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  انذراسي:انرؼزيف تانًمزر أ. 

 ا  ساػاخ أسثىػي 3 انًؼرًذج:انساػاخ . 1

 انًمزرَىع . 2

 --- يرطهة جايؼح  أ.
يرطهة 

  كهيح
  --- أخزي √ يرطهة لسى --

 --  اخرياري √  إجثاري ب.

 

 

 

     :يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسرىي  انسُح. 3
 ضبنشانًغزٕٖ انذساعٙ ان       

 

 :      ٔجذد( إٌ). انًرطهثاخ انساتمح نهذا انًمزر 4

 ال ٕٚجذ     

 :  ٔجذد( )إٌانًرطهثاخ انًرشايُح يغ هذا انًمزر . 5

 ال ٕٚجذ     

 

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَط انذراسح . 6

 انُسثح  ػذد انساػاخ انرذريسيح انذراسح ًَط و

 %111 45 انًحاضزاخ انرمهيذيح 1

 ------ ------ انرؼهيى انًذيج  2

 ------ ------  اإلنكرزوَيانرؼهيى  3

 ------ ------  تؼذ ػٍانرؼهيى  4

 ------ ------ أخزي  5
 

 يغزٕٖ انفصم انذساعٙ( )ػهٗ انرؼهى انفؼهيح نهًمزر ساػاخ. 7

 ساػاخ انرؼهى انركزار انؼذد انُشاط و

   ساػاخ االذصال

 45 15×3 3 يذبظشاد 1

 ------ ------ ------ أعزٕدٕٚأٔ يؼًم  2

 ------ ------ ------ إظبفٛخدسٔط  3

 ------ ------ ------ ٖ )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلجًاني 

   ساػاخ انرؼهى األخزي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 2×1 1 انٕاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسٚغ /إػذاد انجذٕس 4

 2 1×2 2 اخزجبساد فصهٛخ 5

 2 2×1 1 اخزجبس َٓبئٙ 6

 3 3×3 3 نالخزجبسادانزذعٛش  7

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلجًاني 9

 85 ------ ------ إجًاني ساػاخ انرؼهى 13
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 ، ٔٚشيًم رني : جًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يضيم: عيبػبد االعيززكبس،نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزضًش فٙ انُشبغبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رذمٛيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاججبد، ٔانؼشٔض، ٔانٕلذ انز٘ ٚمعّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ

 

 انرؼهيًيح:انًمزر ويخزجاذه  هذف -ب

 هًمزر:انؼاو نىصف ان. 1

انٕصٕل نهًؼهٕيخ انًٕصٕلخ ٔدساعخ انمعبٚب انًؼبصشح ٔفك  انجذش انؼهًٙ ٔكٛفٛخ  ٚزعًٍ دساعخ: يفٕٓو

يب ٚٓىُّ انطهجخ ٔاألعبرزح األكبدًٍٚٛٛ ٔكم يزخصص فٙ يجبنّ، ٔنزن  ٚؼذ  يُٓجٛخ ٔاظذخ انًؼبنى ْٕ يٍ أكضش

انجذش انؼهًٙ كأداح يٕظٕػٛخ نهكشف ػٍ انذمبئك ٔرفُٛذ انجشاٍْٛ، دٛش رشعخ انًؼهٕيبد ثّ ٔٚزغغ أفك 

 االرفبق ٔانًؼشفخ انًُٓجٛخ انًغزُذح ػهٗ انجذش ٔانزًذٛص ٔانذنٛم انًُطمٙ ٔاإلدصبء ٔاالعزطالع،

 

 نهًمزر:انهذف انزئيس . 2

 :ٚٓذف انًمشس إنٗ أٌ ٚذمك انطبنت انُزبئج اٜرٛخ

 غشق انجذش انؼهًٙ ٔيُبْجّ ٔيجبالرّ ٔرطجٛمبرّ فٙ يجبل األَظًخ.ٚزؼشف ػهٗ 

 انًصطهذبد ٔانمٕاػذ انؼهًٛخ ألصٕل انجذش انؼهًٙ.ٚزؼشف ػهٗ  ـ

 ٚمبسٌ ثٍٛ يُبْج انجذش انؼهًٙ ٔيب ٚزُبعت يُٓب يغ ثذضّ.ـ 

 . ٚغزشجغ ػٕايم ٔأعظ َجبح انجذش انؼهًٙ ـ

 يكَٕبد ٔخطٕاد إػذاد خطخ انجذش انؼهًٙ.ٚزؼشف ػهٗ ـ 

   ٔصٕسح إخشاجّ. أصٕل كزبثخ انجذش انؼهًٙٚزؼشف ػهٗ ـ 

 

 نهًمزر:يخزجاخ انرؼهى . 3

 يخزجاخ انرؼهى نهًمزر

  ريش

انرؼهى يخزج 

  انًزذثط نهثزَايج

  انًؼارف 1

 ط  – 1   إَاع انجذش انؼهًٙ  ػهٗٚزؼشف  1.1

 ط - 2  .انجذش انؼهًٙ ٔيُٓجّيشادم ػهٙ  طهغٚ 1.2

  انًهاراخ 2

 س - 1  بنفمّ اإلعاليٙ.انًٕاظٛغ انجذضٛخ ثٚمبسٌ  2.1

 س - 2  .ثبنجذش انًُٓجٙ  ٚؼذ انزمبسٚش ٔانًزكشاد 2.2

  انكفاءاخ 3

 د - 1  .ٔعبئم انًؼشفخ انذذٚضخ فٙ انجذش انؼهًٙ ٚغزخذو  3.1

 د - 2  .انجذضٛخ ٚخزبس انذهٕل انغهًٛخ فٙ انًغبئم  3.2

 س - 3  .ٚؼشض سأّٚ ػشظبً يمُؼبً ٔٚمذو أدنزّ ثطشٚمخ عهًّٛ 3.3
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  انًمزر يىضىػاخج. 

 و
 لائًح انًىضىػاخ

 بأحكام الشرٌعة اإلسالمً تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة

ساػاخ 

 االذصال

 3 انزؼشٚف ثبنجذش انؼهًٙ ٔأْذافّ ٔأًْٛزّ 1

 3 أعظ انزفكٛش انؼهًٙ ٔخصبئصّ 2

 3 يصبدس انجذش انؼهًٙ 3

 6 يُبْج انجذش انؼهًٙ 4

 6  أدٔاد انجذش انؼهًٙ 5

 6 إَٔاع انجذٕس انؼهًٛخ 6

 3 صفبد انجذش انؼهًٙ انجٛذ 7

 3 انجذش انؼهًٙيشادم إػذاد  

 3 أخاللٛبد  انجذش انؼهًٙ 

 3 انًكزجخ ٔانجذش انؼهًٙ 

 6 أمثلة وتدرٌبات عملٌة  

 45 انًجًىع

 

 وانرمييى:انرذريس  د.

 يى يانرم وطزقيخزجاخ انرؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسرزاذيجياخ انرذريس  رتط . 1

 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرؼهى  زيشان

 انًؼارف 1.0

  انًذبظشاد - لٕاػذ انجذش انؼهًٙ ٔيُبْجّػهٗ زؼشف ٚ 1.1

 انذٕاس ٔانًُبلشخ -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقٌٌم  -

  انًذبظشاد - .أعبنٛت انجذش انؼهًٙ.ػهٗ ف شزؼٚ 1.2

 انذٕاس ٔانًُبلشخ -

 االختبارات  -

 رمٛٛى انٕاججبد                            -

 انًهاراخ 2.0

ٚمييبسٌ ثييٍٛ يُييبْج انجذييش انؼهًييٙ ٔٚخزييبس  - 2.1

 أَغجٓب .

 انًذبظشاد  -

انزيذسٚت ػهيٙ األعييبنٛت  -

ٔانطيييشق انًغيييزخذيخ فيييٙ 

 انًمبسَخ      

 االختبارات  -

رمٛيييييييييٛى انًُبلشيييييييييبد  -

 انشفٓٛخ 

 .                  انزفكٛش انؼهًٙ اإلنًبو ثأعظ ٔخصبئص - 2.2
 انًذبظشاد  -

 انزذسٚت انؼًهٙ                  -

 االختبارات  - -

رمٛٛى انًُبلشبد  -

 انشفٓٛخ

 انكفاءاخ 3.0

ٚجشص آساءِ ٔٚزجُٗ ػشظيٓب  ثصيٕسح يمُؼيخ  3.1

. 

 انًذبظشاد  -

 .انًُبلشخ ٔانذٕاس -

 انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 االخزجبساد  -

رمٛيييييييييٛى انًُبلشيييييييييبد  -

 انشفٓٛخ
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 يىيانرم طزق انرذريس اسرزاذيجياخ يخزجاخ انرؼهى  زيشان

ٚغزخذو ٔعبئم االرصبل ٔانزمُٛخ انذذٚضخ فيٙ  3.2

 .ثذضّ

 انًذبظشاد  -

 .انًُبلشخ ٔانذٕاس -

 انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 االخزجبساد  -

رمٛيييييييييٛى انًُبلشيييييييييبد  -

 انشفٓٛخ

ػشظييبً انجذضٛييخ ًغييبئم انٚؼييشض سأٚييّ فييٙ  3.3

 .أدنزّ ثطشٚمخ عهًّٛيمُؼبً ٔٚمذو 

 انًذبظشاد  -

 .انًُبلشخ ٔانذٕاس -

 انزذسٚت انؼًهٙ                   -

 االخزجبساد  -

رمٛيييييييييٛى انًُبلشيييييييييبد  -

 انشفٓٛخ

 

 

 انطهثح  ذمييى أَشطح. 2

 يىيانرم أَشطح و
 ذىليد انرمييى
 )ثبألعجٕع(

 انُسثح 

 يىيانرمدرجح  إجًانييٍ 

 %02 انغبدطاألعجٕع  اخزجبس فصهٙ  أٔل 1

 %02 األعجٕع انضبَٙ ػشش اخزجبس فصهٙ  صبَٙ 2

 %02 أصُبء انفصم انذساعٙ ٔانجذٕس انًشبسكخ  انشفٓٛخ 3

 %02 األعجٕع انشاثغ ػشش اخزجبس َٓبئٙ 4

 %022 ----- انًجًٕع 5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشض  شفٓٙ، ،رذشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ

 
 

 انطالتي:األكاديًي وانذػى  اإلرشادأَشطح  -هـ 

 أعجٕػٛب.  نإلسشبد األكبدًٚٙ عبػبد 6رى رذذٚذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزٕلٛزبد يذذدح ٔيؼهُخ ػهٗ ثبة انًكزت يٍ خالل انجذٔل انذساعٙ  -

 ٔاإلسشبد. ٔانغبػبد انًكزجٛخ

خ يؼٓى يٍ خالل إسعبل ثشٚذ انكزشَٔٙ إػالٌ انطالة ثًٕاػٛذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػٛخ ٔانفشدٚ -

أٔ يٍ  األكبدًٚٙ(انًششذ  -ٚزؼهك ثبنطبنت )يبخالل انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ نهُظبو األكبدًٚٙ  نهطبنت يٍ

 خالل االرصبل ثبنجٕال أٔ ػٍ غشٚك انٕارغبة.

رٕظٛخ ثؼط انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼط األيٕس األكبدًٚٛخ )يُبلشخ: يٍ أيضهزّٔانذػى انطالثٙ  -

انؼًم ػهٗ دم انًشكالد  -ػهٗ يؼذل يشرفغ انذصٕل ٛخكٛف  -كٛفٛخ إداسح انٕلذ - األكبدًٚٙ

                   نهطالة...انخ(.

 

 
  وانًزافك:يصادر انرؼهى  –و 
 انرؼهى:يصادر لائًح . 1

 انًزجغ انزئيس

 نهًمزر
 .2313د/ أًٍٚ عهٛى، داس انُٓعخ انؼشثٛخ،أعبعٛبد انجذش انمبََٕٙ :  -

 انًساَذجانًزاجغ 

 9ْـ ( غ1423ـ كزبثخ انجذش انؼًهٙ صٛبغخ جذٚذح: أثٕ عهًٛبٌ، ػجذ انْٕبة إثشاْٛى )  -

 ،انشٚبض: يكزجخ انششذ

، 1ـ انجذش انؼهًٙ :يفٕٓيّ، أدٔارّ أعبنٛجّ، رٔلبٌ ػجٛذاد،  ٔػجذ انشدًٍ ػذط، غ 

 و.1979انًهٛجٙ،و.2311ْـ  1432فكش، األسدٌ ،ػًبٌ :داس ان
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انًصادر 

 اإلنكرزوَيح

                                                                                     المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

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

 ال ٕٚجذ  يأخز

 

 انًطهىتح:انًزافك وانرجهيشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انؼُاصز

 انًزافك
 إنخ(...  ، لبػبد انًذبكبحانؼشض انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

                     طالبا على األقل. 32دراسٌة تستوعب ٌلزم توفٌر قاعة  -

 انرمُيح انرجهيشاخ

 انجشيجٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشض  )جٓبص
 عجٕسح ركٛخ -جٓبص ػشض دارب شٕا  -

 ال ٕٚجذ - رجؼبً نطجٛؼخ انزخصص() يأخز ذجهيشاخ

 

 نًمزر:اجىدج  ذمىيىس. 
  

 يىميطزق انر ىٌانًميً يجاالخ انرمىيى

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انزذسٚغٙ األداء

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئٛظ انمغى انزذسٚغٙ األداء

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس فٙ انًمشسرمٛٛى انطالة 

 يجبشش يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظيشاجغ َظٛش  يشاجؼخ رصذٛخ انٕسلخ االخزجبسٚخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذٖ رذصٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة يذٖ رذصٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطػ ٔانًُبْج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 غٛش يجبششح ) اعزجٛبٌ ( انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ غشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رذصٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يضم.يجبالد انزمٕٚى 

 رذذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػعبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز غشق

 

 

 

  . اػرًاد انرىصيفح

  يجهظ لغى األَظًخ جهح االػرًاد

 3يجهظ انمغى سلى  رلى انجهسح

 و2319 2/13ْــ انًٕافك  2/3/1441 ذاريخ انجهسح
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