
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 23من  3الصفحة 

 

 

 

 

 

 ثبٌّدّؼخ اٌزشثُخ  اٌىٍُخ:

 اٌذساعبد اإلعالُِخ. اٌمغُ االوبدٍَّ :

 اإلعالُِخ اٌذساعبد اٌجشٔبِح:

 أزبدَش اِداة  اٌّمشس:

 أ/ فبرٓ ثبثىش . اٌّمشس:ِٕغك 

 .ػجذ اٌشزّٓ اٌذَت / د اٌجشٔبِح:ِٕغك 

 هـ5341 / 2  /51 اٌزىصُف:ربسَخ اػزّبد 
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 : ػُّ تانًمزر انذراسي ٔيؼهٕيات ػاية فأ( انتؼزي

 ISD 131 اٌّمشس:سِض  أزبدَش اِداة اٌّمشس: اعُ- 1 .5

 ( 2)  اٌغبػبد اٌّؼزّذح:  ػذد- 2 .2

 اإلعالُِخ اٌذساعبد ٌ َمذَ ضّٕه اٌّمشس اٌذساعٍ. زأو اٌجشاِح اٌ اٌجشٔبِح- 4 .4

 اٌؼشثُخ  .5  :اٌّمشس ٌغخ رذسَظ – 4 .3

 أ/ ٔبدَخ أزّذ دمحم زدبصٌ  :اٌّمشس اٌذساعٍ ٕغكِ اعُ- 5 .6

               :أو اٌّغزىي األوبدٍَّ اٌزٌ َؼطً فُه اٌّمشس اٌذساعٍ اٌغٕخ-6 .7

       -         اٌثبٍٔاٌّغزىي 

 

 ال َىخذ                  :)إْ وخذد(اٌّمشس اٌغبثمخ ٌهزا  اٌّزطٍجبد- 7 .8

 َىخذ ال                     :إْ وخذد(أُِخ ٌهزا اٌّمشس ) اٌّزطٍجبد- 8 .9

 (داخً اٌّجًٕ)          :رمذَُ اٌّمشس إْ ٌُ َىٓ داخً اٌّجًٕ اٌشئُظ ٌٍّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ ِىلغ- 9

 اٌزذسَظ اعٍىة – 11

  %511 إٌغجخ اٌّئىَخ:  √   ِسبضشاد رمٍُذَخ –أ 

  ....... % إٌغجخ اٌّئىَخ:   ِخزٍظ )رمٍُذٌ، ػٓ ثؼذ(-ة 

  ....... % إٌغجخ اٌّئىَخ:   اٌزؼٍُ االٌىزشؤٍ –ج 

  ....... % إٌغجخ اٌّئىَخ:   ِشاعٍه –د 

  ....... % إٌغجخ اٌّئىَخ:   اخشي-هـ 

 ِالزظبد:

........................................................................................................... 

 

  :ْذا األ( ب

 ِبهى اٌهذف األعبعٍ ِٓ هزا اٌّمشس:-5

 . واٌسمىقواٌّؼبٍِخ اٌسغٕخ ٌطبٌت خٍّخ ِٓ األزبدَش اٌزٍ رؼذ أصال فٍ أثىاة اِداة واألخالق أْ َزؼٍُ ا
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 .  ........انذراسي  انًمزرٔتحسيٍ صف تئيجاس أية خطط يتى تُفيذْا نتطٕيز -2

 ّىضىػبد اٌّمشس .االعزفبدح ِٓ ِىالغ االٔزشٔذ اٌّشرجطخ ث -

 اٌّزبثؼخ واٌّشاخؼخ اٌذوسَخ ٌٍّمشس ِٓ لجً ٌدٕخ رىصُف اٌّمشساد . -

 وػبٌُّخ.ِمبسٔخ ِفشداره ثّب َزُ رمذَّه فٍ ألغبَ أخشي ِسٍُه وإلٍُُّخ  -

 زىي اٌّىضىع.ِزبثؼخ ِب َغزدذ ِٓ ثسىس ودساعبد  -

 خذَذ.رسذَش ِسزىي اٌّمشس ثىً ِب هى  -

 

 

 : انذراسيتٕصيف انًمزر ج( 

 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕػات -1

 ػذد األعبثُغ لبئّخ اٌّىضىػبد
عبػبد 

 اٌزذسَظ

 مقدمة : معنى األدب ، ومظان أحادٌث اآلداب وشرحها
 55حدٌث أبً رقٌة تمٌم الداري )الدٌن النصٌحة (.م 

أبً أمامة الباهلً )اقرؤوا القرآن فإنه ٌأتً ٌوم القٌامة شفٌعا ألصحابه ( 
 -9191م

خ  ( ٌحب لنفسه ٌؤمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ال أنس بن مالك )حدٌث 
 55م  91

(2) (3) 

حدٌث أبً هرٌرة ) من كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو 
لٌصمت ، ومن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم جاره ومن كان ٌؤمن 

 54،م 8196خ  ر فلٌكرم ضٌفه (خباهلل والٌوم اآل
 8998 خال تغضب (  هرٌرة ) حدٌث أبً

 9155( م حدٌث شداد بن أوس ) إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء

(5) (2) 

حدٌث معاذ بن جبل : أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة وٌباعدنً عن النار ،قال 
 -6898: ) تعبد هللا ال تشرك به شٌئا ( ت

 8558خ إن العبد لٌتكلم بالكلمة من رضوان هللا ( حدٌث أبً هرٌرة ) 
 9118( م ذهب أهل الدثور باألجور  حدٌث أبً ذر )

 -6615خ حدٌث أبً هرٌرة ) اجتنبوا السبع الموبقات (
 أال أنبئكم بأكبر الكبائر ( خ حدٌث أبً بكرة )

8156-  
 56خ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( حدٌث عبدهللا بن مسعود )

(2) (3) 
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 618م الطعن فً النسب ( : ما كفراثنتان فً الناس ه حدٌث أبً هرٌرة )

 11خ أعٌرته بأمه ؟ إنك امرؤ فٌك جاهلٌة ( حدٌث أبً ذر الغفاري )
عبادي : إنً حرمت الظلم على نفسً ، وجعله  ٌا حدٌث أبً ذر الغفاري)

 6544بٌنكم محرما (م

(5) (2) 

 4919حدٌث عبدهللا بن مسعود )هلل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن (م
 8891من كانت عنده مظلمة ألخٌه فلٌتحلله منها (خ  رٌرة )حدٌث أبً ه

أوصٌكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن  حدٌث العرباض بن سارٌة )
 6848ت 5814تأمر علٌكم عبد (   د

(5) (2) 

 8859التسبوا أصحابً ( خ حدٌث أبً هرٌرة )
 51حدٌث أبً سعٌد الخدري ) من رأى منكم منكرا فلٌغٌره بٌده ( م

احفظ هللا ٌحفظك  غالم ! إنً أعلمك كلمات : دٌث عبدهللا بن عباس ) ٌاح
 6598( ت

(5) (2) 

إن هللا تعالى قال : من عادى لً ولٌا آذنته بالحرب (  حدٌث أبً هرٌرة )
 8516خ

 5446حدٌث أبً هرٌرة ) حق المسلم على المسلم ست ( م 
 6515خ حدٌث أبً سعٌد الخدري ) إٌاكم والجلوس فً الطرقات (

(5) (2) 

 6585ال تحاسدوا ، وال تناجشوا ، وال تباغضوا ( م حدٌث أبً هرٌرة  )
 645)ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه ( م حدٌث عبدهللا بن مسعود 

 98حدٌث أنس ) ثالث من كن فٌه وجد حالوة اإلٌمان ( خ

 

(5) (2) 

 881حدٌث أبً هرٌرة ) سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ( خ
هرٌرة ) المؤمن القوي خٌر وأحب إلى هللا من المؤمن  حدٌث أبً
 8155( خ الضعٌف

 56وم  15أربع من كن فٌه كان منافقا( خ حدٌث عبدهللا بن عمرو )

 

(5) (2) 

 8159حدٌث المغٌرة بن شعبة ) إن هللا حرم علٌكم عقوق األمهات ( خ
عذر (  ثالثة أنا خصمهم ٌوم القٌامة رجل أعطى به ثم حدٌث أبً هرٌرة )

 6684خ
 8861إن لً قرابة أصلهم وٌقطعونً (م  حدٌث أبً هرٌرة ) 

(5) (2) 

 969ال ٌدخل الجنة من ال ٌأمن جاره بوائقه ( م حدٌث أبً هرٌرة )
 8914حدٌث أنس ) خدمت النبً ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنٌن فما قال لً أف ( خ 

  غارقصة الثالثة الذٌن انطبقت علٌهم الصخرة وهم فً ال
 1416جلس قوم مجلسا لم ٌذكروا هللا فٌه (ت  حدٌث أبً هرٌرة ) ما

(5) (2) 
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  يكَٕات انًمزر انذراسي )إجًاني ػذد ساػات انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 اٌّخزجش فصىي دساعُخ اٌّسبضشح
ػٍٍّ/ُِذأٍ/      

 رذسَجٍ
 االخّبٌٍ أخشي

عبػبد 

 2  يٕجذال ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 اٌزذسَظ

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 

 

 ساػات انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕػيا   / ساػات دراسة خاصة إضافية-3
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انٕطُي نهًؤْالت ٔيالئًتٓا يغ طزق انتمٕيى  تاإلطاريخزجات انتؼهى انًستٓذفة ٔفما نًجاالت انتؼهى  – 4

 اتيجيات انتذريس.ٔاستز
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 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 فٍ ٔهبَخ اٌّمشس َغزطُغ وً طبٌت أْ : اٌّؼبسف 1.0

خٍّخ ِٓ األزبدَش اٌزٍ رؼذ أصال فٍ أثىاة اِداة  َزؼشف ػًٍ 1.1

 . واألخالق واٌسمىق
المحاضرة 

اللقاء وا  

تكلٌفات جماعٌة 

 وفردٌة 

العصف الذهنً  إٌجىَخ فٍ زُبره االخزّبػُخ  . اٌزىخُهبد جكطَأْ  1.2

 التعلم التعاونً 
 ملف اإلنجاز 

 فٍ ٔهبَخ اٌّمشس َغزطُغ وً طبٌت أْ : اٌّهبساد اٌّؼشفُخ 2.0

هى ِٓ عٕخ إٌجٍ ملسو هيلع هللا ىلص وِب هى ِٓ اٌؼبداد َذسن اٌؼاللخ ثُٓ ِب  2.1

 ..واألػشاف 
وواخجبد ِٕضٌُخ  ِٕبلشخ واٌسىاس

 ووزبثخ رمبسَش
 

سثظ اٌذسط ثبٌىالغ  . َمبسْ ثُٓ لُُ اإلعالَ وِجبدئه ولُُ ِجبدا األٔظّخ اٌجششَخ  2.2

اٌزٌ ٔؼبَشه 

وضشة األِثٍخ 

ػًٍ رٌه واٌسش 

ػًٍ زفع األدٌخ 

ورشخُر  وإٌّبلشخ

اِساء ِٓ خالي 

 إٌّبلشخ

 ملف اإلنجاز

اٌّسبوسح واٌزؼٍُ  . أْ َٕمذ ثؼض اٌغٍىوُبد اٌّخبٌفخ ٌغٕخ إٌجٍ ملسو هيلع هللا ىلص 3.4

 اٌزارٍ

 أبحاث

 فٍ ٔهبَخ اٌّمشس َغزطُغ وً طبٌت أْ : ِهبساد اٌزؼبًِ ِغ اِخشَٓ ورسًّ اٌّغؤوٌُخ 3.0

     لبعضعرض   . ءة للقضاٌا الفقهٌة المعاصرةفً الحلول البنا سهم أن ٌ . 3.1

من الواقع   النماذج
          

      المالحظة   .

والتعلٌق      

 تكلٌفات جماعٌة حوار جماعً بحسن االستماع والتحدث تواصل بفاعلٌة داخل مجموعات العملٌ أن. 3.2

 َخ اٌّمشس َغزطُغ وً طبٌت أْ :فٍ ٔهب ِهبساد اٌزىاصً ورمُٕخ اٌّؼٍىِبد واٌّهبساد اٌؼذدَخ 4.0
 

 مناقشة شفهً عرض األفكارجمع معلومات عن المادة  مهارة البحث و ستخدم اال نتر نت فًٌ 4.1
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 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 العلمٌة

 اٌّهبساد إٌفظ زشوُخ 5.0

 .................. .................. ال ينطبق 5.1

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5

 

 األسثٕع ًة انتمٕيىيٓ 

 انُسثة 

يٍ انتمٕيى 

 انُٓائي

1 

 
 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية

طول الفصل 

 الدراسً

درجات أي  91

95%  

2 

 
6،  4 اختبار أعمال السنة األول   

درجة أي  95

95%  

3 

 
96،  99 اختبار أعمال السنة الثاني  

درجة أي  95

95%  

4 

 
 95 االختبار النهائي

درجة أي  81

81%.  

5 

 

...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 

6 

 

...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 

7 
...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 
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8 
...................................................................

...... 
..............

.. 

..................

.. 
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 نهطالب ئاالرشاد األكاديًانذػى  د.

 n.hegazy@mu.edu.saوالتواصل عبر االٌمٌل ,-- ساعتان أسبوعٌا   ساعة مكتبٌة  اسبوعٌا   6 .

  

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 

 :اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ-5

o . ٍٍخبِغ اٌؼٍىَ واٌسىُ الثٓ سخت اٌسٕج 

 :اٌّشاخغ اٌشئُغخ-2

o . ٍٔفزر اٌجبسٌ الثٓ زدش اٌؼغمال 

o  ٍُإٌىوٌ .إٌّهبج ششذ صسُر ِغ 

o  ِىعىػخ ٔضشح إٌؼُُ فٍ ِىبسَ أخالق اٌشعىي اٌىشَُ ملسو هيلع هللا ىلص "ِىعىػخ لُُ أخالق اٌزشثُخ اإلعالُِخ ٌّب أِش

 ثه ؤهً ػٕه فٍ اٌىزبة واٌغٕخ .

 . ُٓثئششاف : صبٌر ثٓ ػجذهللا ثٓ زُّذ ، وػجذاٌشزّٓ ثٓ دمحم ثٓ  إػذاد : ِدّىػخ ِٓ اٌّزخصص

 .ػجذاٌشزّٓ ثٓ ٍِىذ 

  ثهب:َىصً  واٌّشاخغ اٌزٍاٌىزت -4

o . اِداة اٌششػُخ وإٌّر اٌّشػُخ الثٓ ِفٍر 

 . ٌفمه األخالق ٌٍشُخ ِصطفً اٌؼذو 

 :اٌّشاخغ اإلٌىزشؤُخ، ِىالغ اإلٔزشٔذ...اٌخ- 3

 عٕٓ" ٌٍغٕخ اٌغؼىدَخ اٌؼٍُّخ اٌدّؼُخ ِدٍخ " 

 اإلعالَ ِىلغ  http://hadith.al-islam.com 

 ذَثُخاٌس اٌجىازش صفسخ http//www.sultan.org/h 
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 :انًزافك انالسية ٔ.

 اٌّجبٍٔ:-5

  ًطبٌت 21لبػخ ِسبضشاد ٌى 

 ِمبػذ دساعُخ 

 ِمؼذ ٌؼضى هُئخ اٌزذسَظ وِٕصخ 

 :ِصبدس اٌسبعت اٌٍِ-2

 ِٕصخ إٌىزشؤُخ  

 وصٍخ ٔذ. 

 أخشي:ِصبدس -4

 ال َٕطجك 

 .................................................... ......... 

 ............................................................ 

 

 

 تمييى انًمزر انذراسي ٔػًهيات تطٕيزِ  . س

 اٌزذسَظ:اعزشارُدُبد اٌسصىي ػًٍ اٌزغزَخ اٌشاخؼخ ِٓ اٌطالة ثخصىص فؼبٌُخ -5

 ُٓرطجُك اعزجُبْ رمُُُ اٌّمشس ورسًٍُ إٌزبئح ووضغ ِمزشزبد ٌٍزسغ 

 بسوخ اٌفؼبٌخ ٌٍطالة فٍ اٌّسبضشحاٌّش  

 ِغزىي ٔزبئح اٌطالة فٍ االخزجبساد 

 اٌمغُ:اعزشارُدُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزذسَظ ِٓ لجً اٌّذسط أو -2

 عّٕبساد األلغبَ ورجبدي اٌّؼبسف فٍ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٓ أهً اٌخجشح فٍ اٌزذسَظ 

 خبسخٍرطجُك اعزجبٔخ رمُُُ األلشاْ ، داخٍٍ و 

 ٍرطجُك اعزجبٔخ اٌزمُُُ اٌزار 

 )ٌاٌزمُُُ ِٓ لجً إداسح اٌمغُ )رمشَش األداء اٌغٕى 

 اٌزذسَظ:ػٍُّبد رطىَش -4

 اٌزىاصً ِغ األلغبَ إٌّبظشح واالعزفبدح ِٓ اٌخجشاد 

  اٌّزخصصُٓ ٌالطالع ػًٍ وً خذَذ فٍ اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُّخ  و أعبٌُت اٌزؼٍُُ واٌزؼٌٍُمبء دوسٌ  ِغ 

 ٌزمُٕبد اٌسذَثخ فٍ اٌزؼٍُُرطجُك ا 



 

 
 23من  23الصفحة 

 ٍٔاٌزؼٍُُ اإلٌىزشو............................................................ 

 اٌطبٌت:ػٍُّبد اٌزسمك ِٓ ِؼبَُش اإلٔدبص ٌذي -3

 إٌزبئح اٌؼبِخ  ٌٍطبٌجه فٍ االخزجبساد اٌشفهُخ واٌزسشَشَخ 

 ٌٕدبذ (إٌزبئح االزصبئُخ ٌٕدبذ اٌطالة) ِؼذالد ٔغت ا 

 ُُُُخ واٌفشدَخ األثسبس اٌدّبػ ٔزبئح رم  

 :اٌذساعٍ واٌزخطُظ ٌزطىَشهب فؼبٌُخ اٌّمشسإخشاءاد اٌزخطُظ ٌٍّشاخؼخ اٌذوسَخ ٌّذي  -1

 االخزّبع اٌذوسٌ ألػضبء هُئخ اٌذوسٌ ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ ٌزؼضَض ٔمبط اٌمىح وِؼبٌدخ ٔمبط اٌضؼف 

 ٌطالة زىي اٌّمشس وِىضىػبرهرطجُك اعزجبٔبد ِىضىػُخ ألخز آساء ا 

 رمشَش ػٓ اٌّمشس وأوخه اٌمصىس وطشق  ِشاخؼخ اٌخطظ اٌذساعُخ رجؼب ٌٍّؼطُبد اٌّزبزخ اٌسذَثخ

 اٌزسغُٓ واٌزطىَش ِٓ لجً ػضى هُئخ اٌزذسَظ ثّب َسمك 

 خىدح اٌّمشس 

 مك رمشَش ػٓ اٌّمشس وأوخه اٌمصىس وطشق اٌزسغُٓ واٌزطىَش ِٓ لجً ػضى هُئخ اٌزذسَظ ثّب َس

 خىدح اٌّمشس                                                                                  

 رمشَش ػٓ ٔغت إٌدبذ  

 َُرشىًُ ٌدٕخ ٌّشاخؼخ اٌّمشس ِٓ لجً ِٕغمٍ رمشَش زىي ِمزشزبد اٌزطىَش واعبٌُت اٌزؼٍُُ واٌزمى 

  اٌّىاد 

 

 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمزر

 د. ػجذ اٌشزّٓ اٌزَت االعُ:  د. ٔبدَخ أزّذ زدبصٌ عُ:اال

 ػجذ اٌشزّٓ اٌزىلُغ:  ٔبدَخ اٌزىلُغ:

 ....... / ....... / ....... هـ اٌزبسَخ:  ....... / ....... / ....... هـ اٌزبسَخ:

 

 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمزر 

ْـ 1435/  6/  18تتاريخ  (17)في جهسة انمسى رلى   

 

   

 


