
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1-أصىل انفمه  انًمشس:اسى 

    3أصم  112   انًمشس:سيض 

 األَظًخ انجشَبيح:

 األَظًخ انؼهًٍ:انمسى 
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  انذساسٍ:انزؼشَف ثبنًمشس أ. 

 ب  سبػبد أسجىػُ 3 انًؼزًذح:انسبػبد . 1

 انًمشسَىع . 2

 --- يزطهت خبيؼخ  أ.
يزطهت 

  كهُخ
  --- أخشي √ يزطهت لسى --

 --  اخزُبسٌ √  إخجبسٌ ة.

 

 

 

     :َمذو فُه انًمشس انزٌ/ انًسزىي  انسُخ. 3
 انضبَيانًغزىي انذساعي        

 

 :     وجذد( إٌ). انًزطهجبد انسبثمخ نهزا انًمشس 4
 3- فمه 131 اإلساليٍانًذخم إنً انششَؼخ وانفمه        

 : وجذد( )إٌانًزطهجبد انًزضايُخ يغ هزا انًمشس . 5

 ال يىجذ     

 

 

 )اخزش كم يب يُطجك(ًَظ انذساسخ . 6

 انُسجخ  ػذد انسبػبد انزذسَسُخ انذساسخ ًَظ و

 %111 45 انًحبضشاد انزمهُذَخ 1

 ------ ------ انزؼهُى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكزشوٍَانزؼهُى  3

 ------ ------  ػٍ ثؼذانزؼهُى  4

 ------ ------ أخشي  5
 

 يغزىي انفظم انذساعي( )ػهً انزؼهى انفؼهُخ نهًمشس سبػبد. 7

 ػذد انسبػبد انزكشاس ×انسبػبد  سبػبد انزؼهى انُشبط و

   سبػبد االرصبل

 45 15×3 3 يذبػشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىديىأو يؼًم  2

 ------ ------ ------ إػبفيخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًبنٍ 

   سبػبد انزؼهى األخشي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انىاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسيغ /إػذاد انجذىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فظهيخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َهبئي 6

 3 3×1 1 انزذؼيش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًبنٍ 9

 85 ------ ------ إخًبنٍ سبػبد انزؼهى 13
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خًُعغ أَشعطخ انعزؼهى، يثعم: سعبػبد االسعززكبس، ، وَشًم رنك: نهًمشسهٍ يمذاس انىلذ انًسزثًش فٍ انُشبطبد انزٍ رسهى فٍ رحمُك يخشخبد انزؼهى * 

 إػذاد انًشبسَغ، وانىاخجبد، وانؼشوض، وانىلذ انزٌ َمضُه انًزؼهى فٍ انًكزجخ

 انزؼهًُُخ:انًمشس ويخشخبره  هذف -ة

 هًمشس:انؼبو نىصف ان. 1

ثزخظض يزؼًٍ دساعخ: انزؼشيف ثؼهى أطىل انفمه: َشأره، وغبيزه، وصًشح رؼهًه، ػاللخ أطىل انفمه 

األَظًخ، انذكى انششػي ثمغًيه انزكهيفي وانىػؼي ويب يزؼهك ثهًب يٍ يجبدش، أدكبو األههيخ وػىاسػهب 

 انميبط. -اإلجًبع  –انغُخ انُجىيخ  -وأَىاػهب، األدنخ انششػيخ انًزفك ػهيهب: انمشآٌ انكشيى

 نهًمشس:انهذف انشئُس . 2

 :اآلريخيهذف انًمشس إنً أٌ يذمك انطبنت انُزبئج 

 .ثؼهى أطىل انفمه وأهًيزه وصًشره ـ اإلنًبو

 .انذكى انششػي ثمغًيه انزكهيفي وانىػؼييؼشفخ  -

 .أدكبو األههيخ وػىاسػهب وأَىاػهبيؼشفخ  -

 .األدكبو انششػيخ انًزفك ػهيهب اإلنًبو ثأدنخـ 

 

 نهًمشس:يخشخبد انزؼهى . 3

 يخشخبد انزؼهى نهًمشس

  سيض

انزؼهى يخشج 

  نهجشَبيح انًشرجظ

  انًؼبسف 1

 ط - 1 .وغبيزه وػاللزه ثبنؼهىو األخشي وَشأد وأهًيزه أطىل انفمه يبهيخػهً يزؼشف  1.1

 ط - 2 يزؼشف ػهً انذكى انششػي وأدكبو األههيخ وأدنخ األدكبو انًزفك ػهيهب 1.2

  انًهبساد 2

 س - 1 وانذكى انىػؼي. أَىاع انذكى انششػيو يمبسٌ ثيٍ أطىل انًزاهت انفمهيخ  2.1

 س - 3 قادر على استنباط الحكم الشرعً من األدلة المتفق علٌها. 2.2

  انكفبءاد 3

 د - 1 يىظف انُظىص انششػيخ رىظيفبً عهيًبً في انىلبئغ انزطجيميخ 3.1

 

  انًمشس يىضىػبدج. 

 و
 لبئًخ انًىضىػبد

 بأحكام الشرٌعة اإلسالمًتدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة 

سبػبد 

 االرصبل

 6 .همٌته وغاٌته  وطرق التألٌف فٌه التعرٌف بعلم أصول الفقه  ونشأته  وأ 1

 6 الحكم الشرعً التكلٌفً وأقسامه 2

 6 الحكم الشرعً الوضعً وأقسامه 3

 3 الحاكم والمحكوم فٌه والمحكوم علٌه 4

 3 األهلٌة وعوارضها  5

6 
 األدلة الشرعٌة المتفق علٌها 

   القرآن الكرٌم -
3 

 6 السنة 7
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 6 اإلجماع 8

 6 القٌاس 9

 45 انًدًىع

 

 وانزمُُى:انزذسَس  د.

 ُى ُانزم وطشقيخشخبد انزؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اسزشارُدُبد انزذسَس  سثظ . 1

 ُىُانزم طشق انزذسَس اسزشارُدُبد يخشخبد انزؼهى  شيضان

 انًؼبسف 1.0

 وأهًيزرره أطررىل انفمرره يبهيررخػهررً يزؼررشف  1.1

 .وغبيزه وػاللزه ثبنؼهىو األخشي وَشأد

انًذبػشاد  -  

 انذىاس وانًُبلشخ  -

االخزجبساد  -  

 انىاججبد                            -

يزؼشف ػهً انذكى انششػي وأدكربو األههيرخ  1.2

 وأدنخ األدكبو انًزفك ػهيهب

انًذبػشاد  -  

انذىاس وانًُبلشخ  -  

ػررررشة أيضهررررخ رطجيمرررره  -

 ووالؼيخ 

االخزجبساد  -  

 انىاججبد                            -

 انًهبساد 2.0

أَرىاع ويمبسٌ ثريٍ أطرىل انًرزاهت انفمهيرخ   2.1

 وانذكى انىػؼي. انذكى انششػي

انًذبػشاد  -  

انزرذسيت ػهري األعرربنيت  -

و انطررشق انًغررزخذيخ فرري 

 انًمبسَخ      

االخزجبساد  -  

انًُبلشبد انشفهيخ  -  

                   

قادر على استنباط الحكم الشرعً من األدلة  2.2
 المتفق علٌها.

انًذبػشاد  -  

نزذسيت انؼًهي          ا -  

االخزجبساد  -  

 انًُبلشبد انشفهيخ  -

 انكفبءاد 3.0

يىظف انُظىص انششػيخ رىظيفبً عهيًبً في  3.1

 انىلبئغ انزطجيميخ

 انًذبػشاد  -

 .انًُبلشخ وانذىاس -

 انزذسيت انؼًهي                   -

االخزجبساد  -  

 انًُبلشبد انشفهيخ -

 

 انطهجخ  رمُُى أَشطخ. 2

 ُىُانزم أَشطخ و
 رىلُذ انزمُُى

 )ثبألعجىع(
 انُسجخ 

 ُىُانزمدسخخ  إخًبنٍيٍ 

 %02 األعجىع انغبدط اخزجبس فظهي  أول 1

 %02 األعجىع انضبَي ػشش اخزجبس فظهي  صبَي 2

 %02 أصُبء انفظم انذساعي وانجذضيخ انًشبسكخ  انشفهيخ 3

 %02 األعجىع انشاثغ ػشش اخزجبس َهبئي 4

 %022 ----- انًجًىع 5
 انخ( وسلخ ػًميششوع خًبػٍ،  ،رمذًٍَػشض  شفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُى ُانزم أَشطخ

 

 انطالثٍ:األكبدًٍَ وانذػى  اإلسشبدأَشطخ  -هـ 

 أعجىػيب.  نإلسشبد األكبديًي عبػبد 6رى رذذيذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزىليزبد يذذدح ويؼهُخ ػهً ثبة انًكزت يٍ خالل انجذول انذساعي  -

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجيخ

انطالة ثًىاػيذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػيخ وانفشديخ يؼهى يٍ خالل إسعبل ثشيذ انكزشوَي إػالٌ  -

أو يٍ  األكبديًي(انًششذ  -يزؼهك ثبنطبنت )يبخالل انجىاثخ اإلنكزشوَيخ نهُظبو األكبديًي  نهطبنت يٍ
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 خالل االرظبل ثبنجىال أو ػٍ ؽشيك انىارغبة.

رىػيخ ثؼغ انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -األيىس األكبديًيخثؼغ  )يُبلشخ: يٍ أيضهزهوانذػى انطالثي  -

انؼًم ػهً دم انًشكالد  -ػهً يؼذل يشرفغ انذظىل يخكيف  -كيفيخ إداسح انىلذ - األكبديًي

                   نهطالة...انخ(.

 
  وانًشافك:يصبدس انزؼهى  –و 
 انزؼهى:يصبدس لبئًخ . 1

 انًشخغ انشئُس

 نهًمشس
 ػبثذ انسفُبٍَ انذكزىس/ : وانشًىل فٍ انششَؼخ االساليُخ نثجبد ا 

 انًسبَذحانًشاخغ 

خالف ةػجذ انىهبـ ػهى اطىل انفمه،   

 .د. ػيبع انغهًي انفمه،ـ أطىل 

 ػهى أطىل انفمه، يذًذ أثى انُىس صهيش

 ـ ششح يخزظش انشوػخ نهطىفي

 ـ سوػخ انُبظش الثٍ لذايخ

 ـ انكىكت انًُيش الثٍ انُجبس

 نهغيىؽي وانغجكي وغيشهًبـ جًغ انجىايغ وششوده 

 انذكزىس ػجذ انكشيى انًُهخ انًمبسٌ،ـ ػهى أطىل انفمه 

 ـ يزكشح أطىل انفمه نهشُميطي

 نضديهياىل انفمه اإلعاليي نهذكزىس وهجخ ـ أط

انًصبدس 

 اإلنكزشوَُخ

                                                                                     المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودٌة   المكتبة الرقمٌة -

 ال يىجذ  يأخش

 

 

 

 انًطهىثخ:انًشافك وانزدهُضاد . 2

 يزطهجبد انًمشس انؼُبصش

 انًشافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساسُخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

                     طالبا على األقل. 02ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  -

 انزمُُخ انزدهُضاد

 انجشيدُبد( انزكُخ،انسجىسح  انجُبَبد،ػشض  )خهبص
 عجىسح ركيخ -ػشع دارب شىا جهبص  -

 ال يىجذ - رجؼب  نطجُؼخ انزخصص() يأخش ردهُضاد

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 نًمشس:اخىدح  رمىَىص. 
  

 ُىمُطشق انز ىٌانًمًُ يدبالد انزمىَى

 غيش يجبششح ) اعزجيبٌ ( انطالة اآلداء انزذسيغي

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئيظ انمغى اآلداء انزذسيغي

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج االخزجبسيخيشاجؼخ انىسلخ 

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس في انًمشسرمييى انطالة 

 يشاجؼخ رظذيخ انىسلخ االخزجبسيخ
 يشاجغ َظيش يٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ

 ثبنجشَبيج
 يجبشش

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رذظيم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غيش يجبششح ) اعزجيبٌ ( انطالة يخشجبد انزؼهى نهًمشسيذي رذظيم 

 يجبشش نجُخ انخطؾ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غيش يجبششح ) اعزجيبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشخبد انزؼهى فبػهخ طشق رمُُى انطالة، يذي رحصُم ، فبػهُخ انزذسَس )يثم.يدبالد انزمىَى 

 رحذَذهب( زىَ) أخشي ،ُشظانًشاخغ انُ انجشَبيح،لُبداد  انزذسَس،أػضبء هُئخ  )انطهجخ، ىٌانًمًُ

 (يجبشش وغُش يجبشش)ُى مُانز طشق

 

 

 

 . اػزًبد انزىصُف ذ

  يجهظ لغى األَظًخ خهخ االػزًبد

 انضبنضخ سلى اندهسخ

 و 2/13/2319هــ انًىافك 3/2/1441 ربسَخ اندهسخ

 


