
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثٛخ ثبنًغًؼخ  انكهٛخ:

 انذساعبد اإلعاليٛخ انمغى االكبدًٚٙ :

 انذساعبد اإلعاليٛخ انجشَبيظ:

 دالالد األنفبظ انًمشس:

 د/ إًٚبٌ دمحم عبثش انًمشس:يُغك 

 د/ ػجذ انشحًٍ انزٚت  انجشَبيظ:يُغك 

  ْـ 5341 /6/ 51 انزٕطٛف:ربسٚخ اػزًبد 
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 : عُّ تانًمرر انذراسي ٔيعهٕياخ عايح فأ( انتعري

 ISD 352 انًمشس:سيض  دالالد األنفبظ انًمشس: اعى- 1 .5
 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 انذساعبد اإلعاليٛخ ٘ ٚمذو ػًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 انهغخ انؼشثٛخ  .5  :انًمشس نغخ رذسٚظ – 4 .3

 د/ إًٚبٌ دمحم عبثش  :انًمشس انذساعٙ يُغك اعى- 5 .6

  خبيظانًغزٕٖ ان  :انًمشس انذساعٙ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛأٔ  انغُخ-6 .7

 :)إٌ ٔعذد(انًمشس ثمخ نٓزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ال ٕٚعذ 

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

 ال ٕٚعذ 

  :نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظس إٌ رمذٚى انًمش يٕلغ- 9

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

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

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   انزؼهى االنكزشَٔٙ –ط 

  .... %... انُغجخ انًئٕٚخ:   يشاعهّ –د 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   اخشٖ-ْـ 

 يالحظبد:

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

  :األْذاف( ب

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

رهى ثإَٔاع دالالد األنفبظ  يٍ حٛش انؼًٕو ٔانخظٕص ٔاإلؽالق ٔانزمٛٛذ  ٔانٕػٕػ ٔانخفبء ، ٔيب رحزّٕٚ يٍ  

 ف دالالد األنفبظ فٙ اعزُجبؽ األحكبو انفمٓٛخ يٍ األدنخ انششػٛخٔرًٛض ثُٛٓب  ، صى رٕظأعبنٛت األيش ٔانُٓٙ ، 

 .  ........انذساعٙ  ًمشسانٔرحغٍٛ طف ثئٚغبص أٚخ خطؾ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش -2

 االعزفبدح يٍ يٕالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًٕػٕػبد انًمشس

 رجبدل انخجشاد ثٍٛ انمغى ٔانًشاكض انجحضٛخ راد انظهخ

 اعزخذاو اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انحذٚضخ فٙ رذسٚظ انًمشس 

 انًزبثؼخ ٔانًشاعؼخ انذٔسٚخ نهًمشس يٍ لجم نغُخ رٕطٛف انًمشساد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕعاخ -1
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 لبئًخ انًٕػٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

 2 5 انًشاد ثذالالد األنفبظ إفشاداً ٔرشكٛجب .
 2 5 رمغٛى دالالد األنفبظ يٍ حٛش : يؼُبْب ٔرشًم انحمٛمخ ٔانًغبص

 6 4  دالالد انهفع يٍ حٛش انٕػٕػ ٔانخفبء
 3 2 دالنخ انهفع يٍ حٛش انطهتالغبو 

 3 2 دالنخ انهفع يٍ حٛش انؼًٕو ٔانخظٕص ٔاالشزشان
 2 5 .دالنخ انهفع يٍ حٛش اإلؽالق ٔانزمٛٛذ
 2 5 انجٛبٌ يؼُبِ ٔانطشق انزٙ ٚحظم ثٓب

 2 5 انزأٔٚم  ، يؼُبِ ٔششٔؽ انزأٔٚم انًمجٕل

 

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

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسٚظ
 26 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ 2

انساعاخ 

 انًعتًذج
 26 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ 2

 

 

 انطانة أسثٕعيا   ساعاخ انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓا / ساعاخ دراسح خاصح إضافيح-3
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يع طرق انتمٕيى  تاإلطاريخرجاخ انتعهى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتعهى  – 4

 ٔاستراتيجياخ انتذريس.
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 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : انًعارف 1.0

 اخزجبس شفٓٙ انًحبػشح ٔاإلنمبء   ثذالالد األنفبظ .ؼشف انًشاد ٚ 1.1

ٚزؼشف ػهٗ كم يب ْٕ عذٚذ فٙ يغبل أطٕل انفمّ يًب ٚزؼهك  1.2

ثذالالد األنفبظ نإلعٓبو فٙ حم انًشكالد ٔانمؼبٚب  ، ٔصٚبدح 

 انًؼشفخ فٙ يغبل انزخظض 

خذاو انخشائؾ    اعز

 انزُْٛخ

 اخزجبس رحشٚش٘  

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ:   انًٓاراخ انًعرفيح 2.0

 نذالالد األنفبظ ٚطجك يب رٕطم إنٛخ يٍ َزبئظ يٍ خالل دساعزّ 2.1

ثألغبيٓب انًخزهفخ فٙ حم انًشكالد ٔانمؼبٚب يٍ ٔعٓخ انُظش 

  . اإلعاليٛخ  ثمذس يٍ انزٕعّٛ ٔاالسشبد

 أعئهخ شفٓٙ    انؼظف انزُْٙ

ٚذسط انًشكالد نٛؼغ حهٕال يجزكشح يغ يشاػبح انًؼبسف انُظشٚخ  2.2

 ٔانخجشاد انؼًهٛخ  يغزخذيب أشكبل يزُٕػخ يٍ رمُٛبد انًؼهٕيبد 
اعزخذاو اعهٕة 

انحٕاس انزؼهًٛٙ 

  ٔرجبدل األفكبس

 ركهٛفبد فشدٚخ

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : ٔنيحٔتحًم انًسؤيٓاراخ انتعايم يع اآلخريٍ  3.0

ًٚبسط لٛبدح انغًبػخ فٙ يٕالف يزُٕػخ فٙ يغبل أطٕل انفمّ  3.1

 ٔانزٙ رزطهت اعزغبثبد يجزكشح .

     نجؼغػشع  

يٍ انٕالغ     انًُبرط

          

         انًالحظخ   

.  ٔانزؼهٛك   

ءح نهمؼبٚب االعاليٛخ فٙ لبدس ػهٗ انًجبدسح فٙ الزشاػ انحهٕل انجُب 3.2

 انًٕالف انًخزهفخ عٕاء كبٌ ثشكم فشد٘ أٔ يٍ خالل انغًبػخ

انًُبلشخ ٔرجبدل 

 األفكبس       

 انًالحظخ ٔانزؼهٛك

 :في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ:  ٔانًٓاراخ انعذديح ٔتمُيح انًعهٕياخيٓاراخ انتٕاصم  4.0

عًغ يؼهٕيبد ػٍ انًبدح  يٓبسح انجحش ٔ َزش َذ فٙ غزخذو االٚ 4.1

 انؼهًٛخ

رمٛٛى انزكهٛفبد  انزؼهى انزؼبَٔٙ

 انغًبػٛخ

ٚزمٍ يٓبساد انجحش ٔاالعزمظبء االنكزشَٔٙ ػٍ انًؼهٕيبد  4.2

 انًشرجطخ ثبنًمشس

انتكهيفاخ  رمٛٛى  ٔانًالحظخ انؼشع

  انجًاعيح

 انًٓاراخ انُفس حركيح 5.0

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

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 
 تكهيفاخ يختهفح فرديح ٔجًاعيح عمة كم ٔحذج دراسيح

ؽٕل انفظم 

 انذساعٙ

أ٘  دسعبد 51

51%  

2 

 
8،  7 اختثار أعًال انسُح األٔل   

٘ أ دسعخ 51

51%  
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3 

 
52،  55 اختثار أعًال انسُح انثاَي  

أ٘ دسعخ  51

51%  

4 

 
 51 انُٓائي االختثار

دسعخ أ٘  61

61%.  
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذعى  د.

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

 

 ْـ   يصادر انتعهى 
 :انًطهٕثخ انكزت انًمشسح-5

   ٍٚ5328، 2ؽ انشٚبع ،، يكزجخ انششذ ، أطٕل انفمّ  : إثشاْٛى َٕس  
   

 :انًشاعغ انشئٛغخ-2

 و 2114 -انمبْشح ،  - ْـ 5324، داس انحذٚش ،ػهى أطٕل انفمّ :  ػجذ انْٕبة خالف   

  : ٘و5969يظش ،  ، داس االرحبد انؼشثٙ ،   أطٕل انفمّ انخؼش 

 ٌ4، يطجؼخ عهًٛبٌ األػظًٙ ،ثغذاد ، ؽأطٕل انفمّ  نٕعٛض فٙ أطٕل انفمّ ا  :  ػجذ انكشٚى صٚذا  ،

       و5967

  ثٓب:ٕٚطٗ  انزٙٔانًشاعغ انكزت -4

   ، و5988 -ْـ 5318داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد،  انشاص٘ : انًحظٕل فٙ ػهى األطٕل 

  : ْ٘ـ5489،  5، يؤعغخ انُٕس، ؽاإلحكبو فٙ أطٕل األحكبو اٜيذ 

 ُٕو5985 -ْـ 5312، يطجؼخ انشعبنخ ، ثٛشٔدرخشٚظ األطٕل ػهٗ انفشٔع ٘ : انزًٓٛذ فٙ اإلع 

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕ-3

 :  ٙيٕلغ انفمّ اإلعالي http:llwww.islamfeqh.com  

  فزبٖٔ انهغُخ انذائًخ نهجحٕس ٔاالفزبء 

  انًكزجخ انشبيهخ ، انشجكخ اإلعاليٛخ 

 أخشٖ:هًٛٛخ يٕاد رؼ-1

   انًكزجخ انشبيهخ ثشَبيظ 

 خٛاعطٕاَبد يكزج  

 ثشايظ عًؼٛخ ٔيشئٛخ 

 
 

 

 

 

 

 :انًرافك انالزيح ٔ.
 :انًجبَٙ-5

  ؽبنت 21لبػخ يحبػشاد نكم 

 يمبػذ دساعٛخ 

  يمؼذ نؼؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔيُظخ 

 :يظبدس انحبعت اٜنٙ-2

  يُظخ إنكزشَٔٛخ 
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  ٔطهخ َذ. 

 أخشٖ:ظبدس ي-4

 .ال ُٚطجك 

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

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

 

 تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انحظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ -5

 ٔٔػغ يمزشحبد نهزحغٍٛٔرحهٛم انُزبئظ  ى انًمشسرمٛٛ عزجٛبٌرطجٛك ا 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٙ انًحبػشح  

 يغزٕٖ َزبئظ انطالة فٙ االخزجبساد  

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

 سٚظذح فٙ انزعًُبساد األلغبو ٔرجبدل انًؼبسف فٙ انزخظظبد انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجش 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى األلشاٌ ، داخهٙ ٔخبسع 

 انزمٛٛى انزارٙ زجبَخرطجٛك اع 

  رمشٚش األداء انغُٕ٘(انزمٛٛى يٍ لجم إداسح انمغى( 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش -4

  

  ٔاالعزفبدح يٍ انخجشادانزٕاطم يغ األلغبو انًُبظشح 

  ٘انؼًهٛخ انزؼهًٛخ  ٔ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىانًزخظظٍٛ نالؽالع ػهٗ كم عذٚذ فيغ  نمبء دٔس ٙ 

 رطجٛك انزمُٛبد انحذٚضخ فٙ انزؼهٛى 

 َٙٔانزؼهٛى اإلنكزش 
 

 ت:انطبنػًهٛبد انزحمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ -3

 

 فٙ االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ نهطالةئظ انؼبيخ  انُزب 

 ٛخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َغت انُغبػ (انُزبئظ االحظبئ 

 َٛخ ٔانفشدٚخ األثحبس انغًبػ زبئظ رمٛٛى  

 :انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشْب فؼبنٛخ انًمشسإعشاءاد انزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -1

  ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نزؼضٚض َمبؽ انمٕح ٔيؼبنغخ َمبؽ انؼؼفانذٔسٖ  االعزًبع 

 ّرطجٛك اعزجبَبد يٕػٕػٛخ ألخز آساء انطالة حٕل انًمشس ٔيٕػٕػبر 

 رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمظٕس ٔؽشق  يشاعؼخ انخطؾ انذساعٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبحخ انحذٚضخ

 انزحغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚحمك عٕدح انًمشس

  رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمظٕس ٔؽشق انزحغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚحمك

                                                                       عٕدح انًمشس            

 رمشٚش ػٍ َغت انُغبػ  

 رمشٚش حٕل يمزشحبد انزطٕٚش ٔاعبنٛت انزؼهٛى ٔانزمٕٚى  

  رشكٛم نغُخ نًشاعؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٙ انًٕاد 
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 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 د / ػجذ انشحًٍ انزٚت االعى:  د / إًٚبٌ دمحم عبثش االعى:

 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. انزٕلٛغ:

 .. / ....... / ....... ْـ..... انزبسٚخ:  ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:

 
 

 تى اعتًاد تٕصيف انًمرر 
ْـ 1435/  2/ 18تتاريخ  (17)في جهسح انمسى رلى   

 

   
 


