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  انذساسٙ:انزؼشٚف ثبنًمشس أ. 

 ب  سبػبد أسجٕػٛ 3 انًؼزًذح:انسبػبد . 1

 انًمشسَٕع . 2

 --- يزطهت خبيؼخ  أ.
يزطهت 

  كهٛخ
  --- أخشٖ √ يزطهت لسى --

 --  اخزٛبس٘ √  إخجبس٘ ة.

 

 

 

     :ٚمذو فّٛ انًمشس انز٘/ انًسزٕٖ  انسُخ. 3

 األٔلانًسزٕٖ انذساسٙ        

 

 :     وجذد( إٌ). انًزطهجبد انسبثمخ نٓزا انًمشس 4
 ال ٕٚخذ       

 : وجذد( )إٌانًزطهجبد انًزضايُخ يغ ْزا انًمشس . 5

 ال َىجذ     

 

 

 )اخزش كم يب َُطجك(ًَظ انذساسخ . 6

 انُسجخ  ػذد انسبػبد انزذسٚسٛخ انذساسخ ًَظ و

 %111 45 انًحبضشاد انزمهٛذٚخ 1

 ------ ------ انزؼهٛى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكزشَٔٙانزؼهٛى  3

 ------ ------  ثؼذػٍ انزؼهٛى  4

 ------ ------ أخشٖ  5
 

 يغزىي انفصم انذساعٍ( )ػهً انزؼهى انفؼهٛخ نهًمشس سبػبد. 7

 ػذد انسبػبد انزكشاس ×انسبػبد  سبػبد انزؼهى انُشبط و

   سبػبد االرصبل

 45 15×3 3 يحبظشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو يؼًم  2

 ------ ------ ------ إظبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًبنٙ 

   سبػبد انزؼهى األخشٖ*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انىاججبد 2

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسَغ /إػذاد انجحىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فصهُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس َهبئٍ 6

 3 3×1 1 انزحعُش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًبنٙ 9

 85 ------ ------ إخًبنٙ سبػبد انزؼهى 13
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االسعززكبس، ، ٔٚشًم رنك: خًٛعغ أَشعطخ انعزؼهى، يثعم: سعبػبد نهًمشسْٙ يمذاس انٕلذ انًسزثًش فٙ انُشبطبد انزٙ رسٓى فٙ رحمٛك يخشخبد انزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاخجبد، ٔانؼشٔض، ٔانٕلذ انز٘ ٚمضّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ

 انزؼهًٛٛخ:انًمشس ٔيخشخبرّ  ْذف -ة

 هًمشس:انؼبو نٕصف ان. 1

َزعًٍ دساعخ: انزؼشَف ثبنششَؼخ وانفمه، وألغبيهًب، وانفشق ثُُهًب وخصبئصهًب، و يب رًزبص ثه انششَؼخ 

فٍ انؼهذ انزأعُظ ثؼصش  انششائغ و األَظًخ انىظؼُخ، أدواس انفمه اإلعاليٍ ثذءا  اإلعاليُخ ػهً ثمُخ 

ػصش انزذوٍَ و األئًخ و، وصغبس انصحبثخ ػصش انزبثؼٍُو –سظٍ هللا ػُهى  -انصحبثخ  صشػو انُجىٌ،

 ؼصش انحبظش.وان انزمهُذ وانجًىدوػصش ، انًجزهذٍَ وظهىس انًذاسط انفمُهخ اإلعاليُخ 

 نهًمشس:انٓذف انشئٛس . 2

 انىظؼُخ. األَظًخ هب ػٍرًُضو ـ يؼشفخ خصبئص انششَؼخ اإلعاليُخ وانفمه اإلعاليٍ

 انزٍ يش ثهب انفمه اإلعاليٍ. يؼشفخ األدواسـ 

 ـ اإلنًبو ثبنًذاسط انفمهُخ اإلعاليُخ وأصىنهب.

 فٍ خذيخ انفمه اإلعاليٍ. اإلعاليُخ ودوسهبـ يؼشفخ انًجبيغ انفمهُخ 

 

 نهًمشس:يخشخبد انزؼهى . 3

 يخشخبد انزؼهى نهًمشس

  سيض

انزؼهى يخشج 

  انًشرجظ نهجشَبيح

  انًؼبسف 1

انفمه اإلعاليٍ  خصبئصهب وألغبيهب وَزؼشف ػهٍ يبهُخ انششَؼخ اإلعاليُخ  و 1.1

 .األَظًخ وألغبيهبوألغبيه و

 ط -1

ػهذ انُجىح إنٍ انؼصش َزؼشف ػهٍ األدواس انزٍ يش ثهب انزششَغ اإلعاليٍ يٍ  1.2

 انحبظش ، وانًزاهت انفمهُخ ويُبهجهب.

 ط - 1

  انًٓبساد 2

 س -1 .انًبهُخ وانُشأح واأللغبو َمبسٌ  ثٍُ انفمه اإلعاليٍ واألَظًخ 2.1

 س - 1 . هبوأصىن انًزاهت انفمهُخانًذاسط وثٍُ يُبهج  فشقَ  2.2

  انكفبءاد 3

 س -3 أساء األخشٍَ.رمجم لبدس ػهٍ إثذاء انشأٌ و 3.1

 

  انًمشس يٕضٕػبدج. 

 و
 لبئًخ انًٕضٕػبد

 تدرس مفردات هذا المقرر وفق النظام السعودي مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمً

سبػبد 

 االرصبل

 6 مقدمة فً معنى الشرٌعة و الفقه و أقسامهما 1

 3 خصائص الشرٌعة اإلسالمٌة و الفقه اإلسالمً  2

 6 العهد النبويالتشرٌع فً  3

 6 الفقه فً عصر الصحابة 4

 6 الفقه فً عصر التابعٌن 5

 6 الفقه فً عصر التدوٌن و األئمة المجتهدٌن 6
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 6 الفقه فً عصر التقلٌد و الجمود 7

 6 الفقه فً العصر الحاضر 8

 45 انًدًٕع

 

 ٔانزمٛٛى:انزذسٚس  د.

 ٛى ٛانزم ٔطشقيخشخبد انزؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اسزشارٛدٛبد انزذسٚس  سثظ . 1

 ٛىٛانزم طشق انزذسٚس اسزشارٛدٛبد يخشخبد انزؼهى  شيضان

 انًؼبسف 1.0

َزؼرررررشف ػهرررررٍ يبهُرررررخ انشرررررشَؼخ اإلعررررراليُخ   1.1

انفمررررره اإلعررررراليٍ  خصبئصرررررهب وألغررررربيهب وو

 .األَظًخ وألغبيهبوألغبيه و

 ات المحاضر -

  مناقشةوالالحوار  -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم   -

َزؼرررشف ػهرررٍ األدواس انزرررٍ يرررش ثهرررب انزشرررشَغ  1.2

اإلعاليٍ يٍ ػهذ انُجىح إنرٍ انؼصرش انحبظرش 

 ، وانًزاهت انفمهُخ ويُبهجهب.

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االختبارات  -

                            الواجباتتقييم   -

 المهارات 2.0

انًبهُررخ  َمرربسٌ  ثررٍُ انفمرره اإلعرراليٍ واألَظًررخ 2.1

 .وانُشأح واأللغبو

  اتالمحاضر -

التدديريع ي ددس ايبدداليع  -
و الطددرا المبددتخيمة  ددس 

 المقارنة 

 االختبارات  -

تقييم المناقشات   -

 الشفهية 

                   

 انًرذاسط وانًرزاهت انفمهُرخثرٍُ يُربهج  فشقَ  2.2

 . هبوأصىن

  اتالمحاضر -

التيريع العم س           -
       

 االختبارات  -

تقييم  المناقشات  -
 الشفهية 

 الكفاءات 3.0

 .وانحىاسانًُبلشخ - .رمجم أساء األخشٍَ.لبدس ػهٍ إثذاء انشأٌ و 3.1

 انزذسَت انؼًهٍ                   -

 االختبارات  -

تقيددددددددددديم  المناقشدددددددددددات  -
 الشفهية

 

 انطهجخ  رمٛٛى أَشطخ. 2

 ٛىٛانزم أَشطخ و
 رٕلٛذ انزمٛٛى
 )ثبألعجىع(

 انُسجخ 

 ٛىٛانزمدسخخ  إخًبنٙيٍ 

 %02 األعجىع انغبدط اخزجبس فصهٍ  أول 1

 %02 األعجىع انثبٍَ ػشش اخزجبس فصهٍ  ثبٍَ 2

 %02 انفصم انذساعٍ أثُبء وانجحثُخ انًشبسكخ  انشفهُخ 3

 %02 األعجىع انشاثغ ػشش اخزجبس َهبئٍ 4

 %022 ----- انًجًىع 5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع خًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشض  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ
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 انطالثٙ:األكبدًٚٙ ٔانذػى  اإلسشبدأَشطخ  -ْـ 

 أعجىػُب.  نإلسشبد األكبدًٍَ عبػبد 6رى رحذَذ ػذد  -

إػالٌ عبػبد اإلسشبد نهطالة ثزىلُزبد يحذدح ويؼهُخ ػهً ثبة انًكزت يٍ خالل انجذول انذساعٍ  -

 واإلسشبد. وانغبػبد انًكزجُخ

إػالٌ انطالة ثًىاػُذ ػمذ االجزًبػبد انجًبػُخ وانفشدَخ يؼهى يٍ خالل إسعبل ثشَذ انكزشوٍَ  -

أو يٍ  األكبدًٍَ(انًششذ  -َزؼهك ثبنطبنت ب)يخالل انجىاثخ اإلنكزشوَُخ نهُظبو األكبدًٍَ  نهطبنت يٍ

 خالل االرصبل ثبنجىال أو ػٍ غشَك انىارغبة.

رىظُح ثؼط انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد  -ثؼط األيىس األكبدًَُخ )يُبلشخ: يٍ أيثهزهوانذػى انطالثٍ  -

انًشكالد انؼًم ػهً حم  -ػهً يؼذل يشرفغ انحصىل ُخكُف  -كُفُخ إداسح انىلذ - األكبدًٍَ

                   نهطالة...انخ(.

 
  ٔانًشافك:يصبدس انزؼهى  –ٔ 
 انزؼهى:يصبدس لبئًخ . 1

 انًشخغ انشئٛس

 نهًمشس

طٛجخ انخضشاء  يكخ ، داس َبصش ثٍ يحًذ ثٍ يشش٘ انغبيذ٘انفمّ اإلساليٙ أ. د.  دساسخانًذخم إنٗ 

 و2112 -ْـ1431 3ط ،انًكشيخ 

 انًسبَذحانًشاخغ 

ْـ 1417، 13انًذخم نذساسخ انششٚؼخ اإلساليٛخ، د. ػجذ انكشٚى صٚذاٌ، داس انشسبنخ، ثٛشٔد، ط

و.1116  

 انًذخم إنٗ دساسخ انفمّ اإلساليٙ د. ػهٙ أحًذ انمهٛصٙ، يكزجخ اإلسشبد، صُؼبء

 انًذخم انفمٓٙ انؼبو د. يصطفٗ أحًذ انضسلبء

 يدهخ يدًغ انفمّ اإلساليٙ.

 انًذخم نذساسخ انفمّ اإلساليٙ، د. سيضبٌ انششَجبصٙ 

انًصبدس 

 اإلنكزشَٔٛخ

                                                                                     المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالك بور. -

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

 ال َىجذ  ٖأخش

 

 

 

 انًطهٕثخ:انًشافك ٔانزدٓٛضاد . 2

 يزطهجبد انًمشس انؼُبصش

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

                     طالبا على األقل. 02قاعة دراسٌة تستوعب ٌلزم توفٌر  -

 انزمُٛخ انزدٓٛضاد

 انجشيدٛبد( انزكٛخ،انسجٕسح  انجٛبَبد،ػشض  )خٓبص
 عجىسح ركُخ -جهبص ػشض دارب شىا  -

 ال َىجذ - رجؼب  نطجٛؼخ انزخصص() ٖأخش ردٓٛضاد

 
 

 

 

 

 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 نًمشس:اخٕدح  رمٕٚىص. 
  

 ٛىمٛطشق انز ٌٕانًمًٛ يدبالد انزمٕٚى

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة اِداء انزذسَغٍ

 يجبشش ) انًزبثؼخ ( سئُظ انمغى اِداء انزذسَغٍ

 يجبشش نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج يشاجؼخ انىسلخ االخزجبسَخ

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس فٍ انًمشسرمُُى انطالة 

 يشاجؼخ رصحُح انىسلخ االخزجبسَخ
 يشاجغ َظُش يٍ أػعبء هُئخ انزذسَظ

 ثبنجشَبيج
 يجبشش

 يجبشش ) انُزبئج ( أعزبر انًمشس يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 غُش يجبششح ) اعزجُبٌ ( انطالة يذي رحصُم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 يجبشش نجُخ انخطػ وانًُبهج ثبنمغى انكزبة انًمشس 

 ) اعزجُبٌ ( غُش يجبششح انطالة انكزبة انًمشس 
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشخبد انزؼهى فبػهخ طشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحصٛم ، فبػهٛخ انزذسٚس )يثم.يدبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاخغ انُ انجشَبيح،لٛبداد  انزذسٚس،أػضبء ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز طشق

 

 

 

 اػزًبد انزٕصٛف . ذ

 يدهس انمسى  خٓخ االػزًبد

 انثبنثخ  سلى اندهسخ

 و 2/11/2111ِ انًٕافك  3/2/1441 ربسٚخ اندهسخ

 


