
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثُخ ثبنًدًؼخ  انكهُخ:

 انذساعبد اإلعاليُخ انمغى االكبدًٍَ :

 انذساعبد اإلعاليُخ انجشَبيح:

 أطىل انذػىح وانسغجخ انًمشس:

 د/ إًَبٌ دمحم خبثش انًمشس:يُغك 

 د/ ػجذ انشزًٍ انزَت  انجشَبيح:يُغك 

 هـ 5341/  6/  51 انزىطُف:ربسَخ اػزًبد 
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 : ػُّ تانًمزر انذراسي ٔيؼهٕياخ ػايح فأ( انتؼزي

 ISD  475 انًمشس:سيض  أطىل انذػىح وانسغجخ انًمشس: اعى- 1 .5
 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 انذساعبد اإلعاليُخ ٌ َمذو ػًُه انًمشس انذساعٍ. زأو انجشايح ان انجشَبيح- 4 .4

 غخ انؼشثُخانه  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .3

 د/ إًَبٌ دمحم خبثش  :انًمشس انذساعٍ يُغك اعى- 5 .6

  يزطهجبد انمغى االخزُبسَخ  :انًمشس انذساعٍ انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطً فُهأو  انغُخ-6 .7

 :)إٌ وخذد(انًمشس ثمخ نهزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ال َىخذ 

  :اَُِخ نهزا انًمشس )إٌ وخذد( انًزطهجبد- 8 .9

 ال َىخذ 

  :نهًؤعغخ انزؼهًُُخ س إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظرمذَى انًمش يىلغ- 9

 انزذسَظ اعهىة – 11
  % 511 انُغجخ انًئىَخ:   ✓      يسبػشاد رمهُذَخ –أ 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يخزهؾ )رمهُذٌ، ػٍ ثؼذ(-ة 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   انزؼهى االنكزشوٍَ –ج 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   اعههيش –د 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   اخشي-هـ 

 يالزظبد:

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

  :األْذاف( ب

 انًمشس رغزطُغ انطبنجخ أٌ :ثؼذ دساعخ هزا  يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس:-5

 .  أركاٌ انذػٕج إنٗ هللا تؼانٗ ٔ نذػٕج إنٗ هللا تؼانٗ, حكًٓا, ٔأْذافٓا  ٔفضهٓاا افمٓ تؼزف  

انجٕاَة انؼًهيح في ,ٔ   ٓاأسانية انذػٕج ٔٔسائهٓا ٔيٕضٕػات, ٔتحذد يصادر انذػٕج إنٗ هللا تؼانٗ  تذكز

 كيفيح إػذادْا ٔطزيمح انمائٓا., ٔأسهٕتٓا , ٔصياغتٓاانخطاتح,  ٔ انذػٕج

 ., ٔيكاَتٓا, َٕٔػيح فزضٓا زف انحسثح ٔأركآَا, ٔحكًٓاتؼ

 انشزطح, حًايح انًستٓهك(’ مارٌ انحسثح تانٕالياخ االخزٖ) انمضاء, انًظانىت

 .  ........انذساعٍ  انًمشسورسغٍُ طف ثئَدبص أَخ خطؾ َزى رُفُزهب نزطىَش -2

 انًشاكض انجسثُخ راد انظهخرجبدل انخجشاد ثٍُ انمغى و

 االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًىػىػبد انًمشس

 اعزخذاو اعزشارُدُبد انزذسَظ انسذَثخ فٍ رذسَظ انًمشس 

 انًزبثؼخ وانًشاخؼخ انذوسَخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رىطُف انًمشساد 
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 : انذراسيتٕصيف انًمزر ج( 
 

 :نٓاتُأ انتي سيتىانًٕضٕػاخ -1

 لبئًخ انًىػىػبد
ػذد 

 األعبثُغ
عبػبد 

 انزذسَظ

أطىل                                                                                          
 هللا رؼبنً، زكى انذػىح إنً هللاانذػىح: رؼشَف انذػىح إنً 

 

2 3 

 2 5 أهذاف انذػىح إنً هللا، فؼم انذػىح إنً هللا رؼبنً.
 2 5 يظبدس انذػىح إنً هللا رؼبنً: انمشآٌ انكشَى ) رؼشَفه ـ خظبئض

 2 5 عُشح انخهفبء انشاشذٍَ ردبسة ثؼغ انؼهًبء وانذػبح.
 أعبنُت انذػىح: رؼشَف األعهىة، ًَبرج يٍ أعبنُت انذػىح  .

 وعبئم انذػىح إنً هللا رؼبنً: رؼشَفهب، أَىاع وعبئم انذػىح إنً هللا رؼبنً
 

2 3 

 أثشص اندىاَت انؼًهُخ فٍ انذػىح: انخطبثخ، أَىاػهب، أطىنهب، يمىيبرهب، 
 هذٌ انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص فٍ خطجه، كُفُخ طُبغخ انخطجخ، وأعهىثهب

5 2 

انسغجخ: رؼشَف انسغجخ نغخ واططالزب، أسكبٌ انسغجخ: انًسزغت) رؼشَفه، ششوؽه، 
 آداثه(،  انًسزغت ػهُه) رؼشَفه، ششوؽه(.

2 3 

 .االززغبة راره) دسخبره ، آداثه(، زكى انسغجخ، ويكبَزهب، وَىع فشػهب
 يمبسَخ انسغجخ ثبنىالَبد األخشي) انفؼبء، انًظبنى، انششؽخ، زًبَخ انًغزههك.

2 3 

 32 5 شجهبد زىل انسغجخ، ًَبرج يٍ اززغبة انُجٍ ملسو هيلع هللا ىلص.

 

  انتذريس نكم فصم دراسي(:  يكَٕاخ انًمزر انذراسي )إجًاني ػذد ساػاخ-2

 

 انًحاضزج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثز

ػًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخزٖ

عبػبد 

 انزذسَظ
 26 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

انساػاخ 

 انًؼتًذج
 26 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

 

 

 ٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕػيا  ساػاخ انتؼهى انًتٕلغ أ / ساػاخ دراسح خاصح إضافيح-3
2 
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انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يغ طزق انتمٕيى  تاإلطاريخزجاخ انتؼهى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتؼهى  – 4

 ٔاستزاتيجياخ انتذريس.
 

 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفح  )يخزجاخ

استزاتيجياخ 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 : في َٓايح انًمزر يستطيغ كم طانة أٌ : انًؼارف 1.0

انًسبػشح واإلنمبء  َؼشف انًشاد  ثأطىل انذػىح وانسغجخ  . 1.1

  
 اخزجبس شفهٍ

َزؼشف ػهً كم يب هى خذَذ فٍ يدبل انذػىح وانسغجخ  نإلعهبو فٍ  1.2

 زم انًشكالد وانمؼبَب  ، وصَبدح انًؼشفخ فٍ يدبل انزخظض 

     ٍَانزؼهى انزؼبو

    
 ػًم خًبػٍ   

  في َٓايح انًمزر يستطيغ كم طانة أٌ: انًٓاراخ انًؼزفيح 2.0

ألطىل انذػىح  َطجك يب رىطم إنُخ يٍ َزبئح يٍ خالل دساعزه 2.1

وانسغجخ  فٍ زم انًشكالد وانمؼبَب يٍ وخهخ انُظش اإلعاليُخ  

  ثمذس يٍ انزىخُه واالسشبد .

 أعئهخ شفهٍ    انؼظف انزهٍُ

َذسط انًشكالد نُؼغ زهىال يجزكشح يغ يشاػبح انًؼبسف انُظشَخ  2.2

 وانخجشاد انؼًهُخ  يغزخذيب أشكبل يزُىػخ يٍ رمُُبد انًؼهىيبد 

اعهىة انسىاس 

انزؼهًٍُ ورجبدل 

 األفكبس

 انًالزظخ وانزؼهُك

  أٌ:  في َٓايح انًمزر يستطيغ كم طانة :ٔتحًم انًسؤٔنيحيٓاراخ انتؼايم يغ اآلخزيٍ  3.0

ًَبسط لُبدح اندًبػخ فٍ يىالف يزُىػخ فٍ يدبل انذػىح وانسغجخ  3.1

 وانزٍ رزطهت اعزدبثبد يجزكشح .

     نجؼغػشع  

يٍ انىالغ  انًُبرج

             

         انًالزظخ   

.  وانزؼهُك   

لبدس ػهً انًجبدسح فٍ الزشاذ انسهىل انجُبءح نهمؼبَب االعاليُخ فٍ  3.2

 انًىالف انًخزهفخ عىاء كبٌ ثشكم فشدٌ أو يٍ خالل اندًبػخ

انًُبلشخ ورجبدل 

 األفكبس       

 كزبثخ رمشَش

 في َٓايح انًمزر يستطيغ كم طانة أٌ: :ٔانًٓاراخ انؼذديح ٔتمُيح انًؼهٕياخيٓاراخ انتٕاصم  4.0

خًغ يؼهىيبد ػٍ انًبدح  يهبسح انجسش و غزخذو اال َزش َذ فٍَ 4.1

 انؼهًُخ

 يُبلشخ شفهٍ ػشع األفكبس

َزمٍ يهبساد انجسش واالعزمظبء االنكزشوٍَ ػٍ انًؼهىيبد  4.2

 انًشرجطخ ثبنًمشس

انؼشع 

 وانًالزظخ 

 ركهُفبد خًبػُخ

 انًٓاراخ انُفس حزكيح 5.0

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

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي
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1 

 
 تكهيفاخ يختهفح فزديح ٔجًاػيح ػمة كم ٔحذج دراسيح

ؽىل انفظم 

 انذساعٍ

أٌ  دسخبد 51

51%  

2 

 
8،  7 اختثار أػًال انسُح األٔل   

أٌ  دسخخ 51

51%  

3 

 
52،  55 اختثار أػًال انسُح انثاَي  

أٌ دسخخ  51

51%  

4 

 
 51 انُٓائي االختثار

دسخخ أٌ  61

61%.  

5 

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

6 

 
......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.

 e.gabr @mu.edu.sa  وانزىاطم ػجش االًَُم,-- عبػزبٌ أعجىػُبً  ساػح يكتثيح  اسثٕػيا   2

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 
 :انكزت انًمشسح انًطهىثخ-5

 ٍَو2117 -  هـ5328، 5ؽ -انشَبع  – يكزجخ انششذ -انذػىح إنً هللا  فمه:  إثشاهُى َىس 

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

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

 :انًشاخغ انشئُغخ-2

  و5994-هـ 2،5353ؽ –ثُشود  –يؤعغخ انشعبنخ  –انجُبَىٍَ: انًذخم إنً ػهى انذػىح  

  و2115،  9ؽ –ثُشود  –يؤعغخ انشعبنخ  -ػجذ انكشَى صَذاٌ:أطىل انذػىح 

  ثهب:َىطً  انزٍوانًشاخغ انكزت -4

  َهؼخ يظش نهطجبػخ وانُشش، ثذوٌ عُخ ؽجغ وؽجؼخ  –انسىفٍ :فٍ انخطبثخ.  

  انشَبع -يكزجخ انششذ -دمحم ثٍ طبنر انؼثًٍُُ : صاد انذاػُخ 

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاخغ اإلنكزشوَُخ، يى-3

 :  ٍيىلغ انفمه اإلعالي http:llwww.islamfeqh.com  

  فزبوي انهدُخ انذائًخ نهجسىس واالفزبء 

  انًكزجخ انشبيهخ ، انشجكخ اإلعاليُخ 

 أخشي:يىاد رؼهًُُخ -1

  انًكزجخ انشبيهخ 

 اعطىاَبد يكزجخ  

 ثشايح عًؼُخ ويشئُخ 
 
 

 

 

 

 

 :ك انالسيحانًزاف ٔ.
 :انًجبٍَ-5

  ؽبنت 21لبػخ يسبػشاد نكم 

 يمبػذ دساعُخ 

  يمؼذ نؼؼى هُئخ انزذسَظ ويُظخ 

 :يظبدس انسبعت اِنٍ-2

  يُظخ إنكزشوَُخ 

  وطهخ َذ. 

 أخشي:ظبدس ي-4
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 .ال َُطجك 

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

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

 

 تمييى انًمزر انذراسي ٔػًهياخ تطٕيزِ  . س
 انزذسَظ:اعزشارُدُبد انسظىل ػهً انزغزَخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخظىص فؼبنُخ -5

 ووػغ يمزشزبد انزسغٍُورسهُم انُزبئح  رمُُى انًمشسٌ  عزجُبرطجُك ا ، 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًسبػشح  

 ي َزبئح انطالة فٍ االخزجبساديغزى  

 انمغى:انزذسَظ يٍ لجم انًذسط أو اعزشارُدُبد أخشي نزمُُى ػًهُخ -2

 سَظذعًُبساد األلغبو ورجبدل انًؼبسف فٍ انزخظظبد انًخزهفخ واالعزفبدح يٍ أهم انخجشح فٍ انز 

  ٌرطجُك اعزجبَخ رمُُى األلشا. 

  انزمُُى انزارٍاعزجبَخ رطجُك 

 نهمغى نغُىٌاألداء ا رمشَش 

 انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -4

  

  واالعزفبدح يٍ انخجشادانزىاطم يغ األلغبو انًُبظشح ، 

  ٌانًزخظظٍُ نالؽالع ػهً كم خذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهىيغ  نمبء دوس 

 رطجُك انزمُُبد انسذَثخ فٍ انزؼهُى 

 ٍَانزؼهُى االنكزشو 
  

 
 

 ت:انطبنٍ يؼبَُش اإلَدبص نذي ػًهُبد انزسمك ي-3

 

 انُزبئح انؼبيخ  نهطبنجبد فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزسشَشَخ 

 ، يؼذالد َغت انُدبذانُزبئح االزظبئُخ  

 كشاعبد اإلخبثخ نهطالةيٍ ػشىائُخ ػُُخ  يشاخؼخ  

 َزبئح رمُُى األثسبس انفشدَخ واندًبػُخ 

 :انذساعٍ وانزخطُؾ نزطىَشهب ُخ انًمشسفؼبنإخشاءاد انزخطُؾ نهًشاخؼخ انذوسَخ نًذي  -1

 

 ألػؼبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبؽ انمىح ويؼبندخ َمبؽ انؼؼف ٌاالخزًبع  انذوس 

 رطجُك اعزجبَبد يىػىػُخ ألخز آساء انطالة زىل انًمشس ويىػىػبره 

 شق يشاخؼخ انخطؾ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبزخ انسذَثخ رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمظىس وؽ

 انزسغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػؼى هُئخ انزذسَظ ثًب َسمك خىدح انًمشس

  رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمظىس وؽشق انزسغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػؼى هُئخ انزذسَظ ثًب َسمك

 خىدح انًمشس                                                                                  

  انُدبذ رمشَش ػٍ َغت 

  رمشَش زىل يمزشزبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَى 
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  رشكُم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٍ انًىاد 
 

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمزر

 د / ػجذ انشزًٍ انزَت االعى:  د / إًَبٌ دمحم خبثش االعى:

 ................................. انزىلُغ:  ................................. انزىلُغ:

 ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:  ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:

 
 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمزر 

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

 

   
 


