
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثٛخ ثبنًدًؼخ  انكهٛخ:

 انذساعبد اإلعاليٛخ انمغى االكبدًٚٙ :

 انذساعبد اإلعاليٛخ انجشَبيح:

 فمّ انظالح ٔآداثٓب  انًمشس:

 يُٗ ػجذ هللا انُبطش يُغك انًمشس:

 د/ ػجذ انشزًٍ انزٚت  يُغك انجشَبيح:

 ْـ 5341/  6/  51 ربسٚخ اػزًبد انزٕطٛف:



 : عُّ أ( انتعريف تانًمرر انذراسي ٔيعهٕياخ عايح

اعى - 1 .5

 انًمشس:
 ISD 142 سيض انًمشس: فمّ انظالح آداثٓب

ػذد انغبػبد - 2 .2

 انًؼزًذح: 
 (2 ) 

انجشَبيح أٔ انجشايح انز٘ ٚمذو ػًُّ انًمشس - 4 .4

 انذساعٙ. 
 انذساعبد اإلعاليٛخ

نغخ رذسٚظ  – 4 .3

 انًمشس: 
 انهغخ انؼشثٛخ  .5

اعى يُغك انًمشس - 5 .6

 انذساعٙ: 
 د/ إًٚبٌ دمحم خبثش

انغُخ أٔ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛ انًمشس -6 .7

 انذساعٙ: 
  انثبَٙ انًغزٕٖ

 انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس )إٌ ٔخذد(:- 7 .8

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

 انًزطهجبد اَٜٛخ نٓزا انًمشس )إٌ ٔخذد(: - 8 .9

 ال ٕٚخذ 

 يٕلغ رمذٚى انًمشس إٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظ نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ: - 9

 انزذسٚظ اعهٕة – 11
  % 511 انُغجخ انًئٕٚخ:  ✓   يسبػشاد رمهٛذٚخ –أ 

.......  انُغجخ انًئٕٚخ:   يخزهؾ )رمهٛذ٘، ػٍ ثؼذ(-ة 

% 
 

.......  انُغجخ انًئٕٚخ:   االنكزشَٔٙ انزؼهى –ج 

% 
 

.......  انُغجخ انًئٕٚخ:   يشاعهّ –د 

% 
 

.......  انُغجخ انًئٕٚخ:   اخشٖ-ْـ 

% 
 

 يالزظبد:

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

  ب( األْذاف:

 يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس: ثؼذ دساعخ ْزا انًمشس رغزطٛغ انطبنجخ أٌ :-5

لبدسِ ػهٗ رسذٚذ يبْٛخ انظالح فٙ انهغخ ٔاالططالذ ،أدنخ ٔزكًخ يششٔػٛزٓب ،  ٔأزكبيٓب يٍ   

ششٔؽ طسّ ٔأسكبٌ ٔٔاخجبد ٔعٍُ ٔيفغذاد انظالح ٔيجطالرٓب ، ٔطفخ طالح انُجٙ طهٗ 

، ٔزكى ربسكٓب  ٔ رؼشف إَٔاع طالح انزطٕع ٔأٔلبرٓب ، ٔفبئذح انظالح ٔأًْٛزٓب هللا ػهّٛ ٔعهى ،

 ، ٔرؼشف كزنك أزكبو اندُبئض ٔزكى صٚبسح انمجٕس .

 انًمشس انذساعٙ ........ . طف ثئٚدبص أٚخ خطؾ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔرسغٍٛ -2

 االعزفبدح يٍ يٕالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًٕػٕػبد انًمشس

 اعزخذاو اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ انسذٚثخ فٙ رذسٚظ انًمشس 

 انًزبثؼخ ٔانًشاخؼخ انذٔسٚخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رٕطٛف انًمشساد



 رجبدل انخجشاد ثٍٛ انمغى ٔانًشاكض انجسثٛخ راد انظهخ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 : ج( تٕصيف انًمرر انذراسي
 

 انًٕضٕعاخ انتي سيتى تُأنٓا:-1

 لبئًخ انًٕػٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

رؼشٚف انظالح ٔثٛبٌ يُضنزّ ٔزكى ربسكٓب ٔزكًخ رششٚؼٓب اٜراٌ 
 ٔاإللبيخ ٔأزكبيًٓب ٔزكًًٓب .

5 2 

طفخ انظالح ٔششٔؽٓب ، ٔأسكبَٓب ، ٔٔاخجبرٓب ، ٔعُُٓب ، ٔيكشْٔبرٓب ، 
 ٔيجطالرٓب 

 عدٕد انغٕٓ ، رؼشٚفّ ، ٔإَٔاػّ ، ٔزكى كم َٕع ، ٔزكًخ رششٚؼّ

2 3 

 2 5 طالح اندًبػخ ، ٔاإليبيخ ، ٔأزكبيًٓب ، ٔزكًخ رششٚغ اندًبػخ .
 2 5 طالح أطسبة األػزاس ، رؼشٚفٓب ، ٔإَٔاػٓى ،ٔزكى كم َٕع .

خًغ انظالح ٔلظشْب فٙ انغفش ، ٔخًؼٓب فٙ انًطش ٔانًشع َٔسٕ     
         ِ   

5 2 

 2 5 طالح انخٕف  ٔأزكبيٓب ، طالح اندًؼخ ،ٔأزكبيٓب
طالح انُبفهخ ، رؼشٚفٓب ٔألغبيٓب ٔأزكبيٓب ٔأٔلبرٓب  ، طالح انؼٛذٍٚ 
  ٔرؼشٚفٓب        ٔأزكبيٓب ٔزكًٓب

2 3 

 3 2 طالح انكغٕف ٔانخغٕف ٔاالعزغمبء  ،انزؼشٚف ٔاألزكبو ٔانسكًخ
أزكبو اندُبئض  : زكًٓب ، غغم انًٛذ  ، ٔركفُّٛ ، ٔانظالح ػهّٛ ، ٔدفُّ  

 ٔصٚبسح  انمجٕس .
2 3 

 
  يكَٕاخ انًمرر انذراسي )إجًاني عذد ساعاخ انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسٚظ
 26 ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ 2

انساعاخ 

 انًعتًذج
 26 ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ ال ٕٚخذ 2

 

 



ساعاخ دراسح خاصح إضافيح / ساعاخ انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓا انطانة -3

 أسثٕعيا  
2 

 
 

 
 

 

 

 
 
يخرجاخ انتعهى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتعهى تاإلطار انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يع  – 4

 طرق انتمٕيى ٔاستراتيجياخ انتذريس.
 

 يجاالخ اإلطار انٕطُي نهًؤْالخ 
 انًستٓذفح نهًمرر()يخرجاخ انتعهى 

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 انًعارف: في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : 1.0

انًسبػشح  ٌعرف  أحكام الصالة وأهمٌتها 1.1

 ٔاإلنمبء  
 اخزجبس شفٓٙ

اعزخذاو انخشائؾ  ٌتعرف على  كٌفٌة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  1.2

انزُْٛخ     

 اخزجبس رسشٚش٘  

 انًٓاراخ انًعرفيح 2.0

انؼظف  ٌطبق ما تعلمته فً كٌفٌة أداء الصالة  . 2.1

 انزُْٙ

 أعئهخ شفٓٙ   

مع  ٌستنبط األحكام الفقهٌة لما ٌستجد من نوازل فً فقه الصالة 2.2

 مراعاة استخدام أشكال متنوعة من تقنٌات المعلومات
اعزخذاو 

اعهٕة انسٕاس 

انزؼهًٛٙ 

  ٔرجبدل األفكبس

رمٛٛى ركهٛفبد 

 فشدٚخ

 يٓاراخ انتعايم يع اآلخريٍ ٔتحًم انًسؤٔنيح: في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : 3.0

ٌمارس قٌادة الجماعة فً مواقف متنوعة فً هذا المجال والتً  3.1

 تتطلب استجابات مبتكرة 

ػشع  نجؼغ  

انًُبرج يٍ    

 انٕالغ             

انًالزظخ          

ٔانزؼهٛك  .     

فً المواقف  الحلول البناءة للقضاٌا الفقهٌة المعاصرة ٌقترح 3.2

 المختلفة سواء كان بشكل فردي أو من خالل جماعة

انًُبلشخ ٔرجبدل 

 األفكبس       

 كزبثخ رمشٚش

4.0 
يستطيع كم يٓاراخ انتٕاصم ٔتمُيح انًعهٕياخ ٔانًٓاراخ انعذديح: في َٓايح انًمرر 

 طانة أٌ :

ٌستخدم اال نتر نت فً مهارة البحث و جمع معلومات وتفسٌرها  4.1

  وتنفٌذها عن المادة العلمٌة فً المواقف التدرٌسٌة

 يُبلشخ شفٓٙ ػشع األفكبس

 رمٛٛى األثسبس  انزؼهى انزؼبَٔٙ ٌطبق أحكام الصالة وفق صفة صالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص 4.2



 يجاالخ اإلطار انٕطُي نهًؤْالخ 
 انًستٓذفح نهًمرر()يخرجاخ انتعهى 

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 انًٓاراخ انُفس حركيح 5.0

 .................. .................. ال تُطثك 5.1

5.4 ..................................................................... .................. .................. 
  

 

 . جذٔل يٓاو تمٕيى انطالب خالل انفصم انذراسي5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

يٍ انتمٕيى 

 انُٓائي

1 

 

تكهيفاخ يختهفح فرديح ٔجًاعيح عمة كم ٔحذج 

 دراسيح

ؽٕل 

انفظم 

 انذساعٙ

دسخبد  51

%51أ٘   

2 

 
8،  7 اختثار أعًال انسُح األٔل   

دسخخ أ٘  51

51%  

3 

 
52،  55 اختثار أعًال انسُح انثاَي  

دسخخ أ٘  51

51%  

4 

 
 51 االختثار انُٓائي

أ٘  دسخخ 61

61.%  

5 

 

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

.......... 

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

... 

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

... 

 



 د. انذعى ٔاالرشاد األكاديًي نهطالب

 e.gabr @mu.edu.sa  ٔانزٕاطم ػجش االًٚٛم,-- عبػزبٌ أعجٕػٛبً  ساعح يكتثيح  اسثٕعيا   2

 

 ْـ   يصادر انتعهى 
 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ:-5

  ْـ 5344، 6طبنر انفٕصاٌ : انًهخض انفمٓٙ ، يكزجخ انٓذاٚخ ، انذاس انجٛؼبء، ؽ- 

 و2152

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

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

 انًشاخغ انشئٛغخ:-2

   اثٍ انؼثًٍٛٛ: انششذ انًًزغ ػهٗ صاد انًغزمُغ، انًكزجخ انزٕفٛمٛخ ، انمبْشح ، يظش 

  ، و5985 -ْـ 5315اثٍ لذايخ انًمذعٙ انًغُٙ ، يكزجخ انشٚبع انسذٚثخ 

 ، اثٍ رًٛٛخ : يدًٕع فزبٖٔ شٛخ اإلعالو اثٍ رًٛٛخ ، يطبثغ داس انؼشثٛخ ، ثٛشٔد 

 انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب: -4

 انجٕٓرٙ :انشٔع انًشثغ ششذ صاد انًغزمُغ ، يؤعغخ انشعبنخ، ثٛشٔد 

  ، ْـ 5414اثٍ سشذ : ثذاٚخ انًدزٓذ َٔٓبٚخ انًمزظذ ، يطجؼخ االعزمبيخ ، انمبْشح- 

 و5941

  و5982 -ْـ 5312، 2انكبعبَٙ : ثذائغ انظُبئغ ،داس انكزبة انؼشثٙ ، ثٛشٔد ،ؽ 

 انًشاخغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕالغ اإلَزشَذ...انخ:-3

 :  ٙيٕلغ انفمّ اإلعالي http:llwww.islamfeqh.com  

  فزبٖٔ انهدُخ انذائًخ نهجسٕس ٔاالفزبء 

  انًكزجخ انشبيهخ ، انشجكخ اإلعاليٛخ 

 يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ:-1

  انًكزجخ انشبيهخ 

  اعطٕاَبد يكزجٛخ 

 ثشايح عًؼٛخ ٔيشئٛخ 
 
 

 

 

 

 

 انًرافك انالزيح:ٔ. 
 انًجبَٙ:-5

  ؽبنت 21لبػخ يسبػشاد نكم 

 يمبػذ دساعٛخ 

  يمؼذ نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔيُظخ 

 يظبدس انسبعت اٜنٙ:-2



  يُظخ إنكزشَٔٛخ 

  .ٔطهخ َذ 

 يظبدس أخشٖ:-4

 ال ُٚطجك. 

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

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

 

 ز.  تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهياخ تطٕيرِ 
 اعزشارٛدٛبد انسظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ:-5

  رطجٛك اعزًبسح رمٛٛى انًمشس ٔرسهٛم انُزبئح 

  رسهٛم َزبئح رطجٛك االعزًبسح 

  ٍٛٔػغ يمزشزبد نهزسغ 

 اعزشارٛدٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ انمغى:-2

  عًُبساد األلغبو ٔرجبدل انًؼبسف فٙ انزخظظبد انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجشح

 فٙ انزذسٚظ

 . ٌرطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى األلشا 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ انزمٛٛى انزار 

  ُٕ٘نهمغىرمشٚش األداء انغ 

 ػًهٛبد رطٕٚش انزذسٚظ:-4

  

 انزٕاطم يغ األلغبو انًُبظشح ، ٔاالعزفبدح يٍ انخجشاد 

  نمبء دٔس٘  يغ انًزخظظٍٛ نالؽالع ػهٗ كم خذٚذ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛخ  ٔ أعبنٛت

 انزؼهٛى ٔانزؼهى

 رطجٛك انزمُٛبد انسذٚثخ فٙ انزؼهٛى 

 َٙٔانزؼهٛى االنكزش 
  

 
 

 يؼبٚٛش اإلَدبص نذٖ انطبنت:ػًهٛبد انزسمك يٍ -3

 

 انُزبئح انؼبيخ  نهطبنجبد فٙ االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ 

  انُزبئح االزظبئٛخ ،يؼذالد َغت انُدبذ 

  يشاخؼخ ػُٛخ ػشٕائٛخ يٍ كشاعبد اإلخبثخ نهطالة 

 َزبئح رمٛٛى األثسبس انفشدٚخ ٔاندًبػٛخ 

 انًمشس انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشْب: إخشاءاد انزخطٛؾ نهًشاخؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ -1

 االخزًبع  انذٔسٖ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نزؼضٚض َمبؽ انمٕح ٔيؼبندخ َمبؽ انؼؼف 

 ّرطجٛك اعزجبَبد يٕػٕػٛخ ألخز آساء انطالة زٕل انًمشس ٔيٕػٕػبر 

  ّيشاخؼخ انخطؾ انذساعٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبزخ انسذٚثخ رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔخ

 انزسغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚسمك خٕدح انًمشسانمظٕس ٔؽشق 

  رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔخّ انمظٕس ٔؽشق انزسغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ



 انزذسٚظ ثًب ٚسمك خٕدح انًمشس                                                                                  

 ُدبذ رمشٚش ػٍ َغت ان 

  رمشٚش زٕل يمزشزبد انزطٕٚش ٔاعبنٛت انزؼهٛى ٔانزمٕٚى 

  رشكٛم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٙ انًٕاد 

   
 

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 د / ػجذ انشزًٍ انزٚت االعى:  د / إًٚبٌ دمحم خبثش االعى:
 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. انزٕلٛغ:
 ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:  ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:

 
 

 تى اعتًاد تٕصيف انًمرر 

 

 ْـ 1435/  2/  18( تتاريخ 17في جهسح انمسى رلى )

   
 

 


