كتب التخريج القديمة
 

  باستعمال كل طريقة من طرق التخريج التقليدية والحديثة حديثمع طرق يج 2.3

سالم من ي 2.4 ل موضحا عليها البيانات الرئيسية والمدار  االختالفرسم شجرة اإلسناد لطرق حديث 

 .الرئيسي للحديث والمدارات الفرعية
 

  .يقارن بين األسانيد والمتون مبينا المتابعات التامة والقاصرة والفروق بينها 2.5

  .المتوسطة(-المختصرة  –يكتب الصيا ة العلمية للتخريج  بالطرق )المطولة  2.6

  .سانيدالنظرية في نقد األستخدم القواعد ي 2.7

 الكفاءات 3

 في نهاية المقرر أن يكون قادرا على أن:يتوقع من الطالب 
 

   .ل والحكم عليهيستفيد من المصادر المتنوعة في تخريج الحديث 3.1

  مع أقرانه مشروعا متكامال في التخريج ودراسة األسناد.يقدم  3.2

  المتعلقة بالمقرر بأمانة وإتقان.يتحمل مسؤولية إعداد الواجبات  3.3
  يستخدم التقنية الحديثة فيما يختص بأداء الواجبات والتكاليف. 3.4
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 ج. موضوعات المقرر 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 

 ..كتب السنة..

 :: نبذة عن مدونات السنة النبوية في القرن األولوالا أ

 .الصحيفة الصادقةل صحيفة همام لصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  

2 

2 

 :المصنفات في القرن الثاني :ثانيا

 ويتضمن التعريف بالمصنف والكتاب وطريقة التطبيق العملي عليه 

 .الزهد لوكيع لمسند الطيالسيلمسند الشافعي  لاألم والرسالة للشافعيل مالأ أموط

2 

3 

  :المصنفات في القرن الثالث:ثالثا 

 ويتضمن التعريف بالمصنف والكتاب وطريقة التطبيق العملي عليه

مستتتند الدارمي مستتتند لمستتتند أحمد  لابن ماجه لالنستتتائيلالترمذي لأبو داود لمستتتلم  لالبخاري

  .مسند أبي يعلي لالحميدي

4 

4 

ا   :لى القرن التاسعإ: المصنفات من القرن الرابع رابعا

 ويتضمن التعريف بالمصنف والكتاب وطريقة التطبيق العملي عليه

ل المعجم الكبير للطبراني لالستتنن مستتتخرج أبي عوانةصتتحيح ابن خزيمة لصتتحيح ابن حبانل 

للدارقطنيل المستدرك للحاكمل السنن للبيهقيل  نصب الراية للزيلعيل البدر المنير  ابن الملقنل 

  .ير ابن حجرالمغني العراقيل  التلخيص الحب

4 

5 

ا    :: المصنفات في موضوعات معينةخامسا

 ويتضمن التعريف بالمصنف والكتاب وطريقة التطبيق العملي عليه

جزء رفع اليدين في الصتتتتتالة للبخاريل العلل البن أبي حاتم والدارقطنيل التر يب والترهيب 

 .البن الجوزي البن شاهينل التوحيد البن مندهل السنة البن أبي عاصمل الموضوعات

 

4 

 

 

 

6 
ا    :: المصنفات في الرجالسادسا

 الكاشف والميزان للذهبي لتهذيب الكمال للمزيل تهذيب التهذيب والتقريب  البن حجر
4 

 

7 

ا   :: المصنفات في خدمة السنة من جوانب متعددةسابعا

 . ريب الحديث للخطابي الناسخ والمنسوخ للشافعيل مختلف الحديث للشافعيل

 

2 
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 ودراسة األسانيد.. التخريج..

لغة واصتتتتتتطالحاًل والفرق بين التخريج وبين التعريف بعلم التخريج ودراسةةةةةةةة األسةةةةةةةانيد:  

 .والمصطلحات المشابهة  وبيان أهميتهل واالرتباط الوثيق بينه وبين دراسة األسانيد اإلخراجل

2 

9 

 القسم األول: التخريج :
ية لطرق  باألستتتتتتس العلم ية التعريف  يا ة األول ها والصتتتتتت يات وترتيب التخريجل وجمع الروا

 .للتخريج

 أوال : طرق التخريج الخاصة بالمتن: 

 عن طريق معرفة موضوع الحديث. الطريقة األولى: 

   .التطبيق العملي على أحاديث مختارة لمتى تستعملل أنواع مصادرهال ميزاتها وعيوبها 

 الطريقة الثانية: عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. 

 .متى تستعملل أنواع مصادرهال ميزاتها وعيوبهال التطبيق العملي على أحاديث مختارة

4 

10 

 االختبار النصفي

 

 

 الطريقة الثالثة: عن طريق معرفة كلمة من متن الحديث يقل دورانها على األلسنة. 

  .ميزاتها وعيوبهال التطبيق العملي على أحاديث مختارة مصادرها ل متى تستعمل ل

 

1 

3 



 

 
6 

11 

ا   الطرق المشتركة بين السند والمتن :  :ثانيا

ا.   الطريقة الرابعة: عن طريق معرفة النظر في حال الحديث سنداا ومتنا

  .متى تستعمل ل مصادرها ل ميزاتها وعيوبها ل التطبيق العملي على أحاديث مختارة

2 

12 
التعريف بالقواعد العلمية المتبعة في وصتتتتف وترتيب  وصتتتتيا ة ألفاظ اإلحاالت على المتون 

 .بعد جمع طرق الحديث ل والتطبيق العلمي على نماعج مختارة
2 

13 

 التخريج باستعمال البرامج الحاسوبية :
)الجامع الكبير (   –متى تستتتعمل ل مصتتادرها ل التعريف بأشتتهر البرامج الحاستتوبية  ) جوامع الكلم ( 

)جامع خادم الحرمين الشتتتتتريفين الملأ عبدن للستتتتتنة النبوية ( )المكتبة الشتتتتتاملة( ميزاتها وعيوبها ل 

 .التطبيق العملي على أحاديث مختارة

2 

14 

ا : طرق التخريج المتعلقة بالسند )بالنظر للسند(  ثالثا

 التخريج بداللة الراوي األدنى ) شيخ المصنف (  (أ

  .تستعملل مصادرهال ميزاتها وعيوبهال التطبيق العملي على أحاديث مختارةمتى 

 :التخريج بداللة راو أثناء اإلسناد (ب

 .متى تستعمل ل مصادرها ل ميزاتها وعيوبها ل التطبيق العملي على أحاديث مختارة

2 

15 

 ج ( التخريج بداللة الراوي األعلى ) الصحابي (:  

 .مصادرها ل ميزاتها وعيوبها متى تستعمل ل

مستتتتند  -لتطبيق العملي على تخريج  أحاديث مختارة من المستتتتانيد ) مستتتتند أحمد أوأل : المستتتتانيد: 

 .مسند أبي يعلى( -البزار

التطبيق العملي على تخريج أحاديث مختارة من معاجم الصتتتتتتحابة )  ثانياً: معاجم الصتتتتتتحابة:

 .المعجم الكبير(

  .التطبيق العملي على تخريج أحاديث مختارة من تحفة األشراف كتب األطراف: ثالثاً :

  .التطبيق العملي على تخريج أحاديث مختارة من إتحاف المهرة -       

4 

16 

  القسم الثاني : دراسة األسانيد 

 – مراتب القبول –جمع طرق الحديث المختلفة التعريف بالقواعد المتبعة في دراسة اإلسناد: 

 .الفرق بين الحكم على اإلسناد والحكم على الحديث بمجموع طرقه –مراتب الرد لألحاديث 

 خطوات دراسة اإلسناد:   

كيفية تحديد مدار اإلستتتناد وأهميتهل  –اإلستتتناد لحديث ستتتالم من االختالف أوال: رسةةةم شةةة رة 

 .–كيفية صيا ة التخريج بالداللة على الفروق في السند والمتن  معا

  .إتحاف المهرةشراف وج عملية من كتابي تحفة األطبيق العملي على نماعالت

6 

17 

ا: تتبع ودراسةةةة أحوال رجال اإلسةةةناد: من حيث العدالة والالةةةبط واالتصةةةال واالنقطاع   ثانيا

 وتشمل:
 –نماعج من الخلل في الرواة  كيفية توظيف الترجمة للحكم على اإلستتتتتناد  ) –للرواة الترجمة 

   لالمتكلم فيهم ( وأثر علأ في الحكم على األستتتتتانيد –المرستتتتتلون  –المختلطون  –المدلستتتتتون 

  .إتحاف المهرةشراف ولى نماعج عملية من كتابي تحفة األالتطبيق العملي ع

6 

18 

 ثالثا : تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد: 

  .المتن واإلسنادل ومتى تقوي المتن فقط أنواع المتابعاتل ومتى تقوي-

- ً  .الصيا ة العلمية للحكم على الحديث سنداً ومتنا

  .دراسة نماعج تطبيقية للمتابعات والشواهد وأثرها في الحكم على الحديث-

2 

 2 .ج ودراسة أحاديث مختارةيمناقشة مشروعات الطلبة الجماعية في تخر 19

 2 االختبار النهائي  20

 62 الم موع

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتي يات التدريس وطرق التقييم  . 1

 طرق التقييم استراتي يات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 المعارف 1.0
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 طرق التقييم استراتي يات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

1.1 

عبر القرون يتذكر مصتتتتتتنفتات الستتتتتتنتة الرئيستتتتتتتة  

  .ومصنفيها ومناهجهم
 القراءة الموجهة

االختتتتتبتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتة 

 المقالية والموضوعية

1.2 

وعالقته  لمفهوم التخريج  وأهميته وفوائده يوضتتتتتتح

 .بدراسة األسانيد
 المحاضرة

االختتتتتبتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتة 

 المقالية والموضوعية

1.3 
يحدد مصادر كل طريقة من طرق التخريجل التقليدية 

 .والحديثة مبيناً ميزاتها وعيوبها
 العصف الذهني

تتتتتتتتتقتتتتتتتتريتتتتتتتترالتتتتتتتتواجتتتتتتتتب 

 األسبوعي)حقيبة اإلنجاز(

1.4 

  .اعد وخطوات دراسة األسانيدصف قوي

 المناقشة
ااالختتتتتبتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتة 

 المقالية والموضوعية

1.5 

يصنف مراتب الحكم على الحديث معتبرا المتابعات 

 .والشواهد
 الخرائط المفاهيمية

تقرير الواجبات األستتتتتبوعي 

 ) حقيبة اإلنجاز (

 المهارات 2.0

 االختبارات  التعلم بالكتشاف .يقارن بين مناهج مصادر السنة األصيلة 2.1

2.2 

اليب التخريج ستتتتيفرق بين ستتتتمات المناهج العامة أل

والمختصتتتتتترة وتطبيقها على المطولة والمتوستتتتتتطة 

 .كتب التخريج القديمة

 االختبارات االكتشاف الموجه

2.3 
باستتتتتتتعمال كل طريقة من طرق  حديثمع طرق يج

 التخريج التقليدية والحديثة
 المشروع حل المشكالت

2.4 

يرستتتتتتم شتتتتتتجرة اإلستتتتتتناد لطرق حديث ستتتتتتالم من 

ل موضحا عليها البيانات الرئيسية والمدار  االختالف

 .الرئيسي للحديث والمدارات الفرعية

 

  المشروع الخرائط المفاهيمية

2.5 
والمتون مبينا المتابعات التامة يقارن بين األستتتتتتانيد 

 .والقاصرة والفروق بينها
 المشروع المناقشة

2.6 

يكتب الصتتتتتيا ة العلمية للتخريج  بالطرق )المطولة 

 .المتوسطة(-المختصرة  –

 

 تقييم دراسة الحالة دراسة الحالة



 

 
8 

 طرق التقييم استراتي يات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 تقييم دراسة الحالة دراسة الحالة .سانيدستخدم القواعد النظرية في نقد األي 2.7

 الكفاءات 3.0

3.1 
يستتتتتفيد من المصتتتتادر المتنوعة في تخريج الحديثل 

 المشروع البحثيتقييم  المشروع البحثي  والحكم عليه.

3.2 
مع أقرانتتته مشتتتتتتروعتتتا متكتتتامال في التخريج يقتتتدم 

 تقييم األداء تعلم تعاوني ودراسة األسناد.

3.3 
يتحمل مستتتتتتؤولية إعداد الواجبات المتعلقة بالمقرر 

 تقييم األداء تعلم عاتي بأمانة وإتقان.

3.4 
يستتتتتتتخدم التقنية الحديثة فيما يختص بأداء الواجبات 

 تقييم األداء تعلم عاتي والتكاليف.

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 مستمر الواجبات األسبوعية  التكاليف و 1

 %15 األسبوع الثامن االختبار النصفي 2

 %15 االسبوع الرابع عشر المشروع البحثي 3

4 
أسئلة  %20) %60 يحدد من قبل املؤسسة االختبار النهائي

 نظرية( %40تطبيقية، 

  أنشطة التقييم )اختبار تحريريل شفهيل عرض تقديميل مشروع جماعيل ورقة عمل الخ(*

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 اإلرشاد األكاديمي:

 يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي. •

 يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعتين مكتبيتين أسبوعياً لمقابلة الطلبة وتقديم الدعم الالزم لهم. •

أو بأحد وسائل  يتواصل الطالب مع األستاع والمرشد األكاديمي عبر البريد االلكترونيل أو البالك بوردل •

 التواصل.

 الدعم الطالبي: 

 مساعدة الطلبة في توفير المصادر  ير المتوفرة في مكتبة الكلية. •
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 مساعدة الطلبة عوي االحتياجات الخاصة )عوي البصيرة( في توفير المصادر ببرايل. •

والجهات المعنية في عمادة إحالة الطلبة الوافدين والمتعثرين والموهوبين على لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم  •

 شؤون الطالب.

 

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 المرجع الرئيس للمقرر
 تدوين السنة النبوية للدكتور محمد مطر الزهراني.  .1

 . سانيد للدكتور محمود الطحانلتخريج ودراسة األا .2

 المراجع المساندة

 للدكتور/ عبد الموجود محمد عبد اللطيفكشف اللثام عن حديث سيد األنامل  •

 .د. عبد المهدي عبدالقادر طرق تخريج حديث رسول ن  •

 تخريج الحديث نشأته ومنهجيته لمحمد أبو الليث •

 المكتبة الشاملة -جامع الملأ عبدن للسنة النبوية –جوامع الكلم  –الجامع الكبير  المصادر اإللكترونية

 موقع الدرر السنية -موقع الباحث الحديثي –الحديث ملتقى أهل  أخرى 

 

 . المرافق والت هيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
)القاعات الدراسيةل المختبراتل قاعات العرضل 

 قاعات المحاكاة ... إلخ(

طاوالت ل مكتبة مخصتتصتتة للتخريجقاعة دراستتية بكامل تجهيزاتها في  -1

 وكراسي للتعلم التعاوني. مستديرة

البرامج الحاستتتتوبية المطلوبة بوتغذية حواستتتتيب المعمل  لمعمل التخريج-2

وربط  لدن الرقميةبمكتبة الملأ عو لالمكتبة الشتتتتاملة أحدث اإلصتتتتداراتك

 .حواسيب الطلبة بحاسوب األستاع

 الت هيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتل السبورة الذكيةل البرمجيات(

جوامع  –الجامع الكبير )الحاستتتوبية المطلوبة  مجياتالبر -جهاز بروجكتر 

 - أحدث إصدار( المكتبة الشاملة –جامع الملأ عبدن للسنة النبوية  –الكلم 

 تغطية المكتبة بشبكة االنترنت.

 --- )تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى  ت هيزات

 

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون م االت التقويم

 فاعلية استراتيجيات التدريس. -1
 أستاع زميل يدرس نفس المقرر

)مباشر( تبادل الزيارات الصفيةل وتقديم 

 تقرير عن فاعلية التدريس.

 ) ير مباشر( استبانة تقييم المقرر. الطلبة

 

 

 جودة طرق التقييمل ومصداقيتها. -2

  

  

 أستاع زميل يدرس نفس المقرر
)مباشر( تقرير عن مدى استيفاء اختبار 

 مقرر للمعايير االختبارية.

 أستاع زميل يدرس نفس المقرر
)مباشتتتتر( تصتتتتحيح عينة عشتتتتوائية من 

 إجابات الطلبة.

 )مباشر( تقرير المقرر. أستاع المقرر

 ) ير مباشر( استبانة تقييم المقرر. الطلبة
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 طرق التقييم المقيمون م االت التقويم

متتتدى تحصتتتتتتيتتتل مخرجتتتات التعلم  -3

 للمقرر.

 )مباشر( تقرير المقرر. أستاع المقرر

 ) ير مباشر( استبانة تقييم المقرر. الطلبة

 مصادر التعلم  -4

أعضتتتتتاء هيئة التدريس المكلفون بتدريس 

 المقرر
 )مباشر( تقرير المقرر.

 ) ير مباشر( استبانة تقييم المقرر. الطلبة

 الطالبل مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررل مصادر التعلم ... إلخ( )مثل. فاعلية التدريسل فاعلة طرق تقييممجاالت التقويم 

 )الطلبةل أعضاء هيئة التدريسل قيادات البرنامجل المراجع النظيرل أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر و ير مباشر(طرق التقييم 
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