
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 11من  2الصفحة 

 

 

 

 

 

 ثبنًغًؼخ انزشثُخ  انكهُخ:

 انذساعبد اإلعاليُخ. انمغى االكبدًٍَ :

 اإلعاليُخ انذساعبد انجشَبيظ:

 2 أؽبدَش األؽكبو انًمشس:

 أ/ فزٍ ثبثكش. انًمشس:يُغك 

 .ػجذ انشؽًٍ انذَت / د انجشَبيظ:يُغك 

 هـ5341 / 2  /51 انزىصُف:ربسَخ اػزًبد 



 

 
 11من  3الصفحة 

 : ػُّ تانًمزر انذراسي ٔيؼهٕيات ػاية فأ( انتؼزي

 ISD 439 انًمشس:سيض  4 األؽكبوأؽبدَش  انًمشس: اعى- 1 .5

 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 اإلعاليُخ انذساعبد ٌ َمذو ضًُه انًمشس انذساعٍ. زأو انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 انؼشثُخ  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .3

 د/ فبرٍ ثبثكش  :انًمشس انذساعٍ يُغك ىاع- 5 .6

               :أو انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطً فُه انًمشس انذساعٍ انغُخ-6 .7

 هـ 5346هـ   5341انغُخ       -     انًغزىي انضبيٍ

 

 2 – 5اؽبدَش االؽكبو                   :)إٌ وعذد(انًمشس انغبثمخ نهزا  انًزطهجبد- 7 .8

 َىعذ ال                     :اَُِخ نهزا انًمشس )إٌ وعذد( بدانًزطهج- 8 .9

 (داخم انًجًُ)          :رمذَى انًمشس إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظ نهًؤعغخ انزؼهًُُخ يىلغ- 9

 انزذسَظ اعهىة – 11

  %511 انُغجخ انًئىَخ:  √   يؾبضشاد رمهُذَخ –أ 

  ....... % خ انًئىَخ:انُغج   يخزهظ )رمهُذٌ، ػٍ ثؼذ(-ة 

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

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يشاعهه –د 

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

 يالؽظبد:

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

 

  :األْذاف( ب

 يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس:-5

 انًؼبيالد وانؾذود وانمضبءأثىاة نطبنت عًهخ يٍ األؽبدَش انزٍ رؼذ أصال فٍ أٌ َزؼهى ا
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 .  ........انذراسي  انًمزرٔتذسيٍ صف تئيجاس أية خطط يتى تُفيذْا نتطٕيز -2

 رجطخ ثًىضىػبد انًمشس .االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًش -

 انًزبثؼخ وانًشاعؼخ انذوسَخ نهًمشس يٍ لجم نغُخ رىصُف انًمشساد . -

 وػبنًُخ.يمبسَخ يفشداره ثًب َزى رمذًَه فٍ ألغبو أخشي يؾهُه وإلهًُُخ  -

 ؽىل انًىضىع.يزبثؼخ يب َغزغذ يٍ ثؾىس ودساعبد  -

 عذَذ.رؾذَش يؾزىي انًمشس ثكم يب هى  -

 

 

 : راسيانذتٕصيف انًمزر ج( 

 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕػات -1

 ػذد األعبثُغ لبئًخ انًىضىػبد
عبػبد 

 انزذسَظ

ؽذَش نؼٍ آكم انشثب ،ؽذَش انزهت ثبنزهت ، ؽذَش انؼشاَب ، ؽذَش انغهى ، ؽذَش  -5

 يطم انغٍُ ، ؽذَش أَب صبنش انششَكٍُ
4 6 

ىلف ، ؽذَش انهمطخ ؽذَش أداء االيبَخ ، ؽذَش انغصت ، ؽذَش انشفؼخ  ، ؽذَش ان-2

 ، ؽذَش انىصبَب
4 6 

ؽذَش انُكبػ ، ؽذَش انىصُخ ثبنُغبء ، ؽذَش انىنًُخ ، ؽذَش انخهغ ، ؽذَش  -4 

 انطالق ، ؽذَش االؽذاد
4 6 

ؽذَش انغُبَبد ، ؽذَش ؽذ انضاٍَ ، ؽذَش ؽذ انمزف ، ؽذَش ؽذ انغشلخ ، ؽذَش  -3

طؼًخؽذ شبسة انخًش ، ؽذَش انغجك وانشيٍ ، ؽذَش اال  
2  1 

ؽذَش انزثبئؼ واالضبؽٍ وانؼمُمخ ، ؽذَش االًَبٌ وانُزوس ، اؽبدَش انمضبء    -1  2 3 
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  يكَٕات انًمزر انذراسي )إجًاني ػذد ساػات انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًخزجش فصىل دساعُخ انًؾبضشح
ػًهٍ/يُذاٍَ/      

 رذسَجٍ
 ٍاالعًبن أخشي

عبػبد 

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 انزذسَظ

 2 ال يٕجذ ال يٕجذ ال يٕجذ َظزي 2 انغبػبد انًؼزًذح

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 11من  6الصفحة 

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

 ٔاستزاتيجيات انتذريس.

 

 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : انًؼبسف 1.0

انًؼبيالد ىاة عًهخ يٍ األؽبدَش انزٍ رؼذ أصال فٍ أث ؼهىزَأٌ  1.1

 وانؾذود وانمضبء
المحاضرة 

 وااللقاء 

تكليفات جماعية 

 وفردية 

يعرف الطالة جولة هي االداديث التي دارت عليها أى  1.2

 ادكام االتىاب الفقهية

العصف الذهني 

 التعلم التعاوني 
 ملف اإلنجاز 

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : انًهبساد انًؼشفُخ 2.0

اعزخذاو انؼشوض  الشرعي من أدلته يستنثط الطالة الذكن أى 2.1

 انزمذًَُخ

اخزجبس شفىٌ 

 ورؾشَشٌ 
 

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : ورؾًم انًغؤونُخيهبساد انزؼبيم يغ اِخشٍَ  3.0

    لبعضعرض   . في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرة سهم أن ي . 3.1

اقع من الو النماذج 
           

      المالحظة   .

والتعليق      

المناقشة وتبادل  بحسن االستماع والتحدث تواصل بفاعلية داخل مجموعات العملي أن 3.2

 األفكار   

 كتابة تقرير

 فٍ َهبَخ انًمشس َغزطُغ كم طبنت أٌ : وانًهبساد انؼذدَخ ورمُُخ انًؼهىيبديهبساد انزىاصم  4.0
 

ت البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات المرتبطة يتقن مهارا 4.1

 بالمقرر
 مناقشة شفهي عرض األفكار

 انًهبساد انُفظ ؽشكُخ 5.0

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

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

5.3 ..................................................................... .................. .................. 
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 انٕطُي نهًؤْالت اإلطاريجاالت  

 نهًمزر(انتؼهى انًستٓذفة  )يخزجات

استزاتيجيات 

 انتذريس
 طزق انتمٕيى

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

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

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

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5

 

 األسثٕع يًٓة انتمٕيى 

 انُسثة 

يٍ انتمٕيى 

 انُٓائي

1 

 
 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية

طول الفصل 

 الدراسي

درجات أي  01

01%  

2 

 
8،  7 اختبار أعمال السنة األول   

درجة أي  01

01%  

3 

 
01،  00 نياختبار أعمال السنة الثا  

درجة أي  01

01%  

4 

 
 01 االختبار النهائي

درجة أي  01

01%.  

5 

 

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

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

.. 

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

.. 

6 

 

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

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

.. 

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

.. 

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

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

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

.. 

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

.. 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.

 n.hegazy@mu.edu.saوالتواصل عبر االيميل ,-- ساعتان أسبوعيا   ساعة مكتبية  اسبوعيا   1 .

  

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 

 :انكزت انًمشسح انًطهىثخ-5

o ٌيُؾخ انؼالو ششػ ثهىؽ انًشاو  د . ػجذ هللا انفىصا 

 :غخانًشاعغ انشئُ-2

  فتخ انثاري شزح صذيخ انثخاري التٍ دجز انؼسمالَي  -       

 سبل السالم لألمير الصنعاني 

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني. 

  ثهب:َىصً  وانًشاعغ انزٍانكزت -4

  فتخ ذي الجالل واإلكرام للشيخ دمحم العثيويي 

    الونهاج شرح صذيخ هسلن  للنىوي 

 :كزشوَُخ، يىالغ اإلَزشَذ...انخانًشاعغ اإلن- 3

 عٍُ" نهغُخ انغؼىدَخ انؼهًُخ انغًؼُخ يغهخ " 

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

 انؾذَضُخ انجىاؽش صفؾخ http//www.sultan.org/h 

 أخشي:يىاد رؼهًُُخ -1

 ثشَبيظ انًكزجخ انشبيهخ 

  صهخانانًىالغ االنكزشوَُخ راد  

 كزت انزشاس انؼشثٍ واالعاليٍ يىعىػخ انغبيغ انكجُش ن 

 ثشَبيظ انًؾذس  

 ثشايظ عًؼُخ ويشئُخ 
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 :انًزافك انالسية ٔ.

 انًجبٍَ:-5

  طبنت 21لبػخ يؾبضشاد نكم 

 يمبػذ دساعُخ 

 يمؼذ نؼضى هُئخ انزذسَظ ويُصخ 

 :يصبدس انؾبعت اِنٍ-2

 يُصخ إنكزشوَُخ  

 وصهخ َذ. 

 أخشي:يصبدس -4

 ال َُطجك 

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

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

 

 

 تمييى انًمزر انذراسي ٔػًهيات تطٕيزِ  . س

 انزذسَظ:اعزشارُغُبد انؾصىل ػهً انزغزَخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخصىص فؼبنُخ -5

 نُزبئظ ووضغ يمزشؽبد نهزؾغٍُرطجُك اعزجُبٌ رمُُى انًمشس ورؾهُم ا 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًؾبضشح  

 يغزىي َزبئظ انطالة فٍ االخزجبساد 

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

 عًُبساد األلغبو ورجبدل انًؼبسف فٍ انزخصصبد انًخزهفخ واالعزفبدح يٍ أهم انخجشح فٍ انزذسَظ 

 اعزجبَخ رمُُى األلشاٌ ، داخهٍ وخبسعٍ رطجُك 

 ٍرطجُك اعزجبَخ انزمُُى انزار 

 )ٌانزمُُى يٍ لجم إداسح انمغى )رمشَش األداء انغُى 

 انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -4

 انزىاصم يغ األلغبو انًُبظشح واالعزفبدح يٍ انخجشاد 

  و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهىانًزخصصٍُ نالطالع ػهً كم عذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  نمبء دوسٌ  يغ 

 رطجُك انزمُُبد انؾذَضخ فٍ انزؼهُى 
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 ٍَانزؼهُى اإلنكزشو............................................................ 

 انطبنت:ػًهُبد انزؾمك يٍ يؼبَُش اإلَغبص نذي -3

 انُزبئظ انؼبيخ  نهطبنجه فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزؾشَشَخ 

 ئُخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َغت انُغبػ (انُزبئظ االؽصب 

 ُخ وانفشدَخ األثؾبس انغًبػ َزبئظ رمُُى  

 :انذساعٍ وانزخطُظ نزطىَشهب فؼبنُخ انًمشسإعشاءاد انزخطُظ نهًشاعؼخ انذوسَخ نًذي  -1

 االعزًبع انذوسٌ ألػضبء هُئخ انذوسٌ ألػضبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبط انمىح ويؼبنغخ َمبط انضؼف 

 ُك اعزجبَبد يىضىػُخ ألخز آساء انطالة ؽىل انًمشس ويىضىػبرهرطج 

 رمشَش ػٍ انًمشس وأوعه انمصىس وطشق  يشاعؼخ انخطظ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبؽخ انؾذَضخ

 انزؾغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َؾمك 

 عىدح انًمشس 

 َش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َؾمك رمشَش ػٍ انًمشس وأوعه انمصىس وطشق انزؾغٍُ وانزطى

 عىدح انًمشس                                                                                  

 رمشَش ػٍ َغت انُغبػ  

 رشكُم نغُخ نًشاعؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٍ رمشَش ؽىل يمزشؽبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَى 

  انًىاد 

 

 رئيس انمسى األكاديًي  نًمزريُسك ا

 د. ػجذ انشؽًٍ انزَت االعى:  . َبدَخ أؽًذ ؽغبصٌأ االعى:

 ػجذ انشؽًٍ انزىلُغ:  َبدَخ انزىلُغ:

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

 

 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمزر 

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

 

   

 


