اطى انًمزر:

انُظاو اندُائٍ

ريش انًمزر:

َ 555ظى ظ2-

انبزَايح:

بزَايح ياخظخُز األَظًت يهٍُ

انمظى انؼهًٍ:

األَظًت ـــ كهُت انؼهىو اإلدارَت

انًؤطظت:

خايؼت َدزاٌ

حارَخ اػخًاد انخىطُف:

5442/ 3 /25هـ

انًحخىَاث
أ .انخؼزَف بانًمزر انذراطٍ3.................................................................................. :
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهًُُت3....................................................................... :
 .1بنٕصف بنؼةو نهًمشس3.............................................................................................. :
 .2بنٓذف بنشئٛس نهًمشس 3..............................................................................................
 .3يخشغةذ بنسؼهى نهًمشس4........................................................................................... :
ج .يىضىػاث انًمزر 4..........................................................................................
د .انخذرَض وانخمُُى5............................................................................................ :
 .1سجظ يخشغةذ بنسؼهى نهًمشس يغ كم يٍ بسسشبزٛػٛةذ بنسذسٚس ٔطشق بنسمٛٛى 5............................
 .2أَشطد زمٛٛى بنطهحد 5..................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكادًٍَ وانذػى انطالبٍ6............................................................ :
و – يظادر انخؼهى وانًزافك6.................................................................................. :
 .1لةئًد يصةدس بنسؼهى6................................................................................................ :
 .2بنًشبفك ٔبنسػٓٛضبذ بنسؼهًٛٛد ٔبنحؿطٛد بنًطهٕجد7.............................................................. :
س .حمىَى خىدة انًمزر7......................................................................................... :
ذ .اػخًاد انخىطُف 7.............................................................................................
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أ .انخؼزَف بانًمزر انذراطٍ:
طاػخاٌ
 .5انظاػاث انًؼخًذة
َ .2ىع انًمزر:
☐ اخخُارٌ
إخبارٌ
 .3انظُت  /انًظخىي انذٌ َمذو فُه انًمزر:
انًظخىي انذراطٍ األول .
 .4انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر (إٌ ٔغذذ)
ال َىخذ
 .5انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر (إٌ ٔغذذ)
ال َىخذ
ًَ .6ظ انذراطت (بخسش كم ية ُٚطحك)
انُظبت
ػذد انظاػاث انخذرَظُت
ًَظ انذراطت
و
%533
33
انًحاضزاث انخمهُذَت
1
----------انخؼهُى انًذيح
2
---------- 3انخؼهُى اإلنكخزوٍَ
---------- 4انخؼهُى ػٍ بؼذ
 .7طاػاث االحظال (ػهٗ يسسٕٖ بنفصم بنذسبس)ٙ
طاػاث انخؼهى
انُشاط
و
يؿةضشبذ
1
33 =55×2
يؼًم أٔ أسسٕدٕٚ
2
-----ؾهمةذ جؿص
3
-----أخشٖ (ززكش)
4
-----33
اإلخًانٍ
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهًُُت:
 .5انىطف انؼاو نهًمزر:
َخضًٍ هذا انًمزر دراطت :يةْٛد بنُظةو بنػُةئٔ ٙػاللسّ جةألَظًد بألخشَٖ ،ظشٚد بنػشًٚد( :زؼشٚف
بنػشًٚد -إَٔبػٓة  -أسكةَٓة -سشٚةٌ بنُص بنػُةئ ٙيٍ ؾٛص بنضيةٌ ٔبنًكةٌ -بنًسةًْد ف ٙبنػشًٚد -أسحةت
بإلجةؾد -يٕبَغ بنًسؤٔنٛد) ،بنُظشٚد بنؼةيد نهؼمٕجد( :يةْٛد بنؼمٕجد -خصةئصٓة -ألسةيٓة -إَٔبع بنؼمٕجةذ-
زخفٛف بنؼمٕجد ٔزشذٚذْة ـ بغسًةع بنػشبئى ٔزؼذد بنؼمٕجةذ ـ زؼهٛك بنؼمٕجد  -بَمضةء بنؼمٕجد ٔسد بالػسحةس-
بنسذبجٛش بالؾسشبصٚد).
 .2انهذف انزئُض نهًمزر
ٓٚذف بنًمشس إنٗ أٌ ٚؿمك بنطةنث بنُسةئع بٜزٛد:
 بإلنًةو جًةْٛد بنُظةو بنػُةئٔ ٙػاللسّ جةألَظًد بألخشٖٔ ،بنمٕبػذ بنؼةيد بنسٚ ٙمٕو ػهٓٛة بنسػشٚى ٔبنؼمةت . ٚسؼشف ػهٗ يةْٛد بنػشًٚد ٔبألسكةٌ بنؼةيد نٓة ٔألسةيٓة ف ٙبنُظةو ٔبنفمّ. ٚؿذد ػُةصش بنًسؤٔنٛد بنػُةئٛد ٔأسحةت بإلجةؾد يٕبَغ بنًسؤٔنٛد بإلنًةو جًةْٛد بنؼمٕجد ٔبنمٕبػذ بنس ٙزؿكى زطحٛك بنؼمٕجةذ ف ٙبنُظةو ٔبنفمّ. ٕٚضؽ بنسذبجٛش بالؾسشبصٚد ٔأؾكةيٓة ٔسد بالػسحةس.3

 .3يخزخاث انخؼهى نهًمزر:
يخزخاث انخؼهى نهًمزر

ريش
يخزج انخؼهى
انًزحبظ نهبزَايح

1
1.1

انًؼزفت وانفهى
َشزذ انُظاو اندُائٍ وانمىاػذ انخٍ َمىو ػهُها انخدزَى وانؼماب فٍ انًًهكت.

ع–5ص

1.2

َبٍُ أحكاو حخفُف انؼمىبت وحشذَذها ،واخخًاع اندزائى وحؼذد انؼمىباث ،وحؼهُك انؼمىبةت

ع-3ص

واَمضائها ورد االػخبار فٍ انفمه وانُظاو.
2
2.1

انًهاراث
ًَُش بٍُ يىاَغ انًظؤونُت اندُائُت وأطباب اإلباحت ػُذ اطخخزاج األحكاو وحطبُمها ػهً

و-5ر

انىلائغ انؼًهُت.
2.2
3

َمارٌ بٍُ أَىاع انؼمىباث وأطباب طمىط انؼمىبت وانخذابُز االحخزاسَت فٍ انفمه وانُظاو.

و-2ر

انمُى

3.1

َؼزع رأَه فٍ انمضاَا اندُائُت ػزضا ً يمُؼا ً وَخمبم وخهاث َظز اِخزٍَ.

ق  -5ث

3.2

َظخخذو َظىص انُظاو اندُائٍ فٍ حمذَى أدنخه ودفىػه بطزَمت طهًُه.

ق  -2ث

ج .يىضىػاث انًمزر
لائًت انًىضىػاث

و
1

ياهُت انُظاو اندُائٍ وػاللخه باألَظًت األخزي

2

انخؼزَف باندزًَت فٍ انفمه اإلطاليٍ وانُظاو.

2

3

ألظاو اندزائى وأَىاػها فٍ انفمه اإلطاليٍ وانُظاو.

4

4

أركاٌ اندزًَت (انزكٍ انشزػٍ ـ انزكٍ انًادٌ  -انزكٍ انًؼُىٌ )

4

5

طزَاٌ انُض اندُائٍ يٍ حُث انشياٌ وانًكاٌ.

2

6

انًظاهًت فٍ اندزًَت

2

7

يىاَغ انًظؤونُت اندُائُت وحطبُماحها

2

8

أطباب اإلباحت اندُائُت وحطبُماحها.

2

9

ياهُت انؼمىبت وخظائظها وألظايها فٍ انفمه اإلطاليٍ وانُظاو

2

 13أَىاع انؼمىباث
11

2

حخفُف انؼمىبت وحشذَذها ـ اخخًاع اندزائى وحؼذد انؼمىباث ـ حؼهُك انؼمىبت

2

 12اَمضاء انؼمىبت ورد االػخبار

2

 13انخذابُز االحخزاسَت :حؼزَفها ـ خظائظها ـ أَىاػها ـ شزوط حطبُمها

2

انًدًىع

4

طاػاث
االحظال
2
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د .انخذرَض وانخمُُى:
 .5ربظ يخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحُدُاث انخذرَض وطزق انخمُُى
طزق انخمُُى
اطخزاحُدُاث انخذرَض
يخزخاث انخؼهى
انزيش
 1.0انًؼزفت وانفهى
 زمٛٛى بالخسحةسبذ.ٚ 1.1سؼرررشف ػهرررٗ يةْٛرررد بنُظرررةو بنػُرررةئ - ٙبنًؿةضشبذ
 زمٛٛى بنٕبغحةذٔبنمٕبػرررذ بنسرررٚ ٙمرررٕو ػهٓٛرررة بنسػرررشٚى  -بنٕبغحةذ
 زمٛٛى بنًُةلشةذ. بنؿٕبس ٔبنًُةلشدٔبنؼمةت ف ٙبنًًهكد.
ٚ 1.2هررى جأؾكررةو زخفٛررف بنؼمٕجررد ٔزشررذٚذْة،
 بالخسحةسبذ. بنًؿةضشبذٔبغسًرررةع بنػررررشبئى ٔزؼرررذد بنؼمٕجررررةذ،
 زمٛٛى بنٕبغحةذ بنٕبغحةذٔزؼهٛرررررررك بنؼمٕجرررررررد ٔبَمضرررررررةئٓة ٔسد
 زمٛٛى بنًُةلشةذ. بنؿٕبس ٔبنًُةلشدبالػسحةس ف ٙبنفمّ ٔبنُظةو.
 2.0انًهاراث
 زمٛٛى بالخسحةسبذ.ًٛٚرررض جررر ٍٛيٕبَرررغ بنًسرررؤٔنٛد بنػُةئٛرررد  -بنًؿةضشبذ
 زمٛٛى بنٕبغحةذٔأسحةت بإلجةؾد ػُذ بسسخشبظ بألؾكرةو  -بنٕبغحةذ
2.1
 زمٛٛى بنًُةلشةذ. بنؿٕبس ٔبنًُةلشدٔزطحٛمٓة ػهٗ بنٕلةئغ بنؼًهٛد.
 زمٛٛى بألجؿةش. بألجؿةش بنمصٛشخ.ٚمرررةسٌ جررر ٍٛأَرررٕبع بنؼمٕجرررةذ ٔأسرررحةت  -بنًؿةضشبذ
 زمٛٛى بالخسحةسبذ.سمٕط بنؼمٕجد ٔبنسذبجٛش بالؾسشبصٚد ف - ٙبنٕبغحةذ
 زمٛٛى بنٕبغحةذ بنسرررذسٚث ػهررر ٙبألسرررةنٛث 2.2بنفمّ ٔبنُظةو.
 زمٛٛى بنًُةلشةذ.ٔبنطررررشق بنًسررررسخذيد فررررٙ
بنًمةسَد
 3.0انمُى
 زمٛٛى بالخسحةسبذ.ٚؼررررشي سأٚررررّ فرررر ٙبنمضررررةٚة بنػُةئٛررررد  -بنًؿةضشبذ
 زمٛٛى بألجؿةش.ػشضرررة ق يمُؼرررة ق ٔٚسمحرررم ٔغٓرررةذ َظرررش  -بألجؿةش بنمصٛشخ
3.1
 زمٛٛى بنًُةلشةذ بنسؼهى بنزبزٙبٜخش.ٍٚ
 بنًمةجالذ. بنسذسٚث بنؼًه.ٙ زمٛٛى بالخسحةسبذ.ٚسررسخذو َصررٕا بنُظررةو بنػُررةئ ٙفرر - ٙبنًؿةضشبذ
 زمٛٛى بألجؿةش. بألجؿةش بنمصٛشخزمذٚى أدنسّ ٔدفٕػّ جطشٚمد سه.ًّٛ
3.2
 زمٛٛى بنًُةلشةذ بنسؼهى بنزبزٙ بنًمةجالذ. بنسذسٚث بنؼًه.ٙ .2أَشطت حمُُى انطهبت
انُظبت
حىلُج انخمُُى
أَشطت انخمُُى
و
(جةألسحٕع)
يٍ إخًانٍ درخت انخمُُى
%33
بألسحٕع بنسةجغ
 5بالخسحةس بنفصهٙ
%23
أضُةء بنفصم بنذسبسٙ
 2جؿٕش ٔأػًةل
%53
بألسحٕع بنشبجغ ػشش
 3بخسحةس َٓةئٙ
%133
---- 4بنًػًٕع
أَشطد بنسمٛٛى (بخسحةس زؿشٚش٘ ،شفٓ ،ٙػشي زمذ ،ًٙٚيششٔع غًةػٔ ،ٙسلد ػًم بنخ)
5

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكادًٍَ وانذػى انطالبٍ:
 يُةلشد بأليٕس بنحؿطٛد ٔبألكةدًٛٚد -زٕضٛؽ بنًسةئم بنًسؼهمد جةإلسشةد بألكةد - ًٙٚكٛفٛد إدبسخ بنٕلر-كٛفٛد بنؿصٕل ػهٗ يؼذل يشزفغ -بنؼًم ػهٗ ؾم بنًشكالذ بالكةدًٛٚد ٔغٛشْة....بنخ.

و – يظادر انخؼهى وانًزافك:
 .5لائًت يظادر انخؼهى:
 -لرررةٌَٕ بنؼمٕجرررةذ بنؼرررةو فررر ٙبنًًهكرررد بنؼشجٛرررد بنسرررؼٕدٚد :د/

ػحرررذبنػهٛم

بنؼٕبجذخ -بنطحؼد بألٔنْٗ1438 -ـ2317و.

انًزاخغ انزئُظت نهًمزر

 بنُظةو بنػضبئ ٙبنسؼٕد٘ -بنمسى بنؼةو -بنُظشٚد بنؼةيد نهػشًٚد -بنُظشٚدبنؼةيد نهؼمٕجد -طحمة ق ألؾكةو بنششٚؼد بإلساليٛد ٔية أصذسِ ٔن ٙبأليش يٍ
أَظًد :د /طّ بنسٛذ بنششٛذ٘ -بنطحؼد بألٔنْٗ1438 -ـ2317و.
 شرشؼ بنمٕبػررذ بنؼةيرد نهمررةٌَٕ بنػُرةئ -ٙد /أسررةيد ػطٛرد ػحررذبنؼةل -يكسحرردبنششذ -بنطحؼد بألٔنْٗ1436 -ـ2315و.

انًزاخغ انًظاَذة

6

 بألؾكةو بنؼةيد نهُظةو بنػُةئ ٙف ٙبنششٚؼد بإلساليٛد ٔبنمةٌَٕ :د /ػحذبنفسةؼيصطفٗ بنصٛف -ٙدبس بنًطحٕػةذ بنػةيؼٛد – 2313و.
شُةق -يكسحد بنشمش٘ ـ
 بنُظةو بنػُةئ ٙبنسؼٕد٘ -بنمسى بنؼةو -د /صكٙبنشٚةي – بنطحؼد بألٔنٗ2318 -و.
 بألؾكةو بنؼةيد نهُظةو بنػُةئ :ٙد /ػحذ بنفسةؼ بنصٛف ،ٙط ،1بنشٚةي،1995و.
سهٛى بنؼٕب ،ط،3
 ف ٙأصٕل بنُظةو بنػُةئ ٙبإلسالي ،ٙدسبسد يمةسَد ،د/َٓضد يصش ،بنمةْشخ.
 أصٕل بنًؿةكًد بنػُةئٛد ف ٙبنسششٚغ بإلسالئ ٙزطحٛمةزّ ف ٙبنمضةءيصحةؼ بنمةض.ٙ
بنسؼٕد٘ :د/
 بألؾكةو بنؼةيد نهُظةو بنػُةئ ٙف ٙبنششٚؼد بإلساليٛد ٔبنمةٌَٕ :د /ػحذ بنفسةؼيصطفٗ بنصٛف.ٙ
 يذخم بنفمّ بنػُةئ ٙبإلسالو :د /أؾًذ فسؿ ٙجُٓس ،ٙط ،2دبس بنششٔق،جٛشٔذ.
 بنُظةو بنػُةئ ٙجةنًًهكد بنؼشجٛد بنسؼٕدٚد :د /أؾًذ ػحذ بنؼضٚض بألنف-ٙبنشٚةي ،يؼٓذ بإلدبسخ بنؼةيد1976 ،
 أصٕل لةٌَٕ بنؼمٕجةذ ف ٙبنذٔل بنؼشجٛد :د /يؿًٕد يصطفٗ-ط.1983 ،2 بنفمّ بنػُةئ ٙبإلسالي :ٙد /يؿًٕد َػٛث ؾسُ -ٙط ،1دبس بنُٓضد بنؼشجٛد،2337و
 -بنُظشٚد بنؼةيد نهػشًٚد ٔبنؼمٕجد :د/ػهٗ ؾسٍ بنششف.ٙ

انًظادر اإلنكخزوَُت

أخزي

 بنًٕلرررغ بإلنكسشَٔررر ٙنٓٛارررد بنخحرررشبء جًػهرررس بنرررٕصسبء فررر ٙبنًًهكرررد بنؼشجٛررردبنسؼٕدٚد.
 بنًٕلغ بإلنكسشَٔ ٙنًػهس بنشٕسٖ ف ٙبنًًهكد بنؼشجٛد بنسؼٕدٚد.ـ يٕبلغ يٕسٕػد بألَظًد بنسؼٕدٚد.
 بنًؿةضشبذ بنًسػهد على اإليكو والمرفوعة على البالك بور. المكتبة الرقمية السعودية http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxال َىخذ

 .2انًزافك وانخدهُشاث انخؼهًُُت وانبحثُت انًطهىبت:
انؼُاطز
انًزافك
(بنمةػةذ بنذسبسٛد ،بنًخسحشبذ ،لةػةذ بنؼشي ،لةػةذ
بنًؿةكةخ  ...إنخ)
انخدهُشاث انخمُُت
(غٓةص ػشي بنحٛةَةذ ،بنسحٕسخ بنزكٛد ،بنحشيػٛةذ)
حدهُشاث أخزي (زحؼة ق نطحٛؼد بنسخصص)

يخطهباث انًمزر
 يلز ت تززوفير قدعززة دراسززية تسززتوع  04طدلبززدعلى األقل.
 غٓةص ػشي دبزة شٕب  -سحٕسخ ركٛد. -ال ٕٚغذ.

س .حمىَى خىدة انًمزر:
يداالث انخمىَى
بألدبء بنسذسٚسٙ
بألدبء بنسذسٚسٙ
يشبغؼد بنٕسلد بالخسحةسٚد
زمٛٛى بنطالت ف ٙبنًمشس
يشبغؼد زصؿٛؽ بنٕسلد بالخسحةسٚد

طزق انخمُُى

انًمًُىٌ

غٛش يحةششخ ( بسسحٛةٌ )
يحةشش ( بنًسةجؼد )
يحةشش
يحةشش ( بنُسةئع )

بنطالت
سئٛس بنمسى
نػُد بالخسحةسبذ جةنحشَةيع
أسسةر بنًمشس
يشبغغ َظٛش يٍ أػضةء ْٛاد بنسذسٚس
يحةشش
جةنحشَةيع

يرررررذٖ زؿصرررررٛم يخشغرررررةذ بنرررررسؼهى
نهًمشس
يرررررذٖ زؿصرررررٛم يخشغرررررةذ بنرررررسؼهى
غٛش يحةششخ ( بسسحٛةٌ )
بنطالت
نهًمشس
يحةشش
نػُد بنخطظ ٔبنًُةْع جةنمسى
بنكسةت بنًمشس
يداالث انخمىَى (يطم .فةػهٛد بنسذسٚس ،فةػهد طشق زمٛٛى بنطالت ،يذٖ زؿصٛم يخشغةذ بنسؼهى نهًمشس،
يصةدس بنسؼهى  ...إنخ)
انًمًُىٌ (بنطهحد ،أػضةء ْٛاد بنسذسٚس ،لٛةدبذ بنحشَةيع ،بنًشبغغ بنُظٛش ،أخشٖ (ٚسى زؿذٚذْة)
طزق انخمُُى (يحةشش ٔغٛش يحةشش)
ذ .اػخًاد انخىطُف
يدهض لظى األَظًت
خهت االػخًاد
بنسةدسد
رلى اندهظت
5442/ 3 / 25هـ
حارَخ اندهظت
أسسةر بنًمشس
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يحةشش ( بنُسةئع )

