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 8يٍ  2انقفؾخ 

 : عنه باملقرر الدراس ي ومعلىمات عامة أ( التعريف

 ISF 112 انًمشس:سيض   انًذخم نؼهى انؼمٛذح:  انًمشس: اعى- 1 .5
 ( عبػزبٌ)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 انذساعبد  رخقـ ، انزشثٛخ ثكبنٕسٕٚط ٘ ٚمذو مًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 اإلعاليٛخ
 

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

 .........................................................................  :انًمشس انذساعٙ يُغك اعى- 5 .6

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

 :)ئٌ ٔعذد(انًمشس ثمخ نٓزا انغب انًزطهجبد- 7 .8
 ال ٕٚعذ

  :اَٜٛخ نٓزا انًمشس )ئٌ ٔعذد( انًزطهجبد- 8 .9
 ال ٕٚعذ

  :نهًإعغخ انزؼهًٛٛخ س ئٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظرمذٚى انًمش يٕلغ- 9
 ال ُٚطجك

 انزذسٚظ اعهٕة – 11
  % 511 انُغجخ انًئٕٚخ:   يؾبمشاد رمهٛذٚخ –أ 

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

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

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

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

 يالؽظبد:

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

  :األهذاف( ب

 يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس:-5

 . انذٍٚ ػهى يٍ انؼمٛذح ٔيُضنخ انذٍٚ ْزا خقبئـ ػهٗ انطبنجخ رزؼشف أٌ. 5

 . األكجش انفمّ -انذٍٚ أفٕل  -انزٕؽٛذ -انذٍٚ: ْٔٙ انشئٛغٛخ انؼمذٚخ انًقطهؾبد انطبنجخ رؼشف أٌ .2

 . انخهف -انغهف -انؾذٚش اْم -ٔانغًبػخ انغُخ أْم: انزبنٛخ نهًفبْٛى انقؾٛؾخ انًؼبَٙ انطبنجخ رذسن أٌ .4

 .انؼمٛذح يفبْٛى ئدسان فٙ يًُٓب انؼمم ٔيكبَخ ٔانغُخ انكزبة يٍ انؼمٛذح يقبدس انطبنجخ رزؼشف .3

 ..ٔانقفبد األعًبء ٔرٕؽٛذ ٔانشثٕثٛخ األنْٕٛخ: انضالصخ انزٕؽٛذ ألغبو انطبنجخ رفٓى أٌ .1

 .ؽذح ػهٗ يُٓى كم ٔيظبْش ٔانجذػخ ٔانُفبق انؾشن يٍ انزٕؽٛذ َٕالل انطبنجخ رًٛض أٌ .6

 . كًبنّ ٔ نهزٕؽٛذ انًُبفٛخ انًؼبفشح انؾشن ٔعبئم هجٛؼخ انطبنجخ رجٍٛ أٌ .7

 .يُٓب انزخهـ ٔهشق انًغهًخ انًغزًؼبد فٙ انؾشن ئنٗ انذاػٛخ األعجبة رقُف أٌ .8

 .انؼمٛذح فٙ اٜؽبد خجش ؽغٛخ ثؼذو انمبئهٍٛ ػهٗ انطبنجخ رشد أٌ .9

 انُمم ػهٗ انؼمم رمذٚى دػٕٖ انطبنجخ رُبلؼ أٌ .51

 .ٔانًزؾبثّ انًؾكى فٙ انغُخ أْم يُٓظ انطبنجخ رجٍٛ أٌ .55
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 .ٔانًغبص انـزأٔٚم يٍ انغُخ أْم يٕلف انطبنجخ رٕمؼ أٌ .52

 . أٌ رزشعخ انؼمٛذح انقؾٛؾخ فٙ فكش انطبنجخ.54

 .يغزمجالا  انذػٕٚخ ٔ ٔانزشثٕٚخ انؼًهٛخ ؽٛبرٓب فٙ انؼمٛذح ػهى فٙ انُظشٚخ ٔانًؼهٕيبد انًفبْٛى رٕظف أٌ -53

 .  ........انذساعٙ  انًمشسٔرؾغٍٛ فف ثاٚغبص أٚخ خطو ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش -2

 . بالقسم األكاديمي االعتماد ولجنة المقرر أستاذة قبل من للمقرر الدورية المراجعة

 .انزخقـ فٙ انؾذٚضخ انزطٕساد ػهٗ ثُبء دٔس٘ ثؾكم انًمشس يؾزٕٖ رؾذٚش 

  انًؾهٛخ االَزشَذ ؽجكخ ثبعزخذاو يُزظى ثؾكم نهًمشس ثبنُغجخ انزؼهى يقبدس رؾذٚش 

 .ٔانؼبنًٛخ        

 .ٔاألعُجٛخ انؼشثٛخ ثبنغبيؼبد أخشٖ ألغبو فٙ رمذًّٚ ٚزى ثًب انًمشس يفشداد يمبسَخ 
 

 : الدراس يثىصيف املقرر ج( 

 

 :تُاونها انتي سيتىانًىضىعاخ -1

 لبئًخ انًٕمٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

 وأهميتها، العقيدة، مقدمة عن طلب العلم وآدابه ومحتوى المقرر معنى
 أسماؤه، وفضله، ومسائله و العقيدة وموضوعه علم ومعنى .وخصائصها

 .ثمرته

2 3 

 أهل بمفهوم كتبه، المراد وأهم فيه، التأليف األخرى، تاريخ بالعلوم عالقته
 .والجماعة السنة

5 2 

 االستدالل، في ومنهجهم والجماعة السنة أهل عند التلقي مصادر في مقدمة

  الثابتة،اإلجماع السنة األصلية الكتاب، التلقي مصادرٔ 

 . العقل، الفطرة:  التابعة التلقي ومصادر

5 2 

 2 5 . التلقي مصادر في المنحرفة المناهج من الموقف

 2 5 : االستدالل في السنة أهل وقواعد منهج من نماذج

 2 5 . العقيدة في اآلحاد بأخبار االستدالل عدم دعوى مناقشة

 2 5 .النقل على العقل تقديم دعوى مناقشة

 2 5 . والسنة الكتاب بظواهر العمل

 3 2 . بالمتشابه واإليمان بالمحكم العمل

 3 2 . والسنة الكتاب نصوص بين التعارض درء 

 2 5 . المجاز – التأويل:  من الموقف
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  ساعح 28يكىَاخ انًمرر انذراسي )إجًاني عذد ساعاخ انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحاضرج
فصىل 

 دراسيح
 انًختثر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخري

عبػبد 

 انزذسٚظ
53 

فقم 

دساعٙ 

 ٔاؽذ

............ ............ ............ 14 

انساعاخ 

 انًعتًذج
28 

فقم 

دساعٙ 

 ٔاؽذ

............ ............ ............ 28 

 

 ساعاخ انتعهى انًتىلع أٌ يستىفيها انطانة أسثىعيا   / ساعاخ دراسح خاصح إضافيح-3
ا   عبػزبٌ أعجٕػٛب

 

انىطُي نهًؤهالخ ويالئًتها يع طرق انتمىيى  تاإلطاريخرجاخ انتعهى انًستهذفح وفما نًجاالخ انتعهى  – 4

 انتذريس.واستراتيجياخ 
 

 انىطُي نهًؤهالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستهذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمىيى

 انًعارف 1.0

ػهٗ  ٔانؼمٛذح اإلعاليٛخػهٗ ٔعّ انؼًٕو  ثبنؼمٛذحانًشاد  ٚؼشف  1.1

 ٔعّ انخقٕؿ.
األعئهخ انزؾقٛهٛخ   انًؾبمشاد

ٔانزمًٕٚٛخ أصُبء 

 انًؾبمشح

ٔكٛفٛخ  نهؼمٛذح اإلعاليٛخانًقبدس األفهٛخ ٔانفشػٛخ  ٚزؼشف ػهٗ 1.2

 االعزفبدح يُٓب.
انزُٕع فٗ 

 انٕاعجبد انًُضنٛخ

 انٕاعجبد  

 انًهاراخ انًعرفيح 2.0

 انزؼّشف ػهٗ خقبئـ انؼمٛذح اإلعاليٛخ انؼبيخ ٔكلم يلب ًٚٛلضِ ػلٍ  2.1

  غٛشِ.

اعزخذاو انغبَت 

ثغٕاس  انزطجٛمٙ

فٗ انغبَت انُظش٘ 

سثطٓب  ٔظ انزذسٚ

 انًؼبفش ثبنٕالغ

االخزجبساد انؾفٕٚخ 

ٔ انزؾشٚشٚخ 

 انؾٓشٚخ ٔانُٓبئٛخ

 وتحًم انًسؤونيحيهاراخ انتعايم يع اآلخريٍ  3.0

ٚؾبسن فٙ ؽلم انًؾلكالد ٔرمٛلٛى انًؼهٕيلبد ٔكٛفٛلخ االعلزفبدح يُٓلب  3.1

 ٔانشد ػهٙ انؾجٓبد 
ئنللٗ  هجللبدرمغللٛى انط

 ٙيغًٕػلللللللبد فللللللل

رطجٛللللك انٕاعجللللبد 

انًُضنٛللخ ٔاألثؾللبس 

 .انؼهًٛخ

 

يٍ خالل انًٕالف  

انؼًهٛخ ) َؾبهبد 

انمغى ، انؼًم 

 انغًبػٙ(
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 انىطُي نهًؤهالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستهذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمىيى

ٚغٓى فٙ انؾهٕل انجُبءح نهمنبٚب انًزؼهمخ ثبنًُٓظ فٙ انًٕالف  3.2

 انغًبػٛخ ٔانفشدٚخ

 هجبداؽزشان انط

فٗ يُبظشاد 

ٔؽٕاساد ثٍٛ 

أعزبرح انًمشس 

 1 هجخٔثؼل انط

هشػ ثؼل  

انمنبٚب ٔيالؽظخ 

يذٖ اعزٛؼبة 

نٓب  الةانط

ٔهشٚمخ انزؼبيم 

 .يؼٓب

 وانًهاراخ انعذديح وتمُيح انًعهىياخيهاراخ انتىاصم  4.0

يغًٕػللبد يللٍ داخللم  انزٕافللم ثؾللكم ؽللفٓٙ أٔ كزللبثٙ ثؾللكم فؼللبل 4.1

 11 الةانط

هشػ نجؼل 

انمنبٚب انغٛبعٛخ 

انًطشٔؽخ ػهٗ 

   انغبؽخ نشثو

  انًمشس ثبنٕالغ

األداء يٍ   رمٛى

خالل األثؾبس 

ٔيذٖ   انغًبػٛخ

لذسرٓب ػهٗ 

 انًؾبسكخ

 انًهاراخ انُفس حركيح 5.0

 ال ُٚطجك ال ُٚطجك ال ُٚطجك 5.1

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمىيى يهاو  لجذو. 5
 

 األسثىع يهًح انتمىيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمىيى انُهائي

1 

 

 انفقم هٕال انًؾبمشح يٕمٕع ؽٕل ؽفٕٚخ يُبلؾبد

 انذساعٙ

3% 

2 

 

 انفقم هٕال يُضنٛخ ٔاعجبد

 انذساعٙ

2% 

3 

 

 %2 1،6 األعجٕع عًبػٛخ يؾبسٚغ

4 

 

 %20 7 األعجٕع عُخ أػًبل اخزجبس

5 

 

 %3 9،51 األعجٕع ٔيُبلؾزّ ثؾش ئػذاد

6 

 

 %70 58 األعجٕع انذساعٙ انفقم َٓبٚخ اخزجبس

 للطالب ألاكاديميوالارشاد الدعم  د.

 1انًكزجٛخ ؽٕانٙ عبػخ كم أعجٕع   رؾذٚذ انغبػبد -5

 1  عبػزبٌ نهزٕافم ػجش انجشٚذ االنكزشَٔٙ -2  

  اإلسؽبد األكبدًٚٙ -3  
 



 

 
 8يٍ  6انقفؾخ 

 انتعهى  مصادرهـ   

 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-5

 ٚغش٘ دمحم. د ٔانًمذيبد، انًجبدب ٔانغًبػخ، انغُخ أْم ػُذ انؼمٛذح ػهى  
 ػجذ انؾٛخ: رؼهٛك انؾًذ، دمحم أْهٓب، خقبئـ خقبئقٓب، يفٕٓيٓب،: ٔانغًبػخ انغُخ أْم ػمٛذح 

 ثبص ثٍ انؼضٚض

 :انًشاعغ انشئٛغخ-2

 انمشآٌ انكشٚى.

 .كزت انغُخ انًطٓشح 

 . كزت انزفغٛش ػُذ ثٛبٌ يؼُٗ اٜٚخ 

 . كزت ؽشٔؽبد انؾذٚش ػُذ ثٛبٌ يؼُٗ انؾذٚش 

 ؽغٍ ػهٙ ػضًبٌ.  د ٔانغًبػخ، انغُخ أْم ػُذ االػزمبد يغبئم ػهٗ االعزذالل يُٓظ . 

 رًٛٛخ اثٍ اإلعالو نؾٛخ ٔانُمم، انؼمم رؼبسك دسء. 

 انغقٍ عهًٛبٌ. د ٔانغُخ، انكزبة ثُقٕؿ االعزذالل يٍ انًزكهًٍٛ يٕلف. 

 انْٕٛجٙ دمحم.  د انًخبنفٍٛ، ؽجٓبد ٔسد انؼمٛذح فٙ اٜؽبد ؽغٛخ. 

  ثٓب:ٕٚفٗ  انزٙٔانًشاعغ انكزت -4

  يغهخ عبيؼخ أو انمشٖ نؼهٕو انؾشٚؼخ ٔانهغخ انؼشثٛخ 

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

  http://www.binbaz.org.sa/  ثبص اثٍ انؾٛخ يٕلغ -5

   lhttp://www.ibnothaimeen.com/index.shtm/   ػضًٍٛٛ اثٍ انؾٛخ يٕلغ -2

 http://www.alagidah.com/vb/   انًؼبفشح ٔانًزاْت انؼمٛذح يهزمٗ -4

3- http://shamela.ws/index.php/category/140 

1-http://www.ibnalqayem.com  

6-http://www.alfawzan.ws/  

7-http://www.alifta.com  

8-http://www.saaid.net   

 انجؾٕس انًُؾٕسح ػهٗ انؾجكخ انؼُكجٕرٛخ ؽٕل انًٕمٕع -9

 أخشٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -1

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

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

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

http://www.alagidah.com/vb
http://www.ibnalqayem.com/books/11-bookibnalqayem/101-819.html
http://www.alfawzan.ws/
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 :املرافق الالزمة و.

 :انًجبَٙ-5
 هبنجخ 41: نؼذد رغغ لبػخ •

 . انؾذٚضخ انزمُٛبد ثأؽذس يغٓضح انمبػخ •

ا  عبػزبٌ:  انضيٍ •  أعجٕػٛب

 :انؾبعت اٜنٙيقبدس -2

 انذساعٛخ نهمبػبد اإلَزشَذ ؽجكخ ئدخبل -رذسٚظ ْٛئخ ٔػنٕ هبنت نكم آنٙ ؽبعت. 

 أخشقبدس ي-4

:ٖ 

 انًكزجبد اإلنكزشَٔٛخ، ٔانشلًٛخ 

 ثقييم املقرر الدراس ي وعمليات ثطىيره  . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾقٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخقٕؿ فؼبنٛخ -5

ٔانًؼٕللبد  يُٓلب، فٙ َٓبٚخ انفقم نزمذٚى سؤٚلزٓى نهًلبدح ٔيلذٖ االعلزفبدح هجخنهط  داالعزجٛبَبرمذٚى  •

 ؟ْٙ انٕعٛهخ األفنم يٍ ٔعّ َظشْى نزخطٗ ْزِ انًؼٕلبد خالل انذساعخ، ٔيب

 يلٍ االعلزفبدح ،يلذٖ انزلذسٚظ علٕدح ٔيلذٖ انًملشس، علٕدح يلذٖ ؽلٕل انطبنجلبد يلغ َملبػ ؽهمبد •

 . انًمشس
 هجخ.َزبئظ انطيزبثؼخ  •

 انطبنجبد سمب عزًبسحا •

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

 بٔمغ فُذٔق يمزشؽبد ػُذ يكزت األعزبرح إلثذاء سأٚٓ •
 1انزمٛٛى انزارٙ  •

 1يهف انًمشس ٚزكش فّٛ انغهجٛبد ٔاالٚغبثٛبد  •

 ديزبثؼخ انخشٚغبػٍ هشٚك  انزمٛٛى انخبسعٙ يٍ خالل يإعغخ خبسعٛخ •
 هجخٔمغ ثشٚذ انكزشَٔٙ نهزٕافم يغ انط  •

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش -4

 .فٙ انًمشس  ثٍٛ األعبرزح  الثذ يٍ ٔعٕد يشاعؼخ رطٕٚشٚخ  -

 .ػمذ ٔسػ انؼًم  -       

 1انُذٔاد انخبفخ ثغٕدح انزؼهٛى  -       

 أخشٖ يؾهٛب ٔػبنًٛب.  عبيؼبدػًم يمبسَبد ثٍٛ يمشساد انمغى ثُظبئشْب فٙ  -       

 بػٍ هشٚك يزبثؼخ األلغبو انزٙ رذسط ْزا انًمشس ٔيذٖ االعزفبدح يُٓ  انزمٛٛى انًغزًش نهًُبْظ -       

 ٔرمذٚى اعزجٛبَّ فٙ َٓبٚخ كم فقم ؽٕل أعزبرح انًمشس .          

 .رغٓٛض لبػبد انؾبمشاد  -         

 .ثكزبثخ انزمبسٚش االْزًبو -         

 .انغًغ ثٍٛ ئنمبء انًؾبمشح ٔانؼشك  -         

 اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزذسٚظ ٔيشاػبح انؾشٚؾخ انزٙ رمٕو ثزذسٚغٓب -          



 

 
 8يٍ  8انقفؾخ 

 1يشاعؼخ انكزبة انًمشس ثقٕسح دائًخ  -         

 1ثأعزبر انًمشس ألَّ ٚؼذ أْى أمالع انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   االْزًبو -         

 ت:انطبنػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ -3
  ٔانٕاعجبد ػٍ هشٚك أخز ػُٛبد ػؾٕائٛخ يٍ االخزجبساد

 :انذساعٙ ٔانزخطٛو نزطٕٚشْب فؼبنٛخ انًمشسئعشاءاد انزخطٛو نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -1

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

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

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

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 ................................. االعى:  ................................. االعى:

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

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

 
 

 تى اعتًاد تىصيف انًمرر 

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

 

   
 


