
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثُخ ثبنًدًؼخ  انكهُخ:

 انذساعبد اإلعاليُخ انمغى االكبدًٍَ :

 انذساعبد اإلعاليُخ انجشَبيح:

  انسذود واندُبَبدفمه  انًمشس:

 ثذسَخ يشؼم انسبسثٍ انًمشس:يُغك 

 د/ ػجذ انشزًٍ انزَت  انجشَبيح:يُغك 

 هـ 5341/  6/  51 انزىطُف:ربسَخ اػزًبد 



 

 
 8يٍ  2انظفسخ 

 : عُّ تانًمرر انذراسي ٔيعهٕياخ عايح فأ( انتعري

 ISD 438 انًمشس:سيض  فمه انسذود واندُبَبد انًمشس: اعى- 1 .5

 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

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

 نهغخ انؼشثُخا  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .3

 ثذسَخ يشؼم انسبسثٍ  :انًمشس انذساعٍ يُغك اعى- 5 .6

 غبدطان انًغزىي  :انًمشس انذساعٍ انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطً فُهأو  انغُخ-6 .7

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

  نً انفمه وأطىنه‘انًذخم 

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

 َ ىخذال 

  :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:   يشاعهه –د 

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

 يالزظبد:

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

  :األْذاف( ب

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

  
انًمبطذ انغبيُخ نال زكبو انخبطخ ثفمه  ، ورذسناألزكبو انششػُخ انزٍ َمىو ػهُهب فمه اندُبَبد وانسذود  رؼهى  

 ، وانمغبيخ ، وزذ انضَب ، وزذ ششة انخًش ، وزذ انغشلخ ، وانجغٍ وانسشاثخاندُبَبد ألغبو   ورؼشف اندُبَبد
 (لزف انضوخخ ) انهؼبٌ، إلبيخ انسذ ػهٍ انًشَغ  -  ٍاالػزذاء ػهً اندُُ

 

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

 االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًىػىػبد انًمشس

 اعزخذاو اعزشارُدُبد انزذسَظ انسذَثخ فٍ رذسَظ انًمشس 

 خ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رىطُف انًمشسادانًزبثؼخ وانًشاخؼخ انذوسَ

 رجبدل انخجشاد ثٍُ انمغى وانًشاكض انجسثُخ راد انظهخ 
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 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕعاخ -1

 لبئًخ انًىػىػبد
ػذد 

 األعبثُغ
عبػبد 

 انزذسَظ

 6 2 اندُبَبد وألغبيهب  
 4 5 انمغبيخ وانذَخ 

وششة انخًش        -نضَب         انسذود  ا  3 52 
انغشلخ     2 6 

انجغٍ      وانسشاثخ    5 6 
إلبيخ انسذ ػهٍ انًشَغ  -االػزذاء ػهً اندٍُُ             5 6 

 4 5 لزف انضوخخ ) انهؼبٌ (
 2 5 انمغبيخ وانذَخ 

 

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

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسَظ
 42 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

انساعاخ 

 انًعتًذج
 42 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

 

 

 ساعاخ انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕعيا   / 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

 مرر يستطيع كم طانة أٌ :: في َٓايح انًانًعارف 1.0

 اخزجبس شفهٍ انًسبػشح واإلنمبء   سذود  و اندُبثبدأزكبو ان َؼشف  1.1

اعزخذاو انخشائؾ     انسكى انششػٍ نًب اعزدذ ػهٍ انًدزًغ يٍ خالل فمه األئًخَذسن  1.2

 انزهُُخ

   اخزجبس رسشَشٌ

    ػًم خًبػٍ         انزؼهى انزؼبوٍَ . 1.3

 انًعرفيح انًٓاراخ 2.0

 أعئهخ شفهٍ    انؼظف انزهٍُ   انسذود واندُبَبدًُض ثٍُ َ 2.1

اعزخذاو اعهىة  .انسهىل نهمؼبَب انًؼبطشح َطجك   2.2

انسىاس انزؼهًٍُ 

  ورجبدل األفكبس

ركهُفبد رمُُى 

 فشدَخ

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

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ :يٓاراخ انتعايم يع اآلخريٍ ٔتحًم انًسؤٔنيح 3.0

     نجؼغػشع   غهى فٍ انسهىل انجُبءح نهمؼبَب انفمهُخ انًؼبطشحَ 3.1

يٍ انىالغ     انًُبرج

          

         انًالزظخ   

.  وانزؼهُك   

    

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ :ٓاراخ انتٕاصم ٔتمُيح انًعهٕياخ ٔانًٓاراخ انعذديحي 4.0

 يُبلشخ شفهٍ ػشع األفكبس َزىاطم ثفبػهُخ داخم يدًىػبد انؼًم شفهُب أو كزبثخ 4.1

 انزكهُفبد  رمُُى انزؼهى انزؼبوٍَ  3.3

 اندًبػُخ

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

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

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

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

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 
 تكهيفاخ يختهفح فرديح ٔجًاعيح عمة كم ٔحذج دراسيح

ؽىل انفظم 

 انذساعٍ

أٌ  دسخبد 51

51%  

2 

 
8،  7 اختثار أعًال انسُح األٔل   

أٌ  دسخخ 51

51%  
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3 

 
52،  55 َياختثار أعًال انسُح انثا  

أٌ دسخخ  51

51%  

4 

 
 51 انُٓائي االختثار

دسخخ أٌ  61

61%.  

5 

 
......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذعى  د.

 e.gabr @mu.edu.sa  وانزىاطم ػجش االًَُم,-- ُبً عبػزبٌ أعجىػ ساعح يكتثيح  اسثٕعيا   2

 

 ْـ   يصادر انتعهى 
 :انكزت انًمشسح انًطهىثخ-5

   ٌو2152 -هـ 5344، 6، يكزجخ انهذاَخ ، انذاس انجُؼبء، ؽانًهخض انفمهٍ : طبنر انفىصا 

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

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

 :انًشاخغ انشئُغخ-2

   اثٍ انؼثًٍُُ: انششذ انًًزغ ػهً صاد انًغزمُغ، انًكزجخ انزىفُمُخ ، انمبهشح ، يظش 

  ، و5985 -هـ 5315اثٍ لذايخ انًمذعٍ انًغٍُ ، يكزجخ انشَبع انسذَثخ 

 يطبثغ داس انؼشثُخ ، ثُشود ، اثٍ رًُُخ : يدًىع فزبوي شُخ اإلعالو اثٍ رًُُخ ، 

  ثهب:َىطً  انزٍوانًشاخغ انكزت -4

 انجهىرٍ :انشوع انًشثغ ششذ صاد انًغزمُغ ، يؤعغخ انشعبنخ، ثُشود 

  ، و5941 -هـ 5414اثٍ سشذ : ثذاَخ انًدزهذ وَهبَخ انًمزظذ ، يطجؼخ االعزمبيخ ، انمبهشح 

   ٍو5982 -هـ 5312، 2، ثُشود ،ؽانكبعبٍَ : ثذائغ انظُبئغ ،داس انكزبة انؼشث 

 :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 

 خُاعطىاَبد يكزج  

 يح عًؼُخ ويشئُخثشا 

 
 

 

 

 

 

 :انًرافك انالزيح ٔ.
 :انًجبٍَ-5

  ؽبنت 21لبػخ يسبػشاد نكم 

 يمبػذ دساعُخ 

  يمؼذ نؼؼى هُئخ انزذسَظ ويُظخ 

 :يظبدس انسبعت اِنٍ-2

  يُظخ إنكزشوَُخ 
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  وطهخ َذ. 

 أخشي:ظبدس ي-4

 .ال َُطجك 

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

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

 

 تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذسَظ:اعزشارُدُبد انسظىل ػهً انزغزَخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخظىص فؼبنُخ -5

 ورسهُم انُزبئح  رطجُك اعزًبسح رمُُى انًمشس 

 رسهُم َزبئح رطجُك االعزًبسح  

 يمزشزبد نهزسغٍُ  وػغ 

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

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

 . ٌرطجُك اعزجبَخ رمُُى األلشا 

 ٍرطجُك اعزجبَخ انزمُُى انزار 

 رمشَش األداء انغُىٌ نهمغى 

 انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -4

  

 انزىاطم يغ األلغبو انًُبظشح ، واالعزفبدح يٍ انخجشاد 

 نمبء دوسٌ  يغ انًزخظظٍُ نالؽالع ػهً كم خذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى 

 رطجُك انزمُُبد انسذَثخ فٍ انزؼهُى 

 ٍَانزؼهُى االنكزشو 
  

 
 

 ت:انطبنَدبص نذي ػًهُبد انزسمك يٍ يؼبَُش اإل-3

 

 انُزبئح انؼبيخ  نهطبنجبد فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزسشَشَخ 

  انُزبئح االزظبئُخ ،يؼذالد َغت انُدبذ 

  يشاخؼخ ػُُخ ػشىائُخ يٍ كشاعبد اإلخبثخ نهطالة 

 َزبئح رمُُى األثسبس انفشدَخ واندًبػُخ 

 :ذساعٍ وانزخطُؾ نزطىَشهبان فؼبنُخ انًمشسإخشاءاد انزخطُؾ نهًشاخؼخ انذوسَخ نًذي  -1

 االخزًبع  انذوسي ألػؼبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبؽ انمىح ويؼبندخ َمبؽ انؼؼف 

 رطجُك اعزجبَبد يىػىػُخ ألخز آساء انطالة زىل انًمشس ويىػىػبره 

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

 نزطىَش يٍ لجم ػؼى هُئخ انزذسَظ ثًب َسمك خىدح انًمشسانزسغٍُ وا

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

 خىدح انًمشس                                                                                  

  رمشَش ػٍ َغت انُدبذ 
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 زىل يمزشزبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَى  رمشَش 

  رشكُم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٍ انًىاد 

   
 

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 د / ػجذ انشزًٍ انزَت االعى:  ثذسَخ يشؼم انسبسثٍد /  االعى:

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

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

 
 

 تى اعتًاد تٕصيف انًمرر 

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

   
 


