
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 11من  2الصفحة 

 

 

 

 

 

 ثبنًدًؼخ انزشثٛخ  انكهٛخ:

 انذساعبد اإلعاليٛخ. انمغى االكبدًٚٙ :

 اإلعاليٛخ انذساعبد انجشَبيح:

 2م أزبدٚش األزكب انًمشس:

 .أ/ ْٛبو خُخ  انًمشس:يُغك 

 .ػجذ انشزًٍ انذٚت / د انجشَبيح:يُغك 

 ْـ5341 / 2  /51 انزٕطٛف:ربسٚخ اػزًبد 
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 : ػُّ تانًمزر انذراسي ٔيؼهٕيات ػاية فأ( انتؼزي

 ISD 438 انًمشس:سيض  2 األزكبوأزبدٚش  انًمشس: اعى- 1 .5

 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 اإلعاليٛخ انذساعبد ٘ ٚمذو ضًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايح ان انجشَبيح- 4 .4

 انؼشثٛخ  .5  :انًمشس نغخ رذسٚظ – 4 .3

 أ/ َبدٚخ أزًذ دمحم زدبص٘  :انًمشس انذساعٙ يُغك ىاع- 5 .6

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

       -     انغبثغانًغزٕٖ 

 

  5زبدٚش االزكبو أ                  :)إٌ ٔخذد(انًمشس انغبثمخ نٓزا  انًزطهجبد- 7 .8

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

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

 انزذسٚظ اعهٕة – 11

  %511 انُغجخ انًئٕٚخ:  √   يسبضشاد رمهٛذٚخ –أ 

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

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

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

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

 يالزظبد:

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

 

  :األْذاف( ب

 يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس:-5

انظالح ٔاندُبئض ٔانضكبح ٔانظٛبو ٔانسح أثٕاة نطبنت خًهخ يٍ األزبدٚش انزٙ رؼذ أطال فٙ أٌ ٚزؼهى ا

 ٔأثٕاة انًؼبيالد .
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 .  ........انذراسي  انًمزرٔتذسيٍ صف تئيجاس أية خطط يتى تُفيذْا نتطٕيز -2

 الغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًٕضٕػبد انًمشس .االعزفبدح يٍ يٕ -

 انًزبثؼخ ٔانًشاخؼخ انذٔسٚخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رٕطٛف انًمشساد . -

 ٔػبنًٛخ.يمبسَخ يفشدارّ ثًب ٚزى رمذًّٚ فٙ ألغبو أخشٖ يسهّٛ ٔإلهًٛٛخ  -

 زٕل انًٕضٕع.يزبثؼخ يب ٚغزدذ يٍ ثسٕس ٔدساعبد  -

 خذٚذ.رسذٚش يسزٕٖ انًمشس ثكم يب ْٕ  -

 

 

 : انذراسيتٕصيف انًمزر  ج(

 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕػات -1

 ػذد األعبثٛغ لبئًخ انًٕضٕػبد
عبػبد 

 انزذسٚظ

اَكغفذ ، زذٚش  انفطش ٕٚو فطش انُبط ، ،زذٚش أيشَب أٌ َخشج انؼٕائك زذٚش  -5

، زذٚش  اَخغفذ انشًظ ػهٗ ػٓذ سعٕل هللا ، زذٚش انشًظ ػهٗ ػٓذ سعٕل هللا

ضؼب يزجزال  خشج انُجٙ يزٕا  

4 6 

،  دخم ػهُٛب انُجٙ َٔسٍ َغغم اثُزّ ، زذٚش َٓٗ أٌ َششة فٙ آَٛخ انزْت زذٚش -2

،  أٌ انُجٙ ثؼش يؼبرا إنٗ انًٍٛ ، زذٚش َؼٗ انُدبشٙ فٙ انٕٛو انز٘ يبد فّٛ زذٚش 

اإرا كبَذ نك يبئخ دسْى ، زذٚش أٌ أثب ثكش كزت ألَظ زذٚش   

4 6 

يٍ ، زذٚش إرا سأٚزًِٕ فظٕيٕا، زذٚش صكبح انفطشذٚش ، ز صكبح انسهٙ زذٚش  -4 

سخض ، زذٚش  أٌ سعٕل هللا خشج لجم انفزر ، زذٚش نى ٚجٛذ انظٕو لجم انفدش

 نهشٛخ انكجٛش أٌ ٚفطش

4 6 

، زذٚش  أٌ انُجٙ ٔلذ ألْم انًذُٚخ ، زذٚش  خبء سعٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمبل ْهكذ زذٚش  -3

،  طفخ انسح ، زذٚش ال ٚهجظ انًسشو ، زذٚش  ػبو زدخ انٕداع خشخُب يغ سعٕل هللا 

دخم انُجٙ ػهٗ ، زذٚش انجٍ ػجبط لبل أيش انُبط أٌ ٚكٌٕ آخش ػٓذْى ثبنجٛذزذٚش 

 ضجبػخ ثُذ انضثٛش 

2  1 

زذٚش ،  ال ٚسم عهف ٔثٛغ، زذٚش  خبثش إٌ سعٕل هللا زشو ثٛغ انخًشزذٚش    -1

 خبيٙء ، زذٚش إرا رجبٚغ انشخالٌ فكم ٔازذ يًُٓب غالء انغؼش ، زذٚش ال ٚسزكش إال

  ثبنخٛبس .  

2 3 
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  يكَٕات انًمزر انذراسي )إجًاني ػذد ساػات انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًخزجش فظٕل دساعٛخ انًسبضشح
ػًهٙ/يٛذاَٙ/      

 رذسٚجٙ
 االخًبنٙ أخشٖ

عبػبد 

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ يٕجذ ال َظزي 2 انزذسٚظ

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 انغبػبد انًؼزًذح

 

 

 ساػات انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕػيا   / ساػات دراسة خاصة إضافية-3
2 
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زق انتمٕيى انٕطُي نهًؤْالت ٔيالئًتٓا يغ ط تاإلطاريخزجات انتؼهى انًستٓذفة ٔفما نًجاالت انتؼهى  – 4

 ٔاستزاتيجيات انتذريس.

 

 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 فٙ َٓبٚخ انًمشس ٚغزطٛغ كم يبنت أٌ : انًؼبسف 1.0

انظالح خًهخ يٍ األزبدٚش انزٙ رؼذ أطال فٙ أثٕاة  ؼهىزٚأٌ  1.1

 ح ٔانظٛبو ٔانسح ٔأثٕاة انًؼبيالد .ٔاندُبئض ٔانضكب

 

المحاضرة 

 وااللقاء 

تكليفات جماعية 

 وفردية 

1.2    

 فٙ َٓبٚخ انًمشس ٚغزطٛغ كم يبنت أٌ : انًٓبساد انًؼشفٛخ 2.0

أى يفهن كالم الوذدثيي في هؤلفاتهن وشرودهن  2.1

 الذديثية 
استخدام أسلوب 

 الحوار التعليمي

 أبحاث 

2.5 ..................................................................... ……………… .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مشس ٚغزطٛغ كم يبنت أٌ :فٙ َٓبٚخ انً ٔرسًم انًغؤٔنٛخيٓبساد انزؼبيم يغ اٜخشٍٚ  3.0

    لبعضعرض   . في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرة سهم ي 3.1

من الواقع  النماذج 
           

      المالحظة   .

والتعليق      

 تكليفات جماعية حوار جماعي بحسن االستماع والتحدث تواصل بفاعلية داخل مجموعات العملي أن. 3.2

 فٙ َٓبٚخ انًمشس ٚغزطٛغ كم يبنت أٌ : ٔانًٓبساد انؼذدٚخ ٔرمُٛخ انًؼهٕيبدانزٕاطم  يٓبساد 4.0
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 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

يتقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات المرتبطة  4.1

 بالمقرر
استراتيجية 

 االستقصاء
تقييم التكليفات 

والبطاقات 

 والمالحظة

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 انًٓبساد انُفظ زشكٛخ 5.0

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

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

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

5.5 ..................................................................... .................. ..................  

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5

 

 األسثٕع يًٓة انتمٕيى 

 انُسثة 

يٍ انتمٕيى 

 انُٓائي

1 

 
 ة عقب كل وحدة دراسيةتكليفات مختلفة فردية وجماعي

طول الفصل 

 الدراسي

درجات أي  01

01%  

8،  7 اختبار أعمال السنة األول  2  
درجة أي  01

01%  
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3 

 
02،  00 اختبار أعمال السنة الثاني  

درجة أي  01

01%  

4 

 
 01 االختبار النهائي

درجة أي  01

01%.  

5 

 

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

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

.. 

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

.. 

6 

 

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

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

.. 

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

.. 

7 

 

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

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

.. 

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

.. 

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

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

.. 

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

.. 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.

 n.hegazy@mu.edu.saوالتواصل عبر االيميل ,-- ساعتان أسبوعيا   ساعة مكتبية  اسبوعيا   2 .

  

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 

 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-5

o ٌيُسخ انؼالو ششذ ثهٕؽ انًشاو  د . ػجذ هللا انفٕصا 

 :انًشاخغ انشئٛغخ-2

  فتخ انثاري شزح صذيخ انثخاري التٍ دجز انؼسمالَي  -       

 سبل السالم لألمير الصنعاني 

 كانينيل األوطار شرح منتقى األخبار للشو. 

  ثٓب:ٕٚطٗ  ٔانًشاخغ انزٙانكزت -4

  فتخ ذي الجالل واإلكرام للشيخ دمحم العثيويي 

    الونهاج شرح صذيخ هسلن  للنىوي 

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

 عٍُ" نهغُخ انغؼٕدٚخ انؼهًٛخ اندًؼٛخ يدهخ " 

 اإلعالو يٕلغ  http://hadith.al-islam.com 

 انسذٚثٛخ زشانجٕا طفسخ http//www.sultan.org/h 

 أخشٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -1

 ثشَبيح انًكزجخ انشبيهخ 

  ظهخانانًٕالغ االنكزشَٔٛخ راد  

  ٙيٕعٕػخ اندبيغ انكجٛش نكزت انزشاس انؼشثٙ ٔاالعالي 

 ثشَبيح انًسذس  

 ثشايح عًؼٛخ ٔيشئٛخ 
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 :انًزافك انالسية ٔ.

 انًجبَٙ:-5

  يبنت 21لبػخ يسبضشاد نكم 

 مبػذ دساعٛخي 

 يمؼذ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔيُظخ 

 :يظبدس انسبعت اٜنٙ-2

 يُظخ إنكزشَٔٛخ  

 ٔطهخ َذ. 

 أخشٖ:يظبدس -4

 ال ُٚطجك 

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

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

 

 

 انذراسي ٔػًهيات تطٕيزِ  تمييى انًمزر . س

 انزذسٚظ:اعزشارٛدٛبد انسظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ -5

 ٍٛرطجٛك اعزجٛبٌ رمٛٛى انًمشس ٔرسهٛم انُزبئح ٔٔضغ يمزشزبد نهزسغ 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٙ انًسبضشح  

 يغزٕٖ َزبئح انطالة فٙ االخزجبساد 

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

 عًُبساد األلغبو ٔرجبدل انًؼبسف فٙ انزخظظبد انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجشح فٙ انزذسٚظ 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى األلشاٌ ، داخهٙ ٔخبسخ 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ انزمٛٛى انزار 

 )ُٕ٘انزمٛٛى يٍ لجم إداسح انمغى )رمشٚش األداء انغ 

 انزذسٚظ:بد رطٕٚش ػًهٛ-4

 انزٕاطم يغ األلغبو انًُبظشح ٔاالعزفبدح يٍ انخجشاد 

  انًزخظظٍٛ ناليالع ػهٗ كم خذٚذ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛخ  ٔ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىنمبء دٔس٘  يغ 

 رطجٛك انزمُٛبد انسذٚثخ فٙ انزؼهٛى 
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 َٙٔانزؼهٛى اإلنكزش............................................................ 

 انطبنت:ػًهٛبد انزسمك يٍ يؼبٚٛش اإلَدبص نذٖ -3

 انُزبئح انؼبيخ  نهطبنجّ فٙ االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ 

 ) انُزبئح االزظبئٛخ نُدبذ انطالة) يؼذالد َغت انُدبذ 

 ٛخ ٔانفشدٚخ األثسبس اندًبػ َزبئح رمٛٛى  

 :انذساعٙ ٔانزخطٛط نزطٕٚشْب نٛخ انًمشسفؼبإخشاءاد انزخطٛط نهًشاخؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -1

 االخزًبع انذٔس٘ ألػضبء ْٛئخ انذٔس٘ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نزؼضٚض َمبي انمٕح ٔيؼبندخ َمبي انضؼف 

 ّرطجٛك اعزجبَبد يٕضٕػٛخ ألخز آساء انطالة زٕل انًمشس ٔيٕضٕػبر 

 شس ٔأٔخّ انمظٕس ٔيشق رمشٚش ػٍ انًم يشاخؼخ انخطط انذساعٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبزخ انسذٚثخ

 انزسغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚسمك 

 خٕدح انًمشس 

  رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔخّ انمظٕس ٔيشق انزسغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚسمك

      خٕدح انًمشس                                                                             

 رمشٚش ػٍ َغت انُدبذ  

 رشكٛم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٙ رمشٚش زٕل يمزشزبد انزطٕٚش ٔاعبنٛت انزؼهٛى ٔانزمٕٚى 

  انًٕاد 

 

 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمزر

 د. ػجذ انشزًٍ انزٚت االعى:  . َبدٚخ أزًذ زدبص٘أ االعى:

 ػجذ انشزًٍ انزٕلٛغ:  َبدٚخ . انزٕلٛغ:

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

 

 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمزر 

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

 

   

 


