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 (( ثقافة إسالميةمقررات الفصل األول ماجستري ختصص ))
 ملحوظات   عدد الوحدات   اسم املقرر   رقم املقرر   م  
  2 ة اإلسالمية وخصائصها  قاف الث 501-601 1
  3 (  1النظم اإلسالمية )  503-601 2
  2 (  1حقوق اإلنسان )  505-601 3
  2 منهجية التفكري العلمي يف اإلسالم 507-601 4
 مشرتكة مع ختصص الدعوة  3 (  1فقه الدعوة ) 531-601 5
 من قسم العقيدة   2 (  1املذاهب الفكرية املعاصرة ) 581-603 6
 مشرتكة مع ختصص الدعوة   3 منهج البحث العلمي وحتقيق الرتاث   591-601 7

 وحدة( عشر  )سبعة  وحدة  17: جمموع الوحدات يف الفصل الدراسي األول
 (( ثقافة إسالميةتري ختصص ))الثاين ماجس  مقررات الفصل

 ملحوظات   عدد الوحدات   اسم املقرر   رقم املقرر   م  
  2 (  2المية ) اإلس النظم  604-601 1
  2 (  2حقوق اإلنسان )  606-601 2
  2 الفكرية ضد اإلسالم  احلركة   608-601 3
 مشرتكة مع ختصص الدعوة   3 (  2فقه الدعوة ) 632-601 4
  2 املنهج اخللقي يف اإلسالم   642-601 5
 من قسم الكتاب والسنة   2 التخريج ودراسة األسانيد   643-601 6
 مشرتكة مع ختصص الدعوة   2 عالم الدعوي  إلا 652-601 7
 من قسم العقيدة   2 (  2املذاهب الفكرية املعاصرة ) 682-601 8

 وحدة( شر ع )سبعة  وحدة  17: جمموع الوحدات يف الفصل الدراسي الثاين
 

 . ( 601- 699(( من متطلبات املرحلة برقم ) وحدة دراسية   16خيصص للرسالة )): ملحوظة
 : املكوانت امليدانية أو البحثية للخطة الدراسية  3/  1/ 4
 :  )إن وجدت(   الربانمجموجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها   1/ 3/  1/ 4

 : أ( توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية . أ
 ال ينطبق 

 ؟ انمج تنفذ اخلربة امليدانية ب( يف أي مرحلة أو مراحل )املستوى الدراسي( من الرب  . ب
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 ال ينطبق 
 ج( الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول )يوم / أسبوع / فصل دراسي( 

 ال ينطبق 
 : الساعات املعتمدة د( عدد 
 ال ينطبق 
 :  )إن وجدت( متطلبات املشروع البحثي أو الرسالة العلمية   2/ 3/  1/ 4

 : بحثي أو الرسالة أ( توصيف موجز مبتطلبات املشروع ال
 ال ينطبق 

 : ب( اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من املشروع البحثي أو الرسالة 
 ال ينطبق 

 : (البحثي أو الرسالة )أي مستوى الربانمج يتم تنفيذ املشروع  ج( يف أي مرحلة أو مراحل من 
 ال ينطبق 

 : د( عدد الساعات املعتمدة )إن وجدت( 
 ال ينطبق 

 :  اإلرشاد األكادميي وآليات دعم الطالب إلكمال املشروعٌز لكيفية تقدي هـ( توصيٌف موج
 ال ينطبق 

 : معايري التقوي(  و( توصيف إلجراءات التقوي )مبا يف ذلك آلية التحقق من 
 ال ينطبق 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601_ 631: رمز املقرر  (1فقه الدعوة إىل هللا ) : اسم املقرر

 توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى  : اسم املؤسسة التعليمية  1440-2-22:  اتريخ التوصيف

 اإلسالميةالدعوة والثقافة   -  الدعوة وأصول الدين: القسم  - الكلية
 ات عامة عنه التعريف ابملقرر الدراسي ومعلوم . أ
 601_ 631 - ( 1فقه الدعوة ) :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 1
 3: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 2
 : الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 3
 ئمة بكل هذه الربامج( بّين هذا بداًل من إعداد قا ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج. ماجستري الثقافة اإلسالميةماجستري الدعوة و  . 4
 .  ألول املستوى ا: السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 . 5
 .  ال يوجد : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 6
 .  ال يوجد: جدت( املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن و . 6 . 7
 .  ال يوجد : ة التعليمية قر الرئيس للمؤسس إن مل يكن يف امل، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 8

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
قاعة   ت التقليدية حملاضراقاعات ا . أ

خاصة  
 ابملاجستري 

 % 100 :  النسبة 

    
 ينطبق ال  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق    :النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه

 .  ألن طبيعة الربانمج تقتضي ذلك: تعليقات
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 األهداف  . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1
 . لدعويةوأهدافها اجلليلة ومراعاهتا يف مجيع القضااي ا  التأكيد على مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل . 1
سالم وتعاليمه السمحة وأتصيل الفقه الشرعي الصحيح  تنمية قدرة الدارس على معاجلة القضااي الدعوية املعاصرة املبنية على النظرة الشمولية لإل . 2

 . هلذه القضية 
ذه القضااي وبناء املواقف على أسس  التعامل مع اآلخرين ومعاجلة اجلوانب السلبية لبعض املفاهيم اخلاطئة هل،  النقد الذايت،  احلوارغرس أخالقيات   . 3

 .  الصاحل رضوان هللا تعاىل عليهم السلف  ومنهج اىل وسنة نبيه  متينة وقواعد راسخة من كتاب هللا تع
والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2

 . يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 
 .  لكرتونية املتخصصة واملكتبات اإل االستفادة من املواقع  

 .  الربانمج(  لأو دلياملطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  : وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج
 : وصف عام للمقرر 

 .  لفقه الدعوة مدعومة ابلنصوص من القرآن والسنة دئ العامة عرض املبا
 

 :  ا املوضوعات اليت ينبغي تناوهل . 1

 قائمة املوضوعات
عدد  

 األسابيع 
ساعات 
 التدريس  

 :ومن أمهها فقه مقاصد الدعوة:  األوىل 
،  على الضرورايت اخلمس فاظ  واحل،  وقمع البدعة،  وإحياء السنة،  ونفي الشرك،  والعبودية احلقة هلل تعاىل ،  حتقيق التوحيد 

،  ومجع الكلمة ،  وإرادة اخلري واهلداية هلم،  العبادوإقامة احلجة على  ،  نهواإلعذار إىل هللا تعاىل إببالغ دي،  ومكارم األخالق 
 .  ونبذ الفرقة واالختالف 

3 9 

 : ومن ذلك ( مع مراعاة فقه األولوايتعقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكاً الدعوة إىل الدين كله ): الثانية
 : البدء ابلتوحيد وتصحيح عقائد الناس ويشمل. 1
 . لكري يف الدعوة إىل التوحيد ب القرآن اأسالي.  أ  
 . يف دعوته إىل التوحيد  أساليب النيب  . ب  
 . ف الصاحل ومنهم األئمة األربعة ابلدعوة إىل التوحيداهتمام السل.  ج  
 . املؤدية إىل الشرك جناب التوحيد وسد الذرائع   محاية النيب  . د  

 .  اعاة فقه األولوايت ( بدءاً ابألهم فاملهم مع مر والعملي  العلمي منه الدعوة إىل الدين كله ). 2

3 9 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  
 جامعة أم القرى 

 عمادة الدراسات العليا 

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

7 
 

 6 2 .  املهارات الالزمة ،  اجملاالت ، الضوابط،  من حيث املشروعية : واجلدلفقه احلوار واملناظرة : الثالثة
واألصل يف املسلمّي  ، ختالفاثر مع بيان أن األصل يف البشرية االلعالج واآلاألسباب وا: فقه االختالف واالتفاق : الرابعة 

 .  وسد الذرائع املؤدية إىل االختالف  ووجوب مجع الكلمة،  االئتالف 
2 6 

 : ويتضمن،  فقه التعامل:  اخلامسة 
 . املبتدعة، العصاة، املستقيمّي، مع املسلمّي  . 1
واملستأمنّي واملساملّي واحملاربّي  ( والذميّي  ن اإلسالم املارقة ممن الفرق  املنتسبّي لإلسالم )،  مع غري املسلمّي . 2

 . واملعاهدين 
 . مع املنافقّي  . 3
ن امليزان الشرعي الصحيح يف احلكم  مسألة التفكري واحنراف املفاهيم يف هذه القضية الشرعية اخلطرية مع بيا  . 4

 . على اآلخرين وماهلم من حقوق وما عليهم من واجبات
 .  مر على األمة اخلروج على والة األ . 5

3 9 

ووسائله وشروطه وآدابه وضوابطه مع الرد على  ،  فقه اجلهاد يف سبيل هللا من حيث مقاصده وحكم مشروعيته:  دسة ساال
 .  رية ورد شبهات املستشرقّي وغريهماملفاهيم املنحرفة هلذه الشع 

1 3 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو  دروس إضافية  حماضرات     معامل 

 اجملموع  رى أخ تطبيق   استديو 

اختبارات   ال ينطبق  ال ينطبق  ال يوجد  42 ساعات التدريس الفعلية 
 ساعات 6

48 

 48 ال يوجد  ينطبق ال  ال ينطبق  ال يوجد  48 الساعات املعتمدة 
 

 : التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 .  ها يف قاعة الدرس بواقع ساعة واحد أسبوعًياصلة ابملقرر وعرضها ومناقشتث ذات ال ب ابلبحو يكلف الطال

 
 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  . 4

 الوطين للمؤهالت  حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار
 . حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
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قرر املستهدفة وطرق تقييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم امل ،  ي خمرجات التعلم بدقة اعد على قياس وتقو ضع طرق التقييم املناسبة اليت تس:  اثلثاً  -
مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل  

 .  التعلم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  جاتخمر  م
 املعرفة  1
والسنة   1-1 الكتاب  من  املستنبط  الدعوة  بفقه  مع    وفقه يلم  التعامل 

   املخالفّي 
 احملاضرات  -
 املناقشات خالهلا  -
 عرض البحوث ومناقشتها  -

ال - شفوية  األسئلة 
خالل  املب اشرة 

 . احملاضرة
االختبارات   -

 . التحريرية النصفية 
من   - الطالب  تقييم 

عرض   خالل 
 . البحوث 

االختبارات   -
 .  التحريرية النهائية 

   يطلع على فقه احلوار واملناظرة واجلدل  1-2
يستنبط من خالل نصوص الكتاب والسنة القضااي الدعوية املتعلقة   1-3

 ابلدعوة 
  

 ؤولية لشخصية وحتمل املسالقات امهارات الع 3
حيث   2-1 من  املخالفّي  فئات  بّي  التعامل  يف  الطالب  املنهج  يفرق 

 واألسلوب والوسيلة 
على   - املقرر  مفردات  توزيع 

 . الطالب لتحليلها
وشبهات   - قضااي  طرح 

 .  املخالفّي للرد عليها

 املالحظة املباشرة  -
الطالب   - قدرة  تقييم 

 . على التحليل
ثناء  التقييم املستمر أ -

 .  العرض واملناقشة
   .  املخالفّيمع    -- حيلل الطالب مراحل تعامل النيب   2-2
لإلفادة منها يف   -- يستنبط القواعد والضوابط من دعوة الرسول   2-3

 .  العصر احلاضر
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  جاتخمر  م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املالبح املبادرة يف التواصل مع زمالئه وخدمة اجملتمع  3-1 اجلماعكث  والعمل تيب  ي 

 بروح الفريق 
املباشر   - االستطالع 

الطالب  آلراء  
 . وتطلعاهتم

املباشرة   - املالحظة 
مع   تفاعلهم  ملدى 
وخدمة   زمالئهم 

 .  اجملتمع
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
جمموعا إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي   4-1 و انشاء  عرب  سائل ت 

 اعيالتواصل االجتم
املواقع   مطابقة 

 للمواصفات املعتمدة 
   اإلفادة من املواقع اإللكرتونية للمصادر واملراجع  4-2
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  لدراسيجدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل ا . 5
)مثال  م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  تقدي شفهي ، خطابة
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
 نسبته من التقييم النهائي

 %  15 التاسع  االختبار النصفي  1
 %  15 مجيع األسابيع  عرض البحوث ومناقشتها ابلتقوي املستمر  2
 %  70 األخري  هائي االختبار الن 3

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  . د
ع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 . يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(
 .  ة أسبوعية بواقع ساعاألكادميي للطالب لتوجيه اد وا اإلرش

 مصادر التعلنم .ه
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 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ـ جمموع الفتاوى  1
 . ابن تيمية، ـ اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم 2
 . ابن القيم اجلوزية ، ـ أحكام أهل الذمة 3
 . القيم اجلوزية ن با،  ـ زاد املعاد 4
 . الشيخ علي حمفوظ ، ـ هداية املرشدين 5
 . محود الرحيلي. د ، ـ أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم 6
 . البن عثيمّي ، ـ اجمللد الثامن من الشرح املمتع 7
 . صاحل الفوزان. د ، ـ وسائل اجلهاد 8
 . سعيد بن وهف القحطاين. د، ـ احلكمة يف الدعوة إىل هللا 9

 . عبد الرحيم املغذوي . د، هج الدعوة اإلسالميةالعلمية ملنـ األسس   10
 . حممد عفيفي ، ـ اإلسالم والعالقات الدولية  11
 . حيىي بن حممد زمزمي . د، ـ احلوار وضوابطه يف ضوء القرآن والسنة 12
 . سليمان أاب اخليل. د، ـ التقرير يف حكم وخطورة التكفري والتفجري 13
 خالد القرشي . د ،   ألصحابه  ـ تربية النيب   14
 عابد الثبييت ، ضوابط فقه الدعوة عند ابن تيميةـ قواعد و  15
 عبد الوهاب الديلمي ، ـ معامل الدعوة يف قصص القرآن 16
 صاحل بن محيد . د،  االئتالفـ فقه االختالف و  17
 عبد هللا القرين ، ـ ضوابط التكفري  18
 .  (االختالف االفرتاق و :  ثالث ل الالفصاحلازمي )، والسنةـ لفتنة يف ضوء الكتاب  19

 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 إصدارات رابطة العامل اإلسالمي -
 إصدارات اجملالت العلمية احملكمة يف الكليات واألقسام املختصة   -
 : تماعي وغريهاونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجد اإللكرت املوا. 3
 . موقع رابطة العامل اإلسالمي وغريها -
 .  موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  -
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  احلاسوبية مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 طبيعة الربانمج ال تتطلب ذلك 
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 املرافق املطلوبة  .و
،  اسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخترباترافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدر بّين متطلبات املقرر الدراسي من امل

 توجد قاعة خاصة ابلتخصص مهيأة :  وغريها( ،  املتاحةوعدد أجهزة احلاسب اآليل 
 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، تواملختربا، املباين )قاعات احملاضرات  . 1

 ابلتخصص مهيأة توجد قاعة خاصة 
 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 2

 - داات شو   –أدوات عرض البياانت  
 : ائمة هبا( أو أرفق ق،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 3

 ال توجد حاجة إىل ذلك 
 ره  اسي وإجراءات تطويتقوي املقرر الدر  . ز

 : اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس . س
 . االستباانت - أ

 .  املقابالت الشخصية  - ب
 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش

 . املتناظرة قارنة مع املؤسساتالتقييم عن طريق امل  - أ
 .  عن طريق مراكز اخلربة  - ب

 : إجراءات تطوير التدريس  . ص
 . عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي  -
 . عن طريق الدورايت الصادرة عن املؤسسات التعليمية والرتبوية -
 .  عن طريق تبادل اخلربات التعليمية والفنية بّي األساتذة -

والتبادل ،  ل الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي اتدقيق تصحيح عينة من أعم:  مثلاز الطالب ) من معايري إجن  إجراءات التحقق  . ض
 : بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( 

 . ّيتدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقل -
 .  لواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة نظريهالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من ا -

 : ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره  . ط
 . ابب العمل تنقيح ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناًء على التغذية الراجعة من الطالب وأر  - أ

   . العالقةاعتماد تلك املراجعات من اجملالس ذات   - ب
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 .  حسن عائض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   :  التوقيع 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 1440- 2- 22 التاريخ 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601_ 632:  رراملق رمز  (2ة )فقه الدعو : اسم املقرر

 توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى  : اسم املؤسسة التعليمية  ه1440-2-26:  اتريخ التوصيف

 الدعوة والثقافة اإلسالمية :  القسم. الدعوة وأصول الدين: الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ

 601-  632 ( 2الدعوة ) فقه  :  ورمزه رر الدراسي اسم املق. 1 . 9
 3: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 10
 : الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 11
 . ماجستري الثقافة اإلسالميةماجستري الدعوة و  . 12

 امج( بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الرب ،  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج  
 .  املستوى الثاين يف السنة املنهجية: لدراسييعطى فيه املقرر اتوى الدراسي الذي  السنة أو املس. 4 . 13
 1فقه الدعوة: املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 14
 .  ال يوجد: املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 15
 :   املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية إن مل يكن يف، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 16

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
قاعة   قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

 خاصة
 ابملاجستري 

 % 100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 طبق ال ين :  النسبة  ال ينطبق  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج   . ج

    
 ال ينطبق    :النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه
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 .  ألن طبيعة الربانمج تقتضي ذلك: تعليقات
 األهداف  . ب

 ؟ ما هدف املقرر الرئيس-1
 . ومراعاهتا يف مجيع القضااي الدعوية، التأكيد على مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل وأهدافها اجلليلة . 4
القضنت . 5 معاجلة  على  الدارس/ة  قدرة  على  مية  املبنية  املعاصرة  الدعوية  الشرعي  ااي  الفقه  السمحة وأتصيل  وتعاليمه  لإلسالم  الشمولية  النظرة 

 . الصحيح هلذه القضية 
ة املبنية على كتاب هللا  معاجلة اجلوانب السلبية للمفاهيم اخلاطئة لبعض القضااي الدعوية وحترير املوقف الشرعي السليم منها وضوابطه الشرعي . 6

 .  منهج السلف الصاحل رضوان هللا تعاىل عليهمو  نبيه  تعاىل وسنة 
والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2

 . ديدة يف جمال الدراسة( يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجل 
 .  صصة واملكتبات اإللكرتونية املواقع املتخاالستفادة من 

 .  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(: وصف املقرر الدراسي )مالحظة. ج
 : وصف عام للمقرر 

 .  نصوص من القرآن والسنةعرض املبادئ العامة لفقه الدعوة مدعومة ابل
 
 :  ينبغي تناوهلا   املوضوعات اليت . 1

 قائمة املوضوعات
عدد  

 األسابيع 
ساعات 
 التدريس  

 ومن أمهها :  فقه التعامل مع األزمات والفنت واملتغريات :  األوىل 
 . احلفاظ على الثوابت الشرعية   - أ

 . وحتقيق التوكل،  تقوية الصلة ابهلل تعاىل  - ب
 . المة نة وما كان عليه سلف ااالعتصام ابلكتاب والس  - ج
 .  العلماء الرابنيّيوااللتفاف حول ، الشرعياالهتمام ابلعلم  -د

 4  12 

 : التأصيل الشرعي لدراسة نصوص الفنت واملالحم مع دراسة احملاذير التالية : الثانية
 . التعسف يف تفسري أحاديث الفنت واملالحم وتكلف تطبيقها على الواقع - أ

 . واملوضوعة الضعيفة األحاديث - ب
 . بط الشرعيةضوا ابلاالعتماد على الرؤى وعدم االلتزام  - ج
 . استخدام لغة األرقام وما يعرف بــ )حساب اجلمل( وجمانبة ذلك ملنهج السلف الصاحل  -د

 3  9 
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 . أحاديث الفنت السلبية وترك العمل يف فهم  -هــ 
 .  ترك نصرة الدين انتظاراَ خلروج املالحم -و
 . ة واخللطة العزل : الثالثة

 .  وجماالهتاأحكامها وضوابطها 
 2  6 

 . فقه النصيحة : ة الرابع
 .  جماالهتا، ضوابطها الشرعية، أنواعها،  أمهيتها

 3  9 

 . مصلحة الدعوة :  اخلامسة 
 .  ضوابطها، حدودها ، تعريفها

 2  6 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 

  6اختبارات   ال ينطبق  نطبق ي ال ال يوجد  42 ساعات التدريس الفعلية 
 ساعات 

48 

 48 ال يوجد  ال ينطبق   ال ينطبق  ال يوجد  48 الساعات املعتمدة 
 

 : هبا الطالب خالل أسبوعياً التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 .  الدرس بواقع ساعة واحدة أسبوعًيا يكلف الطالب والطالبات ابلبحوث ذات الصلة ابملقرر وعرضها ومناقشتها يف قاعة 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  . 4

 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت جماالت خمرجات  حيدد اجلدول التايل 
 . حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة، املقررقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أوالً  -
 . هدفة ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املست: اثنياً  -
ملقرر املستهدفة وطرق تقييمها  خمرجات تعلم اوجيب أن تتسق  ،  ع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة ض:  اثلثاً  -

جمال من جماالت  مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  طار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
 املعرفة  1
و  1-1 والسنة  الكتاب  من  املستنبط  الدعوة  بفقه  مع  اإلملام  التعامل  فقه 

 .  غرياتواملتاألزمات والفنت 
 احملاضرات  -
 املناقشات خالهلا  -
 عرض البحوث ونقدها  -

الشفوية  - األسئلة 
 . املباشرة خالل احملاضرة 

التحريرية  تبارااالخ- ت 
 . النصفية

من  - الطالب/ة  تقييم 
 خالل عرض البحوث 

التحريرية  - االختبارات 
 .  النهائية

اي الدعوية  اخلاطئة لبعض القضاالتعرف على اجلوانب السلبية واملفاهيم   1-2
 .  ة املعاصر 

 احملاضرات  -
 املناقشات خالهلا  -
 عرض البحوث ونقدها  -

 . األسئلة الشفوية -
التحريرية    االختبارات -

تقييم  -.  النصفية
خالل   من  الطالب/ة 

 عرض البحوث
التحريرية  - االختبارات 

 .  النهائية
الشرعية   1-3 الضوابط  على  ومنه التعرف  والسنة  الكتاب  على  ج  املبنية 

 السلف الصاحل
 احملاضرات  -
 املناقشات خالهلا  -
 عرض البحوث ونقدها  -

 األسئلة الشفوية -
التحريرية  - االختبارات 
تقييم  -.  لنصفيةا

خالل   من  الطالب/ة 
 عرض البحوث

التحريرية  - االختبارات 
  .  النهائية

 املهارات املعرفية 
قدرة   2-1 األزماتتنمية  مع  التعامل  على  واملتغريات    الطالب/ة  والفنت 

رعية املستمدة من الكتاب والسنة ومنهج السلف حسب الضوابط الش 
 الصاحل 

ة  توزيع مفردات املقرر على الطلب -
 . لتحليلها

 املالحظة املباشرة -
الطالب/ة  - قدرة  تقييم 

 . على التحليل
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  طار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
واملفاهيم   - السلبية  اجلوانب  طرح 

الدعوية   القضااي  لبعض  اخلاطئة 
 ومناقشتها  

املستالتقيي- أثناء  م  مر 
 العرض واملناقشة  

حتلل الطالب/ة نصوص الفنت واملالحم وأتصل املوضوعات أتصيل   2-2
 شرعي

لاحلو و   املناقشة يف  ار  التعسف  قضية 
على   واملالحم  الفنت  نصوص  تنزيل 

 الواقع 

 املالحظة املباشرة -
الطالب/ة  - قدرة  تقييم 

 . على التحليل
أثناء - املستمر    التقييم 
 رض واملناقشة الع

لإلفادة منها يف   -- القواعد والضوابط من دعوة الرسول  يستنبط   2-3
 .  العصر احلاضر

 تقييم االحباث  أبحباث التكليف 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املباالستطال - البحث اجلماعي والعمل بروح الفريق  .  املبادرة يف التواصل مع فريق العمل يف اجملموعة 3-1 اشر  ع 

الطلبة  آلراء  
 . وتطلعاهتم

املباشرة   - املالحظة 
مع   تفاعلهم  ملدى 
وخدمة   زمالئهم 

 .  اجملتمع
املباشر   اشراك اجلميع يف املناقشة  .  الواحد  لية والعمل بروح الفريقالقدرة على حتمل املسؤو  3-2 االستطالع 

 .  لسلوك الطالبات
 العددية ارات  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات وامله 4
انشاء جمموعات عرب وسائل التواصل  إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي   4-1

 االجتماعي
املواقع   مطابقة 

 مدة للمواصفات املعت
   اإلفادة من املواقع اإللكرتونية للمصادر واملراجع  4-2
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 طبق نيال  ال ينطبق  ال ينطبق  5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2
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 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
،  خطابة،  كتابة مقال،  مشروع مجاعي،  اراختب:  مهام التقوي املطلوبة )مثال م

 اخل( . . . . . . مالحظة،  تقدي شفهي 
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
 %  15 التاسع  االختبار النصفي  1
 %  15 مجيع األسابيع  ستمر لتقوي املومناقشتها اب عرض البحوث  2
 %  70 األخري  االختبار النهائي  3

 دعمهمدميي للطالب و اإلرشاد األكا . ذ
ع أن يتواجد  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 . تدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(خالله أعضاء هيئة ال
 . ية اإلرشاد والتوجيه األكادميي للطالب بواقع ساعة أسبوع -
 سبوعية احملاضرات اال -

 مصادر التعلنم -ه
 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، ـ جمموع الفتاوى  1
 . تيمية ابن ، ـ اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم 2
 .يوسف الوابل،  ـ أشراط الساعة  3
 الفكرية مالحم آخر الزمان عند املسلمّي وأهل الكتاب وأاثرها  . 7
 . ـ كتاب الفنت يف صحيح البخاري ومسلم والسنن  5
 . محود الرحيلي. د ، ـ أصناف املدعوين وكيفية دعوهتم 6
 . البن عثيمّي ، ـ اجمللد الثامن من الشرح املمتع 7
 الفنت واملالحم البن كثري اية يف ـالنه 8
 . سعيد بن وهف القحطاين. د، ـ احلكمة يف الدعوة إىل هللا 9

 . عبد الرحيم املغذوي . د، ملنهج الدعوة اإلسالمية س العلميةـ األس 10
 . زمول ـ موقف املسلم من الفنت حملمد اب  11
 . ـ العزلة للخطاب  12
 سن سلمان ـ العزلة واالنفراد ملشهور ح  13
 ـ فوائد العزلة حممد سرار اليامي 14
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 خالد القرشي . د ، ألصحابه   ـ تربية النيب   15
 عابد الثبييت ، ابن تيميةط فقه الدعوة عند  ضوابـ قواعد و  16
 . ـ كتاب الفرق بّي النصيحة والتعيري البن رجب احلنبلي 17
 . األثري  لعبد هللا  وضوابطها ـ كتاب النصيحة فقهها وشروطها 18
 . ـ فقه النصيحة حملمد أبو صعيليك 19
 . دة املسلمّي لصاحل الفوزان ـ النصيحة وأثرها على وح  20
 ولعوة حملمد ابزمـ مصلحة الد 21
 .  مسفر علي القحطاين .  ضوابط املصلحة الدعوية د 22

 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 العامل اإلسالميت رابطة إصدارا -
 إصدارات اجملالت العلمية احملكمة يف الكليات واألقسام املختصة   -
 : تواصل االجتماعي وغريهااقع اإلنرتنت ومواقع الاملواد اإللكرتونية ومو . 3
 . موقع رابطة العامل اإلسالمي وغريها -
 .  موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  -
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  الربامج احلاسوبية ية أخرى مثل تعليممواد . 4

 املوسوعة الشاملة. برجميات العقيل
 وبة املرافق املطل . ي

وعدد  ،  تربات بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ 
 :  وغريها(،  املتاحةأجهزة احلاسب اآليل

 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 1
 .  ة خمصصة للدراسات العلياخاص قاعة 

 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 2
   -الدااتشو    –أدوات عرض البياانت  

 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : رى )حددهار أخمصاد . 3
 ال توجد حاجة إىل ذلك 

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ظ
 : اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس . ع

 . االستباانت - أ
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 . املقابالت الشخصية  - ب
 .  املناقشات  -ج

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . غ
 . املناظرةاملؤسسات التقييم عن طريق املقارنة مع  - أ

 .  عن طريق مراكز اخلربة  - ب
 : إجراءات تطوير التدريس  .ف

 . عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي  -
 . ات التعليمية والرتبويةعن طريق الدورايت الصادرة عن املؤسس -
 .  عن طريق تبادل اخلربات التعليمية والفنية بّي األساتذة -

والتبادل بصورة دوريٍة  ،  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي :  مثل)  معايري إجناز الطالب إجراءات التحقق من   . ق
 : عضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أ

 . تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي -
 .  أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة نظريهلتصحيح االختبارات  التبادل بصورة دورية  -

 : اسي والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر  .ك
 . وأرابب العمل تنقيح ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناًء على التغذية الراجعة من الطالب  - أ

 .  الس ذات العالقةراجعات من اجملاعتماد تلك امل  - ب
 

 .  حسن عائض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج
 1440- 2- 26 التاريخ   :  التوقيع 
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 ر الدراسي توصيف املقر 
 601- 601: رمز املقرر الثقافة اإلسالمية وخصائصها : اسم املقرر

 توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القري  : اسم املؤسسة التعليمية  1440- 2 - 22:  اتريخ التوصيف

 الثقافة اإلسالميةوة و الدع  -الدعوة وأصول الدين : القسم -الكلية  
 ه عامة عن  ومعلوماتالتعريف ابملقرر الدراسي   . أ

 الثقافة اإلسالمية وخصائصها  : اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1
 وحداتن دراسيتان    2:  عدد الساعات املعتمدة  . 2
 ري )الدعوة والثقافة( اجباري جلميع طالب وطالبات مرحلة املاجست: الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، ة برامج)يف حال وجود مقرر عام يف عد
 الفصل األول من السنة املنهجية  :  السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي  . 4
 ال يوجد  : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5
 ال يوجد  : ذا املقرر )إن وجدت( تزامنة مع هاملتطلبات امل . 6
 القاعات الدراسية اجلامعية يف شطري الطالب والطالبات  :  إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ، ي املقرر فرع أو فروع تقد . 7

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
قاعة   قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

  خاصة
 ابملاجستري 

 % 100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب

    
 ال ينطبق   :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق   :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د

    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه
 الربانمج تقتضي ذلكطبيعة : تعليقات
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 األهداف  . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1
 . ئص املميزة للثقافة اإلسالمية وأثرها على اإلنسانية عامل الرئيسة واخلصاالتأكيد على بعض امل  . 1
 . وأسباب تقدمها املادي وعوامل اهنيارها. وقوف الباحث على عورات احلضارة الغربية واملعاصرة ونزعتها املادية . 2
دة عن العواطف وردود  لمية متينة وقواعد راسخة بعيبية والتعامل معها على أسس عواقفه من معطيات احلضارة الغر تنمية قدرة الدارس على بناء م . 3

 .  األفعال
والتغيريات يف  ،  جع اإلنرتنت)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مرا.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  -يتم تنفيذها    -اذكر إبجياز أي خطط    -2
 . ة يف جمال الدراسة( حملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدا

 .  ملواقع املتخصصة واملكتبات اإللكرتونية دة من ااالستفا
 .  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج( : وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج

 : وصف عام للمقرر 
ويبّي  .  لشرعية السماوية وحيدد مفهوم الثقافة اإلسالمية ومصادرها ا.  دنية لوهلا وعالقتها ابلتعليم واحلضارة وامل يان مفهوم الثقافة ومديسعى هذا املقرر إىل ب 

العلمية .  أسباب ختلف املسلمّي وتقدم غريهم الثقافة اإلسالمية من احلقائق  الثقافة الغربية.  ويوضح موقف  ا ونزعتها  وحيدد أصوهل،  كما يناقش تعريف 
ويقدم  .  ر بّي الثقافات منهجا وحيدد أهدافه وضوابطهويعتمد احلوا.  مية والثقافات األخرى املعاصرةويركز على بيان العالقة بّي الثقافة اإلسال.  املادية

 .  دراسة تقوميية لبعض توصيات ومنجزات مؤمترات احلوار بّي الثقافات
 

 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

عدد   املوضوعاتمة  قائ
 األسابيع 

ساعات 
 التدريس  

 2 1 احلضارة واملدنية  ا وعالقتها ابلتعليم و مفهوم الثقافة ومدلوهل
 . الثقافة اإلسالمية ومصادرها الشرعية السماوية 

 . أبرز مساهتا وخصائصها •
 . الفكري واخللقي واالجتماعي والسياسي( أثرها يف التقدم اإلنساين )  •
 .  ملعاصرقدم املدين اأثرها يف الت  •

2 4 

 4 2 .  أسباب ختلف املسلمّي وتقدم غريهم
 4 2 .  قافة اإلسالمية من احلقائق العلمية الث موقف

 . أصوهلا ونزعتها املادية، الثقافة الغربية
 . عوامل تقدم الغرب وعوامل االحنطاط •

2 4 
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 . موقفها من الدين  •
 . موقفها من الثقافة اإلسالمية  •
 .  فة الغربيةّي من الثقاموقف املسلم •

 4 2 .  أصوهلا وخصائصها.  الثقافات املعاصرة األخرى 
 2 1 .  عالقة بّي الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى املعاصرةلا

 2 1 .  أهدافه وضوابطه. احلوار بّي الثقافات
 2 1 .  دراسة تقوميية لبعض توصيات ومنجزات مؤمترات احلوار بّي الثقافات

 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو   دروس إضافية  حماضرات   معامل 

 استديو 
 اجملموع  رى أخ تطبيق  

ساعات    4 ال يوجد  ال يوجد   ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية 
لالختبار  
النصفي  
 والنهائي 

32 

 32  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  32 الساعات املعتمدة 
 

 : )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً التعلم الفردي   -  عدد ساعات الدراسة  . 3
 .  رضها ومناقشتها يف قاعة الدرس بواقع ساعة أسبوعياذات الصلة ابملقرر وعيكلف الطالب ابلبحوث 

 
 ت تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيا . 4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة  
 . حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق : اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  ،   خمرجات التعلم بدقة التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقويضع طرق  :  اثلثاً  -

من كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتض،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  جاتخمر  م
 املعرفة  1
خالهلا  واملدنية يعرف مفهوم الثقافة ومدلوهلا وعالقتها ابلتعليم واحلضارة  1-1 واملناقشات  .  احملاضرات 

 البحوث ومناقشتها عرض 
الشفوية   األسئلة 

الفصل .  يةاالختبارات 
 .  تقييم البحوث

أثرها يف  .  وأبرز مساهتا وخصائصها،  يبّي مصادرها الشرعية السماوية  1-2
 وأثرها يف التقدم املدين املعاصر ، التقدم اإلنساين

 ختبارات التحريرية  الا ورش العمل والعصف الذهين 

أسباب   1-3 الثقافة  يبّي  وعالقة  الغربية  الثقافة  وأصول  املسلمّي  ختلف 
ومفهوم  ابلدين   األخرى  والثقافات  اإلسالمية  الثقافة  بّي  والعالقة 

 وار وأصوله احل

 تقييم البحوث الفردية  احلوار والتعلم التعاوين  

 املهارات املعرفية  2
متيز  2-1 جوانب  بدقة  م  حيدد  اإلسالمية  مصادرها الثقافة  حيث  ن 

 وخصائصها ومقوماهتا  
 املالحظة املباشرة   التعلم الفردي 

لتحدايت اليت تواجهها الثقافة اإلسالمية ويرصد احللول الالزمة  ل ا حيل 2-2
 للتغلب عليها  

الطالب علي   املناقشة واحلوار   تقييم قدرة 
 .  التحليل

أثناء   احلوار واملناقشة والعصف الذهين  الثقافات األخرى  يقارن بّي الثقافة اإلسالمية و  2-3 الطالب  آراء  تقييم 
إابن   القضااي  مناقشة 

 رس  الد
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 احملاضرة األسبوعية  التواصل مع الزمالء من خالل املناقشة يف احملاضرة   3-1

 
االستطالع املباشر آلراء  

 م  الطالب وتطلعاهت
ومناقشتها 3-2 املطلوبة  األحباث  إعداد  يف  اإلجيابية  واملنافسة  ،  املشاركة 

 إلجادة والتميز  ا  إىلاألخالقية للوصول 
والعمل  اجلماعي  املكتيب  البحث 

 بروح الفريق  
املالحظة املباشرة لسلوك  

 .  الطالب وتوجهاهتم
والعمل  اآلخرين ع  جييد مهارة النقد اهلادف والبناء واحلوار واملناقشة م 3  -  3 اجلماعي  املكتيب  البحث 

 بروح الفريق  
املالحظة املباشرة لسلوك  

 .  الطالب وتوجهاهتم
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
التفاعل مع الربيد االلكرتوين وكيفية استخدامه ومشاركة   4-1 يقدر على 

 .  الطلبة لألستاذ ومراسلة كالمها 
 تقييم البحوث الفردية  حل املشكالت  -  ار و احل
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  جاتخمر  م
 املالحظة املباشرة  البحث الفردي  ت يصل إىل املواقع اإللكرتونية املفيدة على شبكة اإلنرتن 4-2
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد   5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  5-2

 
 :  دراسيل الفصل ال الطلبة خالجدول مهام تقوي  . 5

،  خطابة ،  كتابة مقال ،  مشروع مجاعي،  اختبار:  مهام التقوي املطلوبة )مثال م
 اخل( . . . . . . مالحظة،  هي تقدي شف

احملدد   األسبوع 
 لتسليمه 

التقييم   من  نسبته 
 النهائي 

 % 15 8األسبوع  االختبار النصفي  1
 % 15 مستمر ستمر  التقوي امل – عرض البحوث ومناقشتها   2
 % 70 16األسبوع  االختبار النهائي    3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن  التدريس واهليئة التعليم  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة 

 . ئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(يتواجد خالله أعضاء هي
 للطالب بواقع ساعة أسبوعيا  األكادميي االرشاد والتوجيه 

 احملاضرة األسبوعية  
 مصادر التعلنم . هـ

 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 زيغريد هونكه     هللا ليس كذلك   •
 عبد الكري عثمان. د   معامل الثقافة اإلسالمية   •
 . زيغريد هونكه . د  لى الغرب ( تستطع ع)هللامشس العرب  •
   د هللا أاب اخليلسليمان بن عب. د مصادر الدين اإلسالمي وأبرز حماسنه   •

 : لمية والتقارير وغريها(األساسية )اجملالت الع أدرج املواد املرجعية  . 2 
 إصدارات رابطة العامل اإلسالمي 

 املتخصصة إصدارات اجملالت احملكمة يف الكليات واالقسام  
 : املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها. 3

 رابطة العامل اإلسالمي موقع 
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 الدعوة واالرشاد موقع وزارة الشؤون اإلسالمية و 
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

 مج  ال ينطبق تبعا لطبيعة الربان
 املرافق املطلوبة . و

،  الدراسية واملخترباتت الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعا
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 : وغريها(، عامل وامل، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 1
   توجد قاعة خاصة ابلتخصص مهيأة

 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 2
 ت أدوات عرض البياان

 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 3
 ك ذل إىل ال توجد حاجة  

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز
 : اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس

 ة كل حماضرة سؤال الطالب مباشرة هناي -1
 مقايس االختبارات وتقييم النتائج  - 2
 االستباانت  - 3
 املقابلة الشخصية  - 4

 : قبل األستاذ أو القسم يس من التدر اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية  
 التقييم عن طريق اجملموعات واالقسام املناظرة  -1
 وحدة القياس والتقييم يف اجلامعة  -2
 بعض الزمالء    علىعرض الدرس  -3

 : التدريس تطوير   إجراءات 
 إجراءات تطوير التدريس عن طريق الدورايت التابعة لوكالة التطوير اجلامعي  -1
 ات التعلمية ملؤسسعن ا عن طريق الدورايت الصادرة -2
 عن طريق تبادل اخلربات التعليمية والفنية بّي األساتذة   -3

والتبادل بصورة  ،  ئة تدريس مستقلّيل الطلبة بواسطة أعضاء هيتدقيق تصحيح عينة من أعما:  )مثل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  
 : يس من مؤسسة أخرى(ة تدر ء هيئدوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضا
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 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي -1
 ن الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مناظرة  التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة م - 2

 : والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 
 العمل   التغذية الراجعة من الطالب وأرابب على تنقيح ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناء  -1
   اعتماد تلك املراجعات من اجملالس ذات العالقة -2

 
 حسن عائض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج

 1442- 2- 22 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601-  642: رمز املقرر اخللقي يف اإلسالمهج نامل: اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى : اسم املؤسسة التعليمية  هـ 1440- 02-22:  اتريخ التوصيف

 قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية    –الدعوة وأصول الدين  : القسم  - الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ

 601_ 642:  املنهج اخللقي يف اإلسالم رمز املقرر:  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 8
 وحداتن   2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 9

 : الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 10
 الب وطالبات قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية جلميع طإجباري  . 11

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، برامج)يف حال وجود مقرر عام يف عدة 
 املستوى الثاين  : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 . 12
 يوجد  ال : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 13
 ال يوجد  : املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 14
 ال يوجد : إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ،  املقررفرع أو فروع تقدي. 7 . 15

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
خاصة   قاعات احملاضرات التقليدية  . أ قاعة 

 %  100 :  النسبة  ابملاجستري  

    
 ال ينطبق   :  النسبة  ال ينطبق   التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق   :  النسبة  ال ينطبق   ق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طري . ج

    
 ال ينطبق   :  النسبة  ال ينطبق   ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد   أخرى تذكر  .ه

 ألن طبيعة الربانمج تقتضي ذلك  : تعليقات
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 ف األهدا . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1

 . واألفراد  دى عالقته أبحكام الشريعة ودور األخالق يف حياة الشعوب أتصيل مفهوم علم األخالق عند الدارسّي وبيان موضوعه وم  . 1
 . وأثر العقيدة والعبادة يف ذلك، التأكيد على منهج أهل السنة واجلماعة يف تزكية النفس وهتذيب السلوك . 2
 . وبيان املخاطر النامجة عن ذلك، لقي يف اإلسالمللمنهج اخل  املناهج املخالفة وقوف الباحث على  . 3
 .  الصاحل  ج األخالقية املختارة يف ضوء الكتاب والسنة وسرية السلفض النماذ دراسة بع . 4

والتغيريات  ،  نتية املعلومات أو مراجع اإلنرت )مثل االستخدام املتزايد لتقن.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 . راسة( يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الد

 االستفادة من املواقع املتخصصة واملكتبات العامة واملكتبات اإللكرتونية  
 .  الربانمج(  لأو دليتعريفية  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة ال:  وصف املقرر الدراسي )مالحظة  . ج

 : وصف عام للمقرر 
 .  الشعوب واألفراد ومدى عالقته أبحكام الشريعة ودور األخالق يف حياة  أتصيل مفهوم علم األخالق عند الدارسّي وبيان موضوعه 

 
 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

 قائمة املوضوعات
عدد  

 األسابيع 
ساعات 
 التدريس  

 : املوضوع األول
 . م اللغوي واالصطالحي لألخالق مع توضيح مكانتها وكوهنا من مقاصد التشريع اإلسالميفهو امل . 1
 .  الشريعة( ، )العقيدة م ق يف اإلسالأسس األخال . 2

3 6 

 : املوضوع الثاين 
 : وتشمل، القيم اخللقية عند أهل السنة واجلماعة . 1
 . مصدرها.  أ

 . ألخالق هتذيب االنفس و منهج أهل السنة واجلماعة يف تزكية . ب
 .  الزهد والرقائق عند أهل السنة واجلماعة.  ج

3 6 

 : املوضوع الثالث 
،  لسنة وتطبيقاهتا العملية يف سرية السلف الصاحل مثل العدلاألخالق يف الكتاب وا  مناذج خمتارة من مكارم . أ

،  احملبة،  الرمحة،  واثيق اذ العهود واملإنف،  السماحة،  الشجاعة ،  احلياء ،  الصلح ،  احللم ، التواضع، الصدق،  األمانة 
 . االعتدال ، الوسطية، الدعوة إىل اإلصالح والصالح

2 4 
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 . ذائل عند أهل السنة واجلماعة معايري وموازين الفضائل والر  . ب
 .  طرق اكتساب األخالق اإلسالمية ومثراهتا . ج

 : املوضوع الرابع
 :قدمياً وحديثاً وتشمل، النظرايت والقيم األخالقية عند الطوائف األخرى

 . أصحاب الفلسفات القدمية واحلديثة.  أ
 . االجتاه الصويف. ب
 . االجتاه العقالين .  ج
 .  صرةدنية الغربية املعاالقيم اخللقية يف امل. د

2 4 

 : املوضوع اخلامس 
 .  احلرية اإلنسانية بّي اإلسالم واملذاهب القدمية واملعاصرة 

1 2 

 2 1 .  يف تقرير السلوك اخللقي بّي اإلسالم واملذاهب األخرى  البواعث والغاايت:  املوضوع السادس 
 2 1 .  ألخرى املسؤولية واجلزاء بّي اإلسالم واملذاهب ا: املوضوع السابع
 2 1 تقوميية ألهم املؤلفات القدمية واحلديثة املهتمة ابلزهد والرقائق واألخالق دراسة : املوضوع الثامن 

 
 :  ات املقرر وتوزيعهاعدد ساعإمجايل  . 2
أو   دروس إضافية  حماضرات   معامل 

 استديو 
 اجملموع  أخرى  تطبيق  

)  ق ال ينطب ال ينطبق  ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية    4اختبارات 
 ساعات(

32 

 32 ال يوجد  ال ينطبق  ال ينطبق  ال يوجد  32 الساعات املعتمدة 
 

 : الب خالل أسبوعياً )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالتعلم الفردي   - عدد ساعات الدراسة  . 3
 أسبوعيا   يكلف الطالب ابلبحوث ذات الصلة ابملقرر وعرضها ومناقشتها يف قاعة الدرس بواقع ساعة واحدة

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  . 4
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت جلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة  د احيد

 . يف جماالت التعلم املناسبة لقياس حسب املطلوب حبيث تكون قابلة ل ، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . جات التعلم املستهدفة معها ومع خمر  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
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هدفة وطرق تقييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املست،  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة ضع طرق :  اثلثاً  -
رجات تعلم يف كل جمال من جماالت  مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خم،  ا لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة واسرتاتيجيات تدريسه

 .  التعلم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقوي  يات التدريس للمقرر اتيجاسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 املعرفة  1
يلم الطالب مبفهوم علم األخالق عند الدارسّي وبيان موضوعه ومدى   1-1

 حياة الشعوب واألفراد أبحكام الشريعة ودور األخالق يف  عالقته 
 احملاضرات -
 املناقشات خالهلا -
 عرض البحوث ومناقشتها  -

الشفوية    - األسئلة 
 حملاضرة املباشرة خالل ا

التحريرية  - االختبارات 
 النصفية 

التحريرية  - االختبارات 
 النصفية 

تزك 1-2 يف  واجلماعة  السنة  أهل  منهج  على  وهتذيب التأكيد  النفس  ية 
 .  العقيدة والعبادة يف ذلكوأثر  ، السلوك 

  

وبيان  ،  وقوف الباحث على املناهج املخالفة للمنهج اخللقي يف اإلسالم 1-3
 .  ة عن ذلكاملخاطر النامج

  

 املهارات املعرفية  2
الطالب    توزيع مفردات املقرر على  يقارن بّي املنهج اخللقي يف اإلسالم واملناهج األخرى   2-1

 لتحليلها 
 املالحظة املباشرة 

أصحاب   يبّي املخاطر النامجة عن املناهج املخالفة   2-2 وشبهات  قضااي  طرح 
والرد  األخرى  اخللقية  املذاهب 

 عليها  

الطالب على  قت ييم قدرة 
 التحليل  

والشريعة   2-3 ابلعقيدة  وارتباطه  اإلسالم  يف  اخللقي  املنهج  أمهية  يبّي 
 حلاضروصالحيته للوقت ا 

أثناء    املستمر  التقييم 
 العرض واملناقشة  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
والعمل حث  الب املبادرة يف التواصل مع زمالئه وخدمة اجملتمع   3-1 اجلماعي  املكتيب 

 بروح الفريق 
االستطالع املباشر آلراء  

 الطالب وتطلعاهتم 
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 طرق التقوي  يات التدريس للمقرر اتيجاسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
ملدى   املباشرة  املالحظة 

مع   زمالئه  تفاعلهم 
 وخدمة اجملتمع  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
 إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي 4-1

 للمصادر واملراجع   اقع اإللكرتونية اإلفادة من املو 
وسائل  عرب  جمموعات  إنشاء 

 التواصل االجتماعي
املواقع   مطابقة 

 عتمدة للمواصفات امل
4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 ال ينطبق   ال ينطبق   ال ينطبق   5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق   5-2

 
 :  ل الدراسيتقوي الطلبة خالل الفصجدول مهام  . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
 % 15 الثامن   االختبار النصفي  1
 % 15 مجيع األسابيع  عرض البحوث ومناقشتها التقوي املستمر   2
 % 70 األسبوع األخري  االختبار النهائي   3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
كادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن  يئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األ ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهل

 . وع(يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسب
 اإلرشاد والتوجيه األكادميي للطالب بواقع ساعة أسبوعيا  

 ممصادر التعلن  .ه
 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1

 . وألمحد ، البن املبارك وهلمام، زهد ال كتب . 1
 . لإلمام أمحد ،  الورع  . 2
 . ألب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، الشمائل احملمدية . 3
 . خ اإلسالم ابن تيمية يش، (11) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم اجمللد  . 4
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 . البغويألب القاسم ، الشمائل احملمدية . 5
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، عبوديةالتحفة العراقية يف األعمال القلبية + ال . 6
 . الزهد والرقائق واألدب من فتح الباري شرح صحيح البخاري . 7
 . البن القيم ، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف  . 8
 . يم الق  البن، إغاثة اللهفان  . 9

 . مدارج السالكّي البن القيم  . 10
 . عبدا هلل أاب اخليل  سليمان بن. د ، دين اإلسالمي وأبرز حماسنه ومزاايه مصادر ال . 11
 . حممد عبد الرمحن امليداين. د، تزكية النفس بّي أهل السنة والصوفية . 12
 . عبدا لرمحن احلسيين ، النظرية اخللقية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية . 13
 . خيشةعبد املقصود عبد الغين . د ،  اإلسالم النظرية اخللقية يف . 14
 . الناصرحممد ، أخالق العرب بّي اجلاهلية واإلسالم . 15
 .  هنري الوست، نظرايت ابن تيمية يف السياسة واألخالق . 16

 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 إصدارات رابطة العامل اإلسالمي  . أ

 لكليات واألقسام املختصة  ت احملكمة يف اإصدارات اجملال . ب
 : ومواقع التواصل االجتماعي وغريهااملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت . 3

 موقع رابطة العامل اإلسالمي وغريها . أ
 .  موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  . ب
 : املدجمة  واألسطواانت، الربجميات، احلاسوبيةمواد تعليمية أخرى مثل الربامج   . 3

 املكتبة الشاملة  
 املرافق املطلوبة  .و

،  دراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخترباتملرافق مبا يف ذلك حجم القاعات ال بّين متطلبات املقرر الدراسي من ا
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، تواملختربا، املباين )قاعات احملاضرات  . 1
 .  توجد قاعة خاصة ابلتخصص مهيأة

 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، ت عرض البياانتنية )أدوامصادر تق  . 2
 الدااتشو    –أدوات عرض البياانت  

 : هبا( قائمة  أو أرفق ،  فاذكرها ،  هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة كان   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 3
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 ال توجد حاجة إىل ذلك  
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريساتيجاسرت  . س
 االستباانت . أ

 املقابالت الشخصية   . ب
 : لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسماسرتاتيجيات أخرى  . ش

 . ات املتناظرةملقارنة مع املؤسسالتقييم عن طريق ا . أ
 .  عن طريق مراكز اخلربة  . ب

 : س إجراءات تطوير التدري . ص
 . عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي  . أ

 . عن طريق الدورايت الصادرة عن املؤسسات التعليمية والرتبوية . ب
 .  عن طريق تبادل اخلربات التعليمية والفنية بّي األساتذة . ج

والتبادل ،  هيئة تدريس مستقلّي   تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء:  )مثللطالب  ن معايري إجناز اإجراءات التحقق م . ض
 : الختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( بصورة دوريٍة لتصحيح ا

 . تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي . أ
 .  تدريس من مؤسسة نظريةالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة  . ب

 : ة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجع  . ط
 . لعمل تنقيح ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الرجعة من الطالب وأرابب ا . أ

 .  اعتماد تلك املراجعات من اجملالس ذات العالقة . ب

 
  

  يعبد اهلادحسن عائض آل : تور دكال :  اسم منسق الربانمج
 هـ  1440-02- 22 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601 -  691: رمز املقرر منهج البحث العلمي وحتقيق الرتاث: اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 م القرى جامعة أ: اسم املؤسسة التعليمية  ه 1440- 02-23:  اتريخ التوصيف

 اإلسالمية والثقافة  قسم الدعوة   -  كلية الدعوة وأصول الدين:  القسم  - الكلية
 :  التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ

 601 -  691: رمز املقرر  -منهج البحث العلمي وحتقيق الرتاث :  املقرر اسم  . 1 . 16
 الث ساعات أسبوعيا  ث : عدد الساعات املعتمدة. 2 . 17
 والثقافة(  )الدعوة  التخصصّيإجباري جلميع طالب قسم الدعوة يف  :  رر الدراسي الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املق. 3 . 18

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، عدة برامج)يف حال وجود مقرر عام يف 
 املستوى األول : ى فيه املقرر الدراسيالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعط. 4 . 19
 ال يوجد : ملقرر )إن وجدت( املتطلبات السابقة هلذا ا. 5 . 20
 ال يوجد : املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 21
 ال يوجد : إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ، تقدي املقررفرع أو فروع  . 7 . 22

 :  كل ما ينطبق(   منط الدراسة املتبع )اخرت. 8
قاعة   قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

خاصة  
 ابملاجستري 

 % 100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  وجد ي ال أخرى تذكر  .ه

 ذلك ومل تقم حاجة ماسة لغريه  ألن طبيعة املقرر تقتضي النمط املتبع هو املذكور: تعليقات
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 األهداف  . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس -1
 . قادرا على التفكري املبين على القواعد العلمية ،  إعداد الدارس ليكون ابحثا علميا ملتزما ابملنهج العلمي يف ختصصه -1
 . ومناهجه ومبناهج التحقيق بوسائل البحث العلمي   الطالبتعريف  -2
 . علميا على كتابة البحوث واإلفادة من املصادر ومجع املعلومات الصحيحة للوصول إىل النتائج العلمية  الباحثتدريب   -3
 .  الدربة وتنمية املهارات على حتقيق النصوص وكيفية التعامل معها -4

والتغيريات  ،  ع اإلنرتنتلتقنية املعلومات أو مراج)مثل االستخدام املتزايد  .  لدراسيلتطوير وحتسّي املقرر ا   -ها  يتم تنفيذ  -اذكر إبجياز أي خطط    -2
 . يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 : استعمال املكتبات االلكرتونية لسهولة الوصول إىل املعلومة وخاصة -
 ( .. .الدرر السنية  - املصورةجامع الكتب   –فية  املكتبة الوق – الشاملة   )املكتبة 

 . عنكبوتية للوصول إىل املادة العلمية بيسر وسهولةبحث يف الشبكة الاستخدام مواقع ال -
 . إجراء دراسة تطبيقية عل مناهج املؤلفات املعاصرة يف املنهجية والتحقيق واملقارنة بينها  -
 .  تبة جرير وغريهااستخدام التطبيقات اخلاصة ابملكتبات املشهورة كمك -

 .  ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(  ا وصٌف عاماملطلوب هن: وصف املقرر الدراسي )مالحظة: ج
 : وصف عام للمقرر 

 وكيفية حتقيق املخطوطات وخدمتها ونفع الناس هبا ،  عرض مفصل ملناهج البحث العلمي ومراحله وشروطه وضوابطه 
 
 :  ينبغي تناوهلا ت اليت  ضوعااملو  . 1

عدد   قائمة املوضوعات
 األسابيع 

ت عاسا
 التدريس  

 3 1 .  عناية املسلمّي مبنهج العلمي للبحث، مهيتهأتعريف املنهج والبحث و -1
 6 2 أنواع املناهج العلمية وخصائصها   -،  وبيان بعض سلبيات تلك املناهج، مناهج البحث عند األوربيّي-2
واحملاذير  ،  حلى هبا الباحث جيب أن يت واخلصال اليت ،  ومساته عند السلف،  سات الشرعية واحلث يف الدرا  ضوابط التأليف-3

 .  اليت جيب أن ينأى عنها الباحث
2 6 

 6 2 احلقوق والواجبات().  اإلشراف العلمي،  مظانن املعرفة ومصادرها،  اخلطوات العلمية للكتابة،  اختيار املوضوع،  البحثوسائل  -4
 3 1 .  ثاوعناية املسلمّي به قدميا وحدي، ق والرتاث وأمهيتهالتحقي تعريف -5
 . النص نسبة ومادةتوثيق   -ب ، تقدي النص صحيحا مطابقا لألصول العلمية-أ : عناصر التحقيق-6
 .  توضيح النص وضبطه وخدمته-ج

2 6 
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 3 1 .  شروط احملقق ومناهج احملققّي - 7
 6 2 .  عملية للتحقيق اخلطوات ال  - األصل واختياال النسخة ، قق وقيمته العلميةحسن اختيار النص احمل : وسائل التحقيق - 8
 . التصحيف والتحريف االطالع على ما كتب قدميا وحديثا من مقاالت حول  - 8

وضوعات من التخصص وحتقيق مقاطع من خمطوطات  يكلف مدرس املقرر الطلبة بكتابة أحباث مصغرة يف م:  التطبيق العملي 
 .  ي عمليااإلسالم  يق الرتاثفة لتطبيق الدراسة النظرية يف املنهج العلمي للبحث وحتقمن عصور خمتل

1 3 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو   دروس إضافية  حماضرات   معامل 

 استديو 
 اجملموع  أخرى  تطبيق  

اختبارات   اجناز حبوث  ال ينطبق  ال يوجد  42 الفعلية ساعات التدريس 
 ساعات6

42 

 48 ال يوجد  ال ينطبق  ال ينطبق  ال يوجد  48 الساعات املعتمدة 
 

 : التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 .  للمناقشة يف وقت احملاضرات مبعدل ساعة ونصف أسبوعيا يكلف الطالب إبعداد حبوث خاصة ابملقرر أو ختدمه وتعرض 

 
 ها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساق . 4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 . اسبةملطلوب يف جماالت التعلم املنحبيث تكون قابلة للقياس حسب ا، علم املقرردول مبخرجات تقم مبلء اجل: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ضع  : اثنياً  -
قييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق ت،  دقة ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم ب :  اثلثاً  -

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  تعلم وتعليم متكاملة جيات تدريسها لتشكل معاً عملية واسرتاتي
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقوي  دريس للمقرر اسرتاتيجيات الت  الوطين للمؤهالت وفقاً جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة  1
 البحوث  احملاضرات   يتعرف على البحث العلمي وتطوره ومناهجه وضوابطه   1-1
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 طرق التقوي  دريس للمقرر اسرتاتيجيات الت  الوطين للمؤهالت وفقاً جملاالت اإلطار خمرجات التعلم للمقرر  م
والكتب  وضوابطه  يطلع على التحقيق العلمي للرتاث وتطوره ومناهجه  1-2 املراجع  من  االستفادة 

 والبحوث 
 اتتبار االخ

ي أو حتقيق خمطوط حتقيقا  أن يكون قادرا علميا على إجناز حبث أكادمي 1-3
 سليما

االنرتنيت  مواقع  مع  التعامل 
 املتخصصة 

 املناقشات واملناظرات 

 املهارات املعرفية  2
 حظة املباشرة املال أسلوب حل املشكالت  إعداد خطة لبحث علمي أو لتحقيق خمطوط  2-1
 ية املناقشات الصف أسلوب اجملموعات الصغرية  لبحث والتحقيق تطبيق آليات ا  2-2
 التقوي املستمر التغذية الراجعة  للمشاكل والعقبات اليت قد تصادفابتكار حلوال   2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 باشرة ظة املاملالح العمل بروح الفريق  يبادر الطالب إىل حسن التواصل مع زمالئه وأساتذته  3-1
 العددية ت واملهارات  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلوما 4
التواصل  إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي 4-1 جمموعات  إنشاء 

 االلكرتوين 
التحقق من موافقة الواقع  

 للمخرجات املطلوبة 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 املالحظة ودقة االنتباه   يات الرتكيز على معاجلة السلب السليمة حث مبواصفات الشخصية أن تنضبط تصرفات البا 5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
،  تقدي شفهي،  خطابة،  كتابة مقال،  مشروع مجاعي،  اختبار:  مهام التقوي املطلوبة )مثال م

 اخل( . . . . . .  مالحظة 
 ئي يم النها ن التقينسبته م األسبوع احملدد لتسليمه 

 % 15 الثامن    االختبار النصفي  1

إىل   ( مناظرات،، أفكار،  أجوبة، مشاركة،  مناقشة )املستمر عرض البحوث وأعمال التقوي   2 الثالث  األسبوع  من 
 هناية العام 

15 % 

 % 70 األسبوع األخري   االختبار النهائي  3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم: د
دريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن  ة التء هيئاتحة أعضاترتيبات إ

 . يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(
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 .  ة أسبوعيامبعدل ساعهلم  واملتابعة البحثية، والتوجيه املستمر للطالب ، اإلرشاد األكادميي
 تعلنمر المصاد .ه

 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 . عبد السالم هارون ونشرها، حتقيق النصوص  -
 . أمحد شليب . د ، كيف تكتب حبثا أو رسالة   -
 . حممد زايد عمر .  د ، البحث العلمي منهجه وتقنياته  -
 . مانب أبو سليعبد الوهاللدكتور . د ، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية   -
 . علي سامي النشار ، د، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم -
 . صالح الدين املنجد.  د، قواعد حتقيق املخطوطات -
 . رمضان عبد التواب. د، مناهج حتقيق الرتاث بّي القدامى واحملدثّي -
 . بشار عواض معروف . د ، ضبط النص والتعليق عليه  -
 .  لصايفا ان عثم. د ، ة السلفاملراجع العلمية ألئمأخطاء على   -
 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2
 .  اجملالت احملكمة يف الكليات الشرعية واألدبية والتارخيية وغريها اليت تُعىن ابلبحث العلمي وحتقيق الرتاث  -
 : االجتماعي وغريهنت ومواقع التواصل ااملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت . 3
 .  مواقع اجلامعات واملعاهد الوطنية والعاملية اليت تُعىن ابلبحث العلمي وحتقيق الرتاث -
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4
 .  ر السنية الدر  – كتبة الوقفية  امل - جامع الفقه اإلسالمي  - برامج العقيل   -املكتبة الشاملة  -

 املرافق املطلوبة : و
،  ترباتبّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة
 : وغريها( ،واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، احملاضرات املباين )قاعات  . 4
 .  قاعة مهيأة بشكل جيد خاصة ابلتخصص- 

 : والربجميات وغريها(، واللوحات الذكية، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت - 2
 .  برامج العقيل  -.  جهاز عرض ضوئي  - السبورة  -

 : هبا(  رفق قائمةأو أ ،  فاذكرها ،  إىل جتهيزات خمربية خاصة كان هناك حاجة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 5
 . أجهزة تصوير صغرية سهلة االستعمال لألعمال اآلنية املستعجلة  -
 . جهاز لقراءة ميكروفيلمات املخطوطات -
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 مكرب الستعماله عند احلاجة  -
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : لطالب خبصوص فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ا  . س
 . الشخصية املقابالت  -
 . املناقشات -
 .  االستباانت -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش
 . أو التعاون العلمي ، التقوي عن طريق املقارنة مع املؤسسات النظرية -
 .  طريق مراكز اخلربة  التقوي عن  -

 : التدريس إجراءات تطوير   . ص
 . سسات واهليئات التعليمية والرتبويةبحث العلمي املقامة من املؤ عىن ابلواليت ت   .،االهتمام بدورات وكالة التطوير اجلامعي -
 االهتمام بتبادل اخلربات بّي اهليئات يف جمال البحث العلمي وحتقيق الرتاث  -

ادل والتب،  تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي تدقيق  :  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب   . ض
 : بات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( صورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب

 .  تصحيح عينة من حبوث الطلبة واختباراهتم من طرف أساتذة من جامعات أو كليات أخرى-
 : ه التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير ِصف إجراءات  . ط

 . ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية من الطالب وأرابب العمليح تنق -
 .  اعتماد تلك املراجعات من اجملالس ذات العالقة -

 
 حسن عائض آل عبد هادي: الدكتور  :  اسم منسق الربانمج

 ه 1440-02- 23 يخ التار   :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 603- 681: رمز املقرر (1)املذاهب الفكرية املعاصرة : اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى : التعليمية اسم املؤسسة  1440-2-26:  اتريخ التوصيف

 الدعوة والثقافة اإلسالمية - الدعوة وأصول الدين: القسم  - كليةلا
 ف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه عريالت . أ

 603- 681:  رمز املقرر   -(  1املذاهب الفكرية املعاصرة ) :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 23
 وحداتن 2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 24
 افة اإلسالمية إجباري جلميع طالب وطالبات ماجستري الدعوة والثق:  ه املقرر الدراسي الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمن. 3 . 25

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 الفصل األول من السنة املنهجية : يالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراس. 4 . 26
 ال توجد : طلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( تامل. 5 . 27
 ال توجد : املقرر )إن وجدت( تزامنة مع هذا املتطلبات امل. 6 . 28
 ال توجد : إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 29

 :  )اخرت كل ما ينطبق( منط الدراسة املتبع . 8
 % 100 :  النسبة  ينطبق  قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

    
 نطبق ي ال :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال ينطبق  :  النسبة  ينطبق ال  أخرى تذكر  .ه

 ال توجد : تعليقات
 اف األهد . ب



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  
 جامعة أم القرى 

 عمادة الدراسات العليا 

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

42 
 

 ؟ ما هدف املقرر الرئيس
 . يلهاتعريف الطالب ابملذاهب الفكرية املعاصرة وأابط . 1
 . تعريف الطالب مبوقف اإلسالم من هذه املزاعم  . 2
 . العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم جلميع نواحي احلياة وأمهية هذا الشمول . 3
 .  بطات البشر الفكرية بعيدة عن الوحي اإلهلي ينه وقيمه وبيان ختوتقوية اعتزازه بد، تقوية احلصانة الفكرية لدى الطالب . 4

والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  قرر الدراسيلتطوير وحتسّي امل  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 .  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 .  املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها:  ف املقرر الدراسي )مالحظة صو  . ج
 : وصف عام للمقرر 

من  ضتي  ووسائل نشرها ،  يسعى هذا املقرر إىل بيان املراد ابملذاهب الفكرية املعاصرة ووصف البيئة اليت نشأت فيها هذه املذاهب وأسباب ظهورها
 اسية واجتماعية واقتصادية عرضا ملذهيب الدميقراطية والعلمانية وما أنتجته من نظرايت سي

 
 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

عدد   قائمة املوضوعات
 األسابيع 

ساعات 
 التدريس 

 2 1 املراد ابملذاهب الفكرية املعاصرة   -  1
ذاهب  من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية وسيطرة امل  مع الغربوضع اجملت:  البيئة اليت نشأت فيها هذه املذاهب  -  2

 .  الوثنية على الكنيسة 
2 4 

 : أسباب ظهور املذاهب الفكرية 3
 فساد الكنيسة وإفسادها الدين النصراين  - أ

 طغيان رجال الكنيسة وفساد أحواهلم - ب
  قالبه الكنسي ختلص اجملتمع الغرب من هيمنة الكنيسة ومترده على تعاليم الدين يف - ج
  ذلك على معطيات العقل وحتريره املطلق التماس األخذ أبسباب التقدم املادي معتمداً يف  -د
 استغالل اليهود هذا املناخ برتسيخ هذا النفور من الدين بوسائل شىت -ه
 استعمال وسائل التضليل لرتويج هذه املذاهب املزيفة ونشرها   -و

4 8 

 : وسائل نشرها  - 4
 سباصطناع املناخ املنا - أ

 استغالل األوضاع الدينية املنحرفة للهجوم على الدين  -ب

3 6 
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 اختاذ الشعارات املضللة وتروجيها  - ج
 متجيد العقل والعلم التجرييب وادعاء تناقضهما مع الدين   -د

 : عرض ملذهيب - 5
 الدميقراطية   -أ

 العلمانية  -ب
 : وما أنتجته من نظرايت سياسية واجتماعية واقتصادية من مخس زوااي

 كما يقدمها أصحاهبا:  األوىل 
 لتطبيقيكما هي يف واقعها ا :  الثانية
 موقف اإلسالم منها : الثالثة
 التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب : الرابعة 

 واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها  : اخلامسة 

4 8 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو   إضافية  وس در  حماضرات   معامل 

 ع مو اجمل أخرى  تطبيق   استديو 

  4  ال يوجد  ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية 
اختبارات  

نصفي  
 وهنائي 

32 

 32 4  ال يوجد  ال يوجد  28 الساعات املعتمدة 
 

 : )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً التعلم الفردي   - عدد ساعات الدراسة  . 3
 عروض حول بعض مفردات املقرر لبة بعمل تكليف الط 

 
 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  جاتخمر  . 4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة  
 . وب يف جماالت التعلم املناسبةحبيث تكون قابلة للقياس حسب املطل، املقرر قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
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ها  لم املقرر املستهدفة وطرق تقييمق خمرجات تع وجيب أن تتس ،  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة ضع طرق :  اثلثاً  -
كل جمال من جماالت  مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف  ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 

 .  التعلم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقوي  للمقرر اسرتاتيجيات التدريس   إلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت ا م
 املعرفة  1
 األسئلة الشفهية  احملاضرات والعصف الذهين  يعرف مدلول املذاهب الفكرية املعاصرة  1-1
 االختبارات التحريرية  املناقشة  املذاهب الفكرية ووسائل نشرهايشرح أسباب ظهور   1-2
 لفردي البحث ا  احلوار واملناقشة  قراطية والعلمانية يبّي املراد ابلدمي 1-3
 املهارات املعرفية  2
 تقييم آراء الزمالء  التعلم اجلماعي يفرق أسباب ظهور املذاهب الفكرية ووسائلها  2-1
 األسئلة الشفهية  املناقشة واحلوار  ينقد املذاهب الفكرية املعاصرة   2-2
 املالحظة املباشرة   انية يقيم ما أنتجته الدميقراطية والعلم 2-3
 املسؤولية الشخصية وحتمل   مهارات العالقات 3
املباشر   احملاضرة  القدرة على حتمل املسؤولية والعمل ضمن فريق  3-1 االستطالع 

 الطلبة لسلوك  
 تقييم آراء الزمالء  البحث اجلماعي  تشخيص واقع األمة وطرق مواجهة هذه املذاهب 3-2
 املهارات العددية ات تقنية املعلومات و مهارات االتصال ومهار  4
املباشرة   احملاضرة  القدرة على التواصل عرب شبكة اإلنرتنت 4-1 املالحظة 

 للسلوك 
 تقوي البحث الفردي  البحث العلمي  اإلملام مبهارات اإللقاء واحلوار   4-2
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
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 % 15 8األسبوع  االختبار النصفي  1
 % 15 مستمر العروض العملية والبحثية  2
 % 70 16األسبوع  االختبار النهائي  3

 رشاد األكادميي للطالب ودعمهمإلا . د
ع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 . اء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(يتواجد خالله أعض
 اإلرشاد األكادميي للطالب 

 ألسبوعية احملاضرات ا
 مصادر التعلنم .ه

 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 . صابر طعيمة. د ، املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها  . 1
 . معايل عبد احلميد محودة، اإلسالم واحلركات اهلدامة  . 2
 . حممد مهدي مشس الدين ، حتليل ونقد،  العلمانية  . 3
 . البهي اخلويل ،  املعاصرة وموقف اإلسالم منها، االجتاهات الفكرية . 4
 .عماد الدين خليل، هتافت العلمانية . 5
 مذاهب فكرية غالب عواجي  . 6
 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 

 واألقسام املختصة إصدارات اجملالت العلمية احملكمة يف الكليات 
 : تواصل االجتماعي وغريهااملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع ال. 3

 املكتبة الشاملة ،  املكتبة الوقفية 
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

 برامج عقيل ،  املكتبة الشاملة 
 املرافق املطلوبة  .و
،  ختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخترباتالدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وامل ت املقرر  بّين متطلبا

 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة
 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 6

 قاعة خاصة ابلتخصص 
 دااتشو : ها( والربجميات وغري ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 7
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 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 8

 ال ينطبق 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : التدريسالراجعة من الطالب خبصوص فعالية اسرتاتيجيات احلصول على التغذية  . س
 يرية االختبارات الشفوية والتحر 

 تقوي عروض الطلبة 
 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش

 التعلم الفردي  
 : التدريس إجراءات تطوير   . ص

 الدورات التدريبية اليت تقيمها الكلية أو اجلامعة 
والتبادل ،  سطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا:  )مثللطالب  ن معايري إجناز اإجراءات التحقق م . ض

 : مؤسسة أخرى( الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من  
 جلنة من القسم ملراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات املتحصل عليها

 : التخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي و  . ط
 مراجعة مفردات املقرر كل عامّي دراسيّي . 1
 االستفادة من خربات األساتذة طويلي اخلربة  . 2
 جديد متعلق ابملقرر متابعة كل  . 3

 
 .  حسن عائض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج

 1440- 2- 26 التاريخ   :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 603 –  682: ( رمز املقرر2)املذاهب الفكرية املعاصرة : اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى : اسم املؤسسة التعليمية  هـ 1440- . 2-29:  خ التوصيفريات

 الدعوة والثقافة اإلسالمية - الدعوة وأصول الدين: القسم  - الكلية
 ف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه عريالت . أ

 603  –  682:  رمز املقرر   -(  2املذاهب الفكرية املعاصرة ) :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 30
 وحداتن 2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 31
 ة اإلسالمية إجباري جلميع طالب وطالبات قسم الدعوة والثقاف :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 32

 الربامج( بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه  ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 الفصل الثاين من السنة املنهجية : يلذي يعطى فيه املقرر الدراسالسنة أو املستوى الدراسي ا. 4 . 33
 ( 1املذاهب الفكرية املعاصرة ) :  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 34
 :  املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 35
 شطر الطالبات : ة مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميإن ، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 36

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
 % 100 :  النسبة  ينطبق  قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

    
 . .  .   :  النسبة  ق طبين التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 .  .   :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 .  .   :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  .  .   :  النسبة  ال ينطبق  أخرى تذكر  .ه

 ال توجد : تعليقات
 األهداف  . ب
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 ؟ ما هدف املقرر الرئيس
 . تعريف الطالب ابملذاهب الفكرية املعاصرة وأابطيلها . 1
 . ف الطالب مبوقف اإلسالم من هذه املزاعم ريتع . 2
 . مهية هذا الشمولالعمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم جلميع نواحي احلياة وأ . 3
 وتقوية اعتزازه بدينه وقيمه وبيان ختبطات البشر الفكرية البعيدة عن الوحي اإلهلي  ، تقوية احلصانة الفكرية لدى الطالب . 4

والتغيريات  ،  ت)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتن .  قرر الدراسيلتطوير وحتسّي امل  - يتم تنفيذها    - از أي خطط  اذكر إبجي  - 2
 .  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 .  ة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدم:  وصف املقرر الدراسي )مالحظة  . ج
 : وصف عام للمقرر 

 : يدرس هذا املقرر كال من املذاهب الفكرية اآلتية 
 ة الـــعقالني . 1
 الـعالـمية اإلنسانية  . 2
 القومية والوطنية  . 3
 اإلحلاد . 4

 .  وبيان آاثرها، أنتجته هذه املذاهب من نظرايت سياسية واجتماعية واقتصادية كما يناقش ما  
 
 :  وضوعات اليت ينبغي تناوهلا ملا . 1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع  قائمة املوضوعات
 : دراسة كل من املذاهب الفكرية اآلتية

 .  نية الـــعقال
3 6 

 4 2 .  الـعالـمية اإلنسانية 
 8 4 .  القومية والوطنية 

 4 2 .  اإلحلاد
 : من زوااي أربع وهي دراسة ما أنتجته من نظرايت سياسية واجتماعية واقتصادية 

 . كما يقدمها أصحاهبا:  األوىل 
 .كما هي يف واقعها التطبيقي:  الثانية
 . موقف اإلسالم منها : الثالثة
 .  العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها ا يف  واقعه: الرابعة 

3 6 
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 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   ديو است

  4  ال يوجد  ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية 
اختبارات  

نصفي  
 وهنائي 

32 

 32   ال يوجد  يوجد ال  32 الساعات املعتمدة 
 

 : التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - ت الدراسة ساعاعدد  . 3
 فردات املقرر تكليف الطلبة بعمل عروض حول بعض م 

 
 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  . 4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت   ت خمرجات التعلم اخلمسةحيدد اجلدول التايل جماال
 . ة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبةحبيث تكون قابل، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق التقييم ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق : اثنياً  -
ستهدفة وطرق تقييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر امل،  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة :  اثلثاً  -

من جماالت   ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمالمع مالحظة أنه ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقوي  اتيجيات التدريس للمقرر رت اس خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 املعرفة  1
 سئلة الشفهية ألا احملاضرات والعصف الذهين  والعاملية اإلنسانية واإلحلاد يعرف العقالنية والقومية والوطنية  1-1
 السؤال واجلواب  املناقشة  يشرح أسباب ظهور هذه املذاهب الفكرية  1-2
 االختبارات التحريرية  املناقشة ار و احلو  يبّي وسائل نشر تلك املذاهب  1-3
 املهارات املعرفية  2
 تقييم آراء الزمالء  جلماعيالتعلم ا العقالنية والقومية والوطنية والعاملية اإلنسانية واإلحلاد  مييز بّي كل من  2-1



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  
 جامعة أم القرى 

 عمادة الدراسات العليا 

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

50 
 

 طرق التقوي  اتيجيات التدريس للمقرر رت اس خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 األسئلة الشفهية  املناقشة واحلوار  ينقد هذه املذاهب الفكرية املعاصرة  2-2
 املالحظة املباشرة   والقومية والوطنية والعاملية اإلنسانية واإلحلاد ته العقالنية يقيم ما أنتج 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املباشر   احملاضرة  يقوالعمل ضمن فر  حتمل املسؤولية  3-1 االستطالع 

 للطلبة 
 اء الزمالء م آر تقيي البحث اجلماعي  تشخيص واقع األمة وطرق مواجهة هذه املذاهب 3-2
 املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية  4
املباش احملاضرة  القدرة على التواصل عرب شبكة اإلنرتنت 4-1 رة  املالحظة 

 للسلوك 
 تقوي البحث الفردي  البحث العلمي  اإلملام مبهارات اإللقاء واحلوار ونقد اآلراء اخلاطئة  4-2
 إن وجدت( سية احلركية ) املهارات النف 5
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
التقو  م املطلوب مهام  )مثالي  مجاعي،  اختبار:  ة  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
 نسبته من التقييم النهائي

 % 15 8األسبوع  في االختبار النص 1
 % 15 مستمر والبحثية العروض العملية  2
 % 70 16األسبوع  االختبار النهائي  3

 ي للطالب ودعمهماألكادمياإلرشاد  . د
ع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 . جد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(يتوا
 اإلرشاد األكادميي للطالب 

 احملاضرات األسبوعية 
 مصادر التعلنم .ه

 : الكتب املقررة املطلوبة أدرج. 1
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 . صابر بن عبد الرمحن طعيمة . د ، املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها  . 1
 . عبد احلميد حسن . د، النظم اإلسالمية واملذاهب املعاصرة . 2
 . للدكتور الدرع،  الغلو أسباب وعالجه  . 3
 ملعايل الشيخ صاحل الفوزان ، كتاب مسائل يف اجلهاد  . 4
 غالب عواجي، رية املعاصرةب الفكاملذاه . 5

 :  أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 : التواصل االجتماعي وغريها املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع . 3

 الدرر السنية ،  املكتبة الشاملة،  املكتبة الوقفية 
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  احلاسوبية مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 املكتبة الشاملة 
 املرافق املطلوبة  .و

،  القاعات الدراسية واملخترباتواملختربات )أي عدد املقاعد داخل    بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية 
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات،  )قاعات احملاضرات باينامل
 قاعة خاصة ابلتخصص 

 دااتشو : ت وغريها( والربجميا ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت 
 : ة هبا( أو أرفق قائم،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : )حددهامصادر أخرى  

 ال ينطبق 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس . س
 لتحريرية االختبارات الشفوية وا

 الطلبة تقوي عروض 
 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش

 التعلم الفردي  
 : راءات تطوير التدريس جإ . ص

 الدورات التدريبية اليت تقيمها الكلية أو اجلامعة 
والتبادل ،  هيئة تدريس مستقلّي بواسطة أعضاء    تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة:  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب   . ض

 : تدريس من مؤسسة أخرى( بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 
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 جلنة من القسم ملراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات املتحصل عليها
 : طويره سي والتخطيط لتِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدرا  . ط

 مراجعة مفردات املقرر كل عامّي دراسيّي . 1
 االستفادة من خربات األساتذة طويلي اخلربة  . 2
 تعلق ابملقرر ل جديد ممتابعة ك . 3

 
 حسن عايض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج

 1440- 2- 27 يخ التار   :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 603-601:  رمز املقرر (1النظم اإلسالمية ): رراملق اسم 

  منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة ام القرى : اسم املؤسسة التعليمية 

 الدعوة والثقافة االسالمية  –الدعوة واصول الدين  : القسم  - الكلية
 ه ريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عن تع ال . أ

 603-601  (1النظم اإلسالمية ):  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 17
 وحدات أسبوعية  3: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 18
 ماجستري الثقافة اإلسالمية :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 19

 ه الربامج( قائمة بكل هذ داد  بّين هذا بداًل من إع، برامج )يف حال وجود مقرر عام يف عدة 
 الفصل األول من السنة املنهجية : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 . 20
 ال يوجد : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 21
 ال يوجد : املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 22
 :  مؤسسة التعليمية قر الرئيس لل يكن يف املإن مل، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 23

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
خاصة   قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

 ابملاجستري 
 % 100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طري . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه

 ال يوجد : تعليقات
 األهداف  . ب
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 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1
 . ة اإلسالم إىل القانون الوضعي إبراز خصائص الشريعة اإلسالمية ومميزاهتا ومكانة التشريع يف الدين اإلسالمي وبيان نظر  . 1
اإلسالم ابجلوانب التنظيمية واإلدارية والبعد عن الفوضوية والعشوائية تنظيماً حيقق العدل الشامل الذي ال يتحقق يف    لى اهتمامالتأكيد ع  . 2

 . إلهلية والذي جيعلها هي الشريعة الوحيدة القابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان غري الشريعة ا
اء نصوص الشرع واملمارسة التطبيقية التارخيية  يف اإلسالم وأحكامها من خالل استقر   ي احلكم واإلدارة والنظام االجتماعيهوم نظامأتصيل مف . 3

 . يف العصر الراشدي
 . سالمية يف اجملتمعات اإلسالمية وآاثرها اإلجيابيةالوعي الكامل أبمهية تطبيق النظم اإل . 4
 . ل منهانظم الوضعية عند الفهم املتعمق لكإبراز متيز النظم اإلسالمية عن ال . 5
 .  ة اليت تثار حول نظام احلكم واإلدارة والنظام االجتماعي يف اإلسالم لشبهرد ا  . 6

والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  ر الدراسيلتطوير وحتسّي املقر   - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 . راسة( يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الد

 . استخدام موقع اجلامعة االلكرتوين يف اجناز املشاريع البحثية والواجبات املكلف هبا الطالبات  -1
 .  االلكرتوين يف االطالع اإللكرتوين على املصادر العلمية واالطروحات املتيسرةاستخدام موقع اجلامعة   -2
 .  أو دليل الربانمج( املستخدمة يف النشرة التعريفية    لوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسهااملط : سي )مالحظةوصف املقرر الدرا . ج

 : وصف عام للمقرر 
 .  مية ودحض الشبهات حوهلا والرصد التارخيي واحلضاري للنظم اإلسالميةهتتم هذه الدراسة بتقرير األحكام الشرعية للنظم اإلسال

 
 :  اوهلا املوضوعات اليت ينبغي تن . 1

عدد   قائمة املوضوعات
 األسابيع 

ساعات 
 تدريس  ال

 : مقدمة عامة. 1
 .مكانة التشريع يف الدين اإلسالمي •
 .خصائص الشريعة اإلسالمية وميزاهتا •
تطبيقاته يف البالد  ،  تفسريه،  موقفه من الدين ،  خصائصه ،  )مصادرهنظرة اإلسالم إىل القانون الوضعي من حيث   •

 .  وآاثرها(اإلسالمية 

4 12 

 : مفهوم النظم . 2
 .  والنظم اإلدارية والفرق بّي النظم التشريعية ، رهامصاد، أنواعها ، خصائصها

2 6 

 12 4 : نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم. 3
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ارة  النبوي واخلالفة الراشدة هي النموذج األكمل للتطبيق العملي لنظام احلكم واإلد  )العهد الدولة يف اإلسالم   •
 . اإلسالمية( 

 . الطرق الشرعية النعقاد اإلمامة  •
 . ومكانتها يف الشريعة،  نواعهاأمهيتها وأ : البيعة •
 . حقوق اإلمام وواجباته وآاثر ذلك على اجملتمع املسلم  •
 . الشورى يف اإلسالم  •
 . تمع املسلمموقف الشريعة احلازم من اخلروج على األئمة املسلمّي وإاثرة الفنت والقالقل يف اجمل •
 . وردها   شبهات حول نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم •
 .  الوضعية املعاصرة  نقد النظم السياسية •

 : النظام االجتماعي يف اإلسالم . 4
 . مقومات اجملتمع املسلم  •
 . الفرد واجملتمع يف اإلسالم والنظم الوضعية دراسة نقدية  •
 .  عي يف اإلسالم والرد عليهأهم الشبهات حول النظام االجتما •

4 12 

 42 14 اإلمجايل 
 

 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
 

 دروس إضافية  رات حماض
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 

 48 6 --  --  --  42 ساعات التدريس الفعلية 
 48 --  --  --  --  48 الساعات املعتمدة 

 
 : أسبوعياً ا الطالب دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبالتعلم الفر  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 ساعات 3

 
 ع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها م خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت . 4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 . تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبةحبيث ، اجلدول مبخرجات تعلم املقررقم مبلء : أوالً  -
 . ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة : نياً اث -
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ملقرر املستهدفة وطرق تقييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ا،  جات التعلم بدقة ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمر :  اثلثاً  -
مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  عاً عملية تعلم وتعليم متكاملة واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م 

 .  التعلم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  الوطين للمؤهالت تعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار خمرجات ال م
 املعرفة  1
العصف - املناقشات  - احملاضرة يعرف الطالب مفهوم النظم وخصائصها وانواعها ومصادرها 1-1

 الذهين 
 األسئلة املباشرة 

 األسئلة املباشرة  .  جمموعات عمل تكوين    - احملاضرة وضعي يقارن الطالب بّي الشريعة اإلسالمية والقانون ال 1-2
 تقييم املناقشات احلوارية  احلوار واملناقشة  .  اشرح خصائص النظم اإلسالمية ومميزاهتا ومثرهت 1-3
 املهارات املعرفية  2
املباشرة العصف الذهين-املناقشات يشرح الطالب لطرق الشرعية النعقاد االمامة  2-1   - األسئلة 

 تباراتواالخ
نقاش ذهينالعصف ال -املناقشات يقارن الطالب بّي نظام احلكم يف عهد اخلالفة الراشدة والنظم املعاصرة  2-2   - حلقة 

 واالختبارات
نقاش العصف الذهين-املناقشات يرد الطالب على الشبهات املثارة ضد نظام احلكم يف االسالم  2-3   - حلقة 

 واالختبارات
 وحتمل املسؤولية ية  مهارات العالقات الشخص 3
 وحلقة نقاش  – حبث  ينالعصف الذه-املناقشات .  أن يكون الطالب قادرا على تقبل النقد واالستفادة منه  3-1
بعضهم   احلوار واملناقشة املفتوحة  أن يكون الطالب قادرا على العمل والتفاعل ضمن جمموعة  3-2 اجملموعات  تقييم 

 بعضا
 املعلومات واملهارات العددية  تقنية مهارات االتصال ومهارات  4
بعضهم البحث اجلماعي  جييد مهارات التواصل مع زمالئه  4-1 الطلبة    تقييم 

 بعضا
من   يقيم عالقات علمية مع األقسام ومراكز األحباث يف جمال ختصص  4-2 العلمية  املادة  عن  البحث 

 املواقع املتخصصة 
 تقييم األقران 

 دت( احلركية )إن وج املهارات النفسية   5
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-1
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  الوطين للمؤهالت تعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار خمرجات ال م
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  فصل الدراسيجدول مهام تقوي الطلبة خالل ال  . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
 10 7 حبث   1
 5 اسبوعيا الواجبات  2
 15 8 االختبار النصفي  3
 70 األخري  النهائي  4

 د األكادميي للطالب ودعمهماإلرشا . د
ع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 .  ل أسبوع(يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف ك
 مصادر التعلنم .أ أ

 : وبةأدرج الكتب املقررة املطل. 1
 للقاضي أب يوسف       اخلراج   •
 لإلمام النسائي      عشرة النساء   •
 للماوردي وألب يعلى     األحكام السلطانية   •
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية     السياسة الشرعية   •
 البن القيم      الطرق احلكيمة   •
 عبدا حلي الكتاين     ة  الرتاتيب اإلداري  •
 لصبحي الصاحل   وتطورها    نشأهتا .. النظم اإلسالمية  •
 حممد رأفت سعيد . د   املدخل لدراسة النظم اإلسالمية   •
 عابد السفياين . د  الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية   •
 عويضة األستاذ / حسن عبد احلميد  النظم اإلسالمية واملذاهب املعاصرة دراسة مقارنة   •
 ليمان الشايقياحملامي واملستشار س   املوسوعة احلديثة يف األنظمة السعودية   •
 جامعة اإلمام حممد بن سعود    حبوث وجوب تطبيق الشريعة   •
 . فتاوى هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية  •
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 . قرارات اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي •
 ن القنوجي صديق حس    بيان مقاصد اإلمامة   •
 النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية  •
 . عبد الغين الرحال   الميون وسراب الدميقراطية  اإلس •
 املستشار علي منصور    املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي   •

 :  أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 : املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها. 3

 جامعة ام القرى االلكرتوين  موقع
https: //uqu. edu. sa / 

 جهاز عرض داات شو : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4
 املرافق املطلوبة  .ه

،  اعد داخل القاعات الدراسية واملخترباتاسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقالدر بّين متطلبات املقرر  
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 :  وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 4
 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 5

 )داات شو(  عارض البياانت 
 :  أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : ر أخرى )حددهامصاد . 6
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز
 : فعالية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  . س

 االستباانت
 املقابالت الشخصية 

 :  عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسماسرتاتيجيات أخرى لتقوي  . ش
 التقييم عن طريق املقارنة مع املؤسسات املناظرة 

 مراكز اخلربة 
 : إجراءات تطوير التدريس  . ص

 الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي 
 سات التعليمية والرتبوية الدورايت الصادرة عن املؤس

 تبادل اخلربات 
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ادل والتب،  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي :  )مثلز الطالب  إجراءات التحقق من معايري إجنا . ض
 : بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( 

 يح اعمال الطلبة تدقيق وتصح
 عضاء هيئة التدريس يف مؤسسات مناظرة التبادل بصورة دورية لتصحيح الواجبات واالختبارات مع أ

 : فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  . ط
 ابب العمل تنقيح ومراجعة املقرر يف كل فصل دراسي طبقا لتغذية الراجعة من الطالب وار 

 اعتماد املراجعات من اجملالس ذات العالقة 
 

 د/حسن عائض آل عبد اهلادي  :  جاسم منسق الربانم 
 . 1440- 2- 22 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601- 604:  رمز املقرر (2)النظم اإلسالمية : اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى : اسم املؤسسة التعليمية  14.  . .  .  - . 2-22:  اتريخ التوصيف

 الدعوة والثقافة اإلسالمية  -الدعوة وأصول الدين : القسم -الكلية  
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ

 601- 604:  رمز املقرر   -(  2لنظم اإلسالمية )ا:  ه اسم املقرر الدراسي ورمز . 1 . 24
 وحداتن دراسيتان 2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 25
 برانمج ماجستري الدعوة :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 26

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 لسنة املنهجية الفصل الثاين من ا: أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي  سنةال. 4 . 27
 ( 1النظم اإلسالمية ) :  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 28
 :  املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 29
 لشطري الطالب والطالبات:  سسة التعليمية لمؤ إن مل يكن يف املقر الرئيس ل، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 30

 :  )اخرت كل ما ينطبق( منط الدراسة املتبع . 8
 % 100 :  النسبة  ينطبق  قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

    
 ال توجد  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال توجد  :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال توجد  :  النسبة  ال ينطبق  اسلة ابملر  . د
    
  ال توجد  :  النسبة  ال ينطبق   أخرى تذكر  .ه

 ال توجد : تعليقات
 األهداف  . ب
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 ؟ ما هدف املقرر الرئيس
 التأصيل الشرعي ملفهوم النظام االقتصادي والتعليمي والقضائي ونظام العقوابت واملعامالت الدولية يف اإلسالم وبيان أحكامها  . 1
 ية تطبيق النظم اإلسالمية يف اجملتمعات وآاثرها اإلجيابية لوعي أبمهتنمية ا . 2
 منها إبراز متيز النظم اإلسالمية عن النظم الوضعية عند الفهم املتعمق لكل . 3
 رد الشبهة اليت تثار حول هذه األنظمة الشرعية ودحضها   . 4

والتغيريات  ،  االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت)مثل    . لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 .  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 .  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج( : وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج
 : وصف عام للمقرر 

ول كل منها  هذا املقرر النظام االقتصادي يف اإلسالم والتعليمي والقضائي ونظام العقوابت ونظام املعامالت الدولية يف اإلسالم مع رد الشبه ح  يدرس 
 مبا يكشف عن سعة اإلسالم ومشوله ومتيزه وعامليته  ، أبسلوب علمي ومنهجي

 
 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

دد  ع قائمة املوضوعات
 سابيع األ

ساعات 
 التدريس 

 : النظام االقتصادي يف اإلسالم
 نظرة اإلسالم إىل املال  •
 أسس ومبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي  •
 الراب وآاثره اخلطرية   –مصادر كسب املال ومصارفه الشرعية   •
 دراسة نقدية للنظم االقتصادية الوضعية املعاصرة )الرأمسالية وتطبيقاهتا أمنوذجًا(  •
 حول النظام االقتصادي اإلسالمي والرد عليها  شبهات  •

4 8 

 : نظام التعليم يف اإلسالم
 منزلة العلم والعلماء يف اإلسالم  •
 أسس ومبادئ نظام التعليم يف اإلسالم  •
 واألهداف(  ، دراسة نقدية لنظم التعليم الغرب من حيث )الوسائل •

3 6 

 4 2 :  النظام القضائي يف اإلسالم 
 : نظام العقوابت 

 النظم الوضعية يف معاجلة اجلرمية  فشل •
3 6 
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 شبهات حول نظامي )القضاء والعقوابت( يف اإلسالم والرد عليها وتفنيدها   •
 : نظام املعامالت الدولية يف اإلسالم

 رد الشبهات املثارة حوهلا  •
2 4 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو   دروس إضافية  حماضرات   معامل 

 استديو 
 اجملموع  أخرى  بيق تط 

اختبار    4  ال يوجد  ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية 
نصفي  
 وهنائي  

32 

 32   ال يوجد  ال يوجد  32 الساعات املعتمدة 
 

 : التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 قرر بعض مفردات املتكليف الطلبة بعمل عروض حول 

 
 رجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خم . 4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 . طلوب يف جماالت التعلم املناسبةحسب امل  تكون قابلة للقياسحبيث ، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
يمها  وطرق تقياملقرر املستهدفة  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم  ،  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة :  اثلثاً  -

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقوي  يس للمقرر ت التدر اسرتاتيجيا الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة  1
يعرِنف األنظمة االقتصادية والتعليمية والقضائية والعقوابت واملعامالت   1-1

 الدولية يف اإلسالم 
احملاضرات وطريقة حل املشكالت  

 والعصف الذهين 
 األسئلة الشفهية 
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 طرق التقوي  يس للمقرر ت التدر اسرتاتيجيا الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
األنظمة   1-2 أسس  والعقوابت  يبّي  والقضائية  والتعليمية  االقتصادية 

 يف اإلسالم  ت الدولية املعامالو 
 االختبار التحريري  احلوار واملناقشة  

والقضاء   1-3 والتعليم  االقتصاد  جمال  يف  الوضعية  األنظمة  فساد  يبّي 
 والعقوابت واملعامالت الدولية 

 بطاقة املالحظة  البحث العلمي  – احملاضرات  

 املهارات املعرفية  2
االقتصا 2-1 األنظمة  حول  الشبهات  واليرد  والقضائية  دية  تعليمية 

 والعقوابت واملعامالت الدولية يف اإلسالم أبسلوب علمي
 تقييم آراء الزمالء  مناقشة آراء الزمالء 

النظم الوضعية يف جمال   2-2 االقتصاد والتعليم والقضاء والعقوابت  ينقد 
 واملعامالت الدولية 

 األسئلة الشفهية  املناقشة واحلوار 

م عن سائر النظم الوضعية يف جمال االقتصاد اإلسال  حيلل جوانب متيز 2-3
 والتعليم والقضاء والعقوابت واملعامالت الدولية  

تقييم    – االختبار التحريري   احلوار  - البحث العملي 
 البحوث الفردية 

 الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات   3
لسلوك  االستط احملاضرة  القدرة على حتمل املسؤولية والعمل ضمن فريق  3-1 املباشر  الع 

 الطلبة 
 تقييم آراء الزمالء  احلوار   -البحث اجلماعي   القدرة على تقبل النقد البناء  3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
التواصل  4-1 اإلنرتنت ومواقع  الدعوي عرب شبكة  التواصل  القدرة على 

 االجتماعي
 باشرة للسلوك حظة املاملال احملاضرة 

 تقوي البحث الفردي  البحث العلمي  اإلملام مبهارات االتصال الفعال مع حميطه  4-2
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5
   ال ينطبق  5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسيجدول  . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اراختب:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
 % 15 األسبوع الثامن   االختبار النصفي  1
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 % 15 مستمر والبحثية العروض العملية  2

األسبوع   االختبار النهائي  3
 السادس عشر 

70 % 

 للطالب ودعمهم اإلرشاد األكادميي . د
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن    ترتيبات 

 . يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(
 اإلرشاد األكادميي للطالب 

 احملاضرات األسبوعية 
 تعلنممصادر ال .ه

 : املقررة املطلوبةالكتب   أدرج. 1
 . للقاضي أب يوسف، اخلراج . 1
 . ألب إسحاق الشاطيب ،  املوافقات يف الشريعة اإلسالمية . 2
 . كتب الفقه على املذاهب األربعة واملقارنة  . 3
 . حممد بن علي الشوكاين ، نيل األوطار شرح منتقى األخبار . 4
 . عبد احلي الكتاين، الرتاتيب اإلدارية . 5
 . سعيد حممد رأفت . د،  نظم اإلسالمية اسة الاملدخل لدر  . 6
 . دراسة مقارنة لألستاذ / حسن عبد احلميد عويضة . النظم اإلسالمية واملذاهب املعاصرة . 7
 . طبعة اإلدارة العامة للتشريع والفتوى، العاملية   املوسوعة العربية للدساتري . 8
 . معوض عبد التواب، املوسوعة اجلنائية الشاملة . 9

 . عبد الستار فتح هللا سعيد. د، التشريع  يف املنهاج القرآين . 10
 . سليمان الشايقي ، املوسوعة احلديثة يف األنظمة السعودية . 11
 .عمر املرتوك. د ، اإلسالمية  واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة  الراب  . 12
 . عبد هللا السعيدي. د، الراب يف املعامالت املصرفية املعاصرة . 13
 . عوديةملكة العربية السسياسة التعليم يف امل . 14
 . لشمس الدين ابن قيم اجلوزية،  إعالم املوقعّي  . 15
 . لشمس الدين ابن قيم اجلوزية ، مفتاح دار السعادة . 16
 . ألب عمر بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله . 17
 .  للنووي، كتاب العلم وآدابه العامل واملتعلم  . 18
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 :  الت العلمية والتقارير وغريها(أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل. 2 
 : املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها. 3

 وزارة األوقاف 
 املكتبة الرقمية السعودية املكتبة الوقفية 

 :  واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4
 املرافق املطلوبة  .و

،  املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات   متطلبات املقرر الدراسي من بّين 
 :  وغريها( ،  د أجهزة احلاسب اآليل املتاحةوعد
 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 7

 تخصص قاعة خاصة ابل
 دااتشو : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، عرض البياانت مصادر تقنية )أدوات  . 8
 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 9

 ال ينطبق 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : صوص فعالية التدريسلتغذية الراجعة من الطالب خباسرتاتيجيات احلصول على ا  . س
 االختبارات الشفوية والتحريرية 

 تقوي عروض الطلبة 
 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش

 التعلم الفردي  
 : التدريس إجراءات تطوير   . ص

 الدورات التدريبية اليت تقيمها الكلية أو اجلامعة 
والتبادل ،  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي :  )مثلب  لتحقق من معايري إجناز الطالإجراءات ا . ض

 : ة أخرى( بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسس 
 عليهاجلنة من القسم ملراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات املتحصل  

 : للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط  . ط
 مراجعة مفردات املقرر كل عامّي دراسيّي

 االستفادة من خربات األساتذة طويلي اخلربة 
 ابملقرر متابعة كل جديد متعلق  
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 حسن عايض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج

 1440-3-2 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601-  605:  رمز املقرر  (1حقوق اإلنسان ): اسم املقرر

 دراسي منوذج توصيف مقرر 
 لقرى  جامعة أم ا: اسم املؤسسة التعليمية  ه 1440- 02-25:  اتريخ التوصيف

 الدعوة والثقافة اإلسالمية  قسم.    -أصول الدين  كلية الدعوة و 
  . أ

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . ب
 601-  056 /  ( 1)  حقوق اإلنسان : ملقرر الدراسي ورمزه اسم ا. 1 . 31
 وحداتن دراسيتان  2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 32
 ماجستري ثقافة إسالمية :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 33

 هذه الربامج( بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 الفصل األول : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 . 34
 ال يوجد : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 35
 ال يوجد : املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 36
  يوجد ال : التعليمية  إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 37

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
قاعة   ة قاعات احملاضرات التقليدي . أ

خاصة  
 ابملاجستري 

 % 100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  طبق ال ين ابملراسلة  . د
    
 ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه
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 ذلك جمزاي ويليب ما جيب من عملية استيعاب املقرر وتقييم الطلبة   يعترب : تعليقات
 األهداف  . ت

 ؟ ما هدف املقرر الرئيس
 . وخصائصها يف اإلسالم إملام الدارس مبفهوم حقوق اإلنسان وأنواعها ومصادرها  - 1

 . تكري اإلسالم لإلنسان من خالل دراسة حقوق اإلنسان يف اإلسالم  بيان  - 2
 أتصيلية ملبادئ حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية   دراسة تطبيقية -  3
والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2

 . يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 
 .  املقرر وفق ذلك حبسب الضرورات املوضوعية   وتعديل  وغريهاكتبات االلكرتونية  ملستجدات عن طريق االستفادة من املواقع املتخصصة واملمتابعة كل ا

 .  ريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج( املطلوب هنا وصٌف عام ابلط: وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج
متكن الطالب من استيعاب كل املضامّي املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إطار املبادئ اإلسالمية    والقضااياملقرر جمموعة من املواضيع : وصف عام للمقرر 

ملبادئ ذات العالقة اليت تضمنتها املواثيق الدولية مع الرتكيز دائما على فضل  الشريعة اإلسالمية ويف الوقت نفسه االطالع على كافة ا  وأحكام
 .  واملقارنة عن طريق العرض والرد  وذلك حتمله من سلبيات  أيضا على ما لكل ما حتمله تلك املواثيق من إجيابيات مع الرتكيز وسبقهسالم اإل

 
 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

 قائمة املوضوعات
دد  ع

 األسابيع 
ساعات 
 التدريس  

 . االستعمال الشرعيو  مفهوم حقوق اإلنسان إفراداً وتركيباً يف اللغة •
 . أنواع حقوق اإلنسان يف اإلسالم  •
 . خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم •
 .  اتريخ حقوق اإلنسان يف اإلسالم  •

4 8 

o  مبادئ حقوق اإلنسان يف اإلسالم وعالقتها ابلقواعد الشرعية . 
o لواقعيةودراسة آاثرها ا، وق اإلنسان يف اإلسالم وعالقتها ابملنهج األخالقيمبادئ حق  . 

3 6 

 . دراسة أتصيلية حلقوق اإلنسان  •
 . املسلم يف اإلسالم  •
 . والسلم( احلرب   )يفغري املسلم يف اإلسالم  •
 . املرأة يف اإلسالم  •
 .  الطفل يف اإلسالم •

3 6 
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o   4 2 .  م 1990اإلسالم مبؤمتر القاهرة عام دراسة تطبيقية إلعالن وثيقة حقوق اإلنسان يف 
o  4 2 .  اإلنسان يف اإلسالم والرد عليها  شبهات حول حقوق 

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو   دروس إضافية  حماضرات   معامل 

 استديو 
 اجملموع  أخرى  تطبيق  

حبوث   ال ينطبق  ال يوجد  28 الفعلية ساعات التدريس  إجناز 
 وعرضها

 ومناقشتها 

ساعات 4
للنصفي  
 والنهائي 

32 

 32     32 الساعات املعتمدة 
 

 : أسبوعياً  التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب  - عدد ساعات الدراسة  . 3
الطالب حتت إشراف األستاذ إبعداد حبوث يف   لوقت  ا  )نصفمن طرف زمالئه يف حدود ساعة    ومناقشتها  وعرضها موضوعات املقرر  يقوم 

 املخصص للمحاضرة( 
 

  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  . 4
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة  

 . ناسبةتكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املحبيث ، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم  ،  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة ضع طرق :  اثلثاً  -

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  ا لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملةواسرتاتيجيات تدريسه
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  لمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل م
 املعرفة  1
1-1  

 يعرف حقوق اإلنسان يف اإلسالم  
من   البحوث  وعرض  احملاضرات 

 مجاعيا   ومناقشتها كل طالب 
زمالئه   أسئلة  على  الرد 

البحوث عرض  ،  أثناء 
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  لمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل م
لالختبارات   ابإلضافة 

 والنهائية الكتابية النصفية  
   

الشريع   يبّي 1-2 يف  سبق  عليها  املتعارف  احلقوق  إلقرار كل  اإلسالمية  ة 
 رانعص

  

يطرحها األعداء حول هذه احلقوق  يوضح كيفية تفنيد الشبهات اليت   1-3
 وحول اإلسالم 

 املهارات املعرفية  2
   واملالحظة املتابعة  املناقشة وورش العمل يقارن بّي حقوق اإلنسان واملذهب الوضعية  2-1
ية  نواع وأقسام حقوق اإلنسان يف أحكام الشريعة اإلسالمبّي أ  يفرق  2-2

 وغريها من التشريعات واملواثيق الدولية  
أكثر   العصف الذهين واحلوار  أو  حبث  إعداد 

املصادر   على  ابالعتماد 
 واملراجع املقرتحة  

االجتماعية   2-3 اخلصوصيات  تراعي  اليت  العملية  اخلالصات  يستنبط 
 راف والقيم واألخالق العربية اإلسالمية  الوطنية املستمدة من األع 

 مي البحث العل
   

تقييم الطالب مباشرة عن  
 طريق االختبارات  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
يف كل    ة واملشاركيتواصل مع الزمالء سواء داخل اجلامعة أو خارجها   3-1

 العام   والصاحلما من شأنه خدمة اجملتمع 
 اوين التعلم التع

 
 تقوي األحباث والتقارير 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
 تقييم آراء الزمالء  البحث العلمي  واألنظمة الدولية املختلفة يفسر النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان  4-1
 رات الشفوية االختبا احلوار واملناقشة  يقدم تقارير علمية حول بعض قضااي املقرر  4-2
 حلركية )إن وجدت( املهارات النفسية ا 5
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق   5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  الدراسيجدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل  . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( .  . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
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 % 15 مستمر  املقدمة للنقاش أثناء احملاضرة    والعروضث البحو  1
 %15  االختبار النصفي   3
 %70  االختبار النهائي  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
يتوقع أن    شارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالست

 . يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(
 ساعة واحدة على األقل أسبوعيا

 مصادر التعلنم .ه
 : ملطلوبةأدرج الكتب املقررة ا. 1

 . سليمان احلقيل.  د. حوهلا حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرد على الشبهات املثارة  -1
 إبراهيم بن عبد هللا املرزوقي . د     حقوق اإلنسان يف اإلسالم   -2
 حممود اببلي . د     اإلنسان وحريته يف اإلسالم   -3
 حممد عرفه . د     حقوق املرأة يف اإلسالم   -4

 عثمان ضمريية . د    منهج اإلسالم يف احلرب والسالم   -5
 حممد الناصر     املرأة بّي اجلاهلية واإلسالم   -6
 عثمان ضمريية . د   القة الدولية يف فقه اإلمام الشيباين  أصول الع -7
 رضا  حممد رشيد     حقوق املرأة يف اإلسالم   -8
 حممد الناصر    تربية األطفال يف رحاب اإلسالم   -9

 علي عبد الواحد . د     األسرة واجملتمع   -10
 الراوي حممد  . د  كلمة احلق يف القرآن الكري موردها وداللتها   -11
 د/ عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي . حقوق اإلنسان يف اإلسالم  -12
 .  إعداد مركز الدراسات والبحوث جبامعة انيف العربية ابلرايض. بّي الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيحقوق اإلنسان   -13

 : لمية والتقارير وغريها(أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت الع . 2 
 . ملؤمترات الدولية حلقوق اإلنسانأعمال ا - 1
 . ندوات حقوق اإلنسان لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء  - 2
 . حبوث وفتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية - 3

 .  قرارات اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي -4 
 : ريهاالتواصل االجتماعي وغاملواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع . 3
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 الكتب اإللكرتونية واملواقع املوثوقة ذات الصلة 
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

 ما حيتاجه الطالب مما له عالقة ابملقرر 
 املرافق املطلوبة  .و

،  الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخترباتجم القاعات   متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حبّين 
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 متوسطة احلجم قاعة حماضرات  : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 10
 : والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 11

 أدوات عرض البياانت 
 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة : مصادر أخرى )حددها . 12

 ال ينطبق 
 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز

 : وص فعالية التدريستيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصاسرتا  . س
 االستباانت واملقابالت الشخصي 

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش
 اانتالستب ا  وكذلكمراجعة إجنازات الطلبة املتعلقة ابلبحوث املكتوبة وأوراق اإلجابة املتعلقة ابالختبارات 

 .  تابعة لوكالة التطوير اجلامعيعن طريق الدورات ال: إجراءات تطوير التدريس  . ص
والتبادل ،  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي :  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب   . ض

 : ء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( الواجبات مع أعضابصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من  
 طلبة املتعلقة ابلبحوث املكتوبة وأوراق اإلجابة املتعلقة ابالختبارات من طرف أساتذة تنتدهبم جلنة اجلودة أو جملس القسم  مراجعة إجنازات ال

 : ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره  . ط
 تغذية الراجعة من الطالب أو املالحظات املقدمة من طرف عضو هيئة التدريس عليها من خالل ال دورية يف حالة وجود نقائص متفقاملراجعة ال 

 د/ حسن عايض آل عبد اهلادي  :  اسم منسق الربانمج
 :  التوقيع 

 
 1440/ 25/02 التاريخ 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601- 606:  قرر( رمز امل2حقوق اإلنسان ): اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية  1440 - 03 - 02:  توصيفاتريخ ال

 الدعوة والثقافة اإلسالمية : القسم  الدعوة وأصول الدين: القسم  - الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ

 601- 606:  ( رقم املقرر 2نسان ) حقوق اإل: املقرر الدراسي ورمزه اسم  . 1 . 38
 وحداتن دراسيتان  : تمدةعدد الساعات املع. 2 . 39
 ماجستري الثقافة اإلسالمية :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 40

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 ية الثاين من السنة املنهجاملستوى : و املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسيالسنة أ. 4 . 41
 ( 1حقوق اإلنسان ) : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 42
 :  املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 43
 :  التعليمية  إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة، فرع أو فروع تقدي املقرر. 7 . 44

 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8
خاصة   احملاضرات التقليدية قاعات  . أ قاعة 

 100% :  النسبة  ابملاجستري 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ينطبق ال  ابملراسلة  . د
    
  يوجد ال  :  بة النس ال يوجد  أخرى تذكر  .ه

 يوجد   ال: تعليقات
 األهداف  . ب
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 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1
 . تعريف الدارس مبفهوم حقوق اإلنسان وأنواعها وخصائصها ومصادرها يف القانون الدويل  . 1
 .  حلقوق اإلنسانإملام الدارس ابألصول واملبادئ اليت قام عليها القانون الدويل . 2
خالل دراسته النقدية ملبادئ حقوق اإلنسان يف القانون الدويل يف ضوء الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا  تنمية امللكة النقدية لدى الباحث من  . 3

 . العملية 
 بيان سلبيات القوانّي الوضعية وقصورهابيان متيز التشريع اإلهلي حلقوق اإلنسان و  . 4

والتغيريات  ،  ستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت)مثل اال.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - ط  اذكر إبجياز أي خط  - 2
 . يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 .  تخصصة واملكتبات اإللكرتونية االستفادة من املواقع امل
 .  لتعريفية أو دليل الربانمج( املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة ا : وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج

 : وصف عام للمقرر 
 تناول مبادئ وخصائص حقوق اإلنسان يف القانون الدويل من خالل الدراسة النقدية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

 
 :  ينبغي تناوهلا املوضوعات اليت   . 1

 قائمة املوضوعات
عدد  

 األسابيع 
ساعات 
 التدريس  

 4 2   ..تركيباً يف االستعمال القانوين أصناف احلقوق وأنواعهامفهوم حقوق اإلنسان إفراداً و  •
 4 2 .  اتريخ وأصول حقوق اإلنسان يف القانون الدويل  •
 4 2 .  مبادئ وخصائص حقوق اإلنسان يف القانون الدويل •
 4 2 .  نون الدويل اإلنساين العالقة بّي االحنراف اخللقي والقا  •
 4 2 .  م 1948اإلنسان الصادر عام دراسة نقدية لإلعالن العاملي حلقوق  •
دراسة نقدية لنماذج خمتارة من املعاهدات واملواثيق الدولية حول حقوق اإلنسان املنبثقة من اإلعالن   •

 .  العاملي حلقوق اإلنسان ومؤسساهتا التطبيقية
2 4 

 4 2 .  بيقات العملية للقانون الدويل عند الغرب دراسة نقدية للتط •
 

 :  ملقرر وتوزيعهاإمجايل عدد ساعات ا . 2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 
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ساعات    4 ال ينطبق  ال يوجد  ال يوجد  28 ساعات التدريس الفعلية 
 اختبارات

32 

 32 ال يوجد  ال ينطبق  ال يوجد  ال يوجد  32 الساعات املعتمدة 
 

 : اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً التعلم الفردي )الذايت االضايف(   - عدد ساعات الدراسة  . 3
 يكلف الطالب ابلبحوث ذات الصلة ابملقرر وعرضها ومناقشتها يف قاعة الدرس بواقع ساعة واحدة أسبوعيا 

 
 تدريسها  مؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجياتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل . 4

 االت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جم
 . حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . فة معها ومع خمرجات التعلم املستهد وتتسق جيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ضع اسرتاتي: اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  ،  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة :  اثلثاً  -

ال من جماالت  يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جم  مع مالحظة أنه ال يلزم أن،  عليم متكاملة واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وت 
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 املعرفة  1
مب 1-1 الطالب  االستعمال يلم  يف  وتركيباً  إفراداً  اإلنسان  حقوق  فهوم 

 . القانوين 
 

 . احملاضرات -
 . املناقشات خالهلا - 

 عرض البحوث ومناقشتها  -

واالختبارات   األسئلة 
 والبحوث 

 . احملاضرات - .  يعرف الطالب أصناف احلقوق وأنواعها 1-2
 . املناقشات خالهلا - 

 ومناقشتها عرض البحوث  -

واالخت بارات  األسئلة 
 والبحوث 

القانون   1-3 يف  اإلنسان  حقوق  وخصائص  مبادئ  على  الطالب  يطلع 
 .  يل الدو 

 . احملاضرات -
 . املناقشات خالهلا - 

 عرض البحوث ومناقشتها  -

واالختبارات   األسئلة 
 والبحوث 

 املهارات املعرفية  2
  لرد عليهاطرح البنود ل - .  القانون الدويل يستنبط مبادئ وخصائص حقوق اإلنسان يف  2-1
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 طرق التقوي  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
  اقشة واملقارنة املن - يفرق الطالب بّي االحنراف اخللقي والقانون الدويل اإلنساين  2-2
2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
3-1  . 

 
  

3-2    
 العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات   4
4-1    
4-2    
 ية احلركية )إن وجدت( املهارات النفس 5
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-1
 جد ال يو  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

 
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
من   التقييم  نسبته 

 النهائي 

1 
 

 االختبار النصفي 
 % 15 الثامن 

 % 15 كل األسابيع  ها التقوي املستمر عرض البحوث ومناقشت 2
 % 70 األخري  االختبار النهائي  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ي يتوقع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذ

 .  دريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(يتواجد خالله أعضاء هيئة الت
 

 مصادر التعلنم .ه
 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة  . 1

 : املراجع
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 . موسوعة املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان •
 . صاحل بن عبد هللا الراجحي. د ، حقوق اإلنسان •
 .فرح أبو ليل، اتريخ حقوق اإلنسان •
 . أمحد محدي يوسف. د، اثيق الدولية املعاصرةحقوق اإلنسان بّي النظم القانونية القدمية واملو  •
 . حممد العمري .  د ، أسسها وجماالهتا،  حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم واملذاهب الوضعية  •
 لبحوث جامعة انيف العربية ابلرايض حقوق اإلنسان بّي الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي / إعداد مركز الدراسات وا •
 . عابد السفياين. د ، وعالقته مببادئ حقوق اإلنسان يف الغرب جرمية الزان يف القانون  •
 .  حممد مصطفى الزحيلي .  د ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم  •

 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 .  م1948واملقر من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،  قوق اإلنسان اإلعالن العاملي حل  •

 :  اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهااملواد  . 3
 :  واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

 املرافق املطلوبة  .و
،  خل القاعات الدراسية واملخترباتي عدد املقاعد داراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أبّين متطلبات املقرر الد

 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة
 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 13

 توجد قاعة خاصة ابلتخصص مهيأة
 : وغريها( والربجميات ، واللوحات الذكية ، صادر تقنية )أدوات عرض البياانتم  . 14

 الربوجكرت  -الدااتشو    –أدوات عرض البياانت  
 :  أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة   إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 15

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز
 : يسجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدر اسرتاتي . س

 االستباانت   -أ
 املقابالت الشخصية  – ب 

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي 
 .  عن طريق تبادل اخلربات التعليمة والفنية بينا ألساتذة . والرتبويةعن طريق الدورايت الصادرة عن املؤسسات التعليمة 

 :  لقسماسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو ا 
 :  إجراءات تطوير التدريس 
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والتبادل ،  تدريس مستقلّي تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  :  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  
ة من أعمال تدقيق وتصحيح عين :  واجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من ال

 .  الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي
 : والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 

 الطالب وأرابب العمل تنقيح ومراجعة املقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الراجعة من 
 

 بد اهلادي حسن عايض آل ع. د :  اسم منسق الربانمج
 1440-3-2 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601-608: رمز املقرر  احلركة الفكرية ضد اإلسالم: اسم املقرر

 توصيف مقرر دراسي منوذج 
 جامعة أم القرى  : اسم املؤسسة التعليمية  1440- 3- 1:  اتريخ التوصيف

 اإلسالمية  والثقافة الدعوة القسم  - الدين  واصولكلية الدعوة :  - الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ
 601-608: رقم املقرر  ماإلسال  احلركة الفكرية ضد :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1
 وحداتن دراسيتان : عدد الساعات املعتمدة. 2
 برانمج املاجستري بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ختصص ثقافة إسالمية:  يقدم ضمنه املقرر الدراسي  ي الربامج( الذأو ) الربانمج . 3

 مة بكل الربامج( بّين هذا بداًل من إعداد قائ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 املستوى الثاين  : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4
 .  ال يوجد متطلب سابق: املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5
 .  ال يوجد متطلبات متزامنة: املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6
 ال يوجد )يف مقر املؤسسة التعليمية جامعة أم القرى( : يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية إن مل يكن  ، ررقفرع أو فروع تقدي امل. 7
 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8

 % 100 :  النسبة  قاعات اجلامعة  قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

    
  :  النسبة   التعليم اإللكرتوين  . ب
    
  :  النسبة   اإلنرتنت( عن طريق  يدي و تعليم مدمج )تقل . ج

    
  :  النسبة   ابملراسلة  . د
    
   :  النسبة   أخرى تذكر  .ه

 ال يوجد : تعليقات
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 األهداف  . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس - 1

التعريف ابحلركة الفكرية ضد اإلسالم ببيان اترخيها وبواعثها وأهدافها ووسائلها وواقعها   -أ  
من خالل دراسة اجلهود املبذولة يف ذلك سابقاً وحاضراً ، سالم وفق خطط منهجية متناسقةضد اإل ية الفكر   وجوب التصدي للحركة -ب  

الوسائل اليت تساعد يف التحول من جمرد الدفاع إىل املبادرة واالمتداد إليصال اخلري للبشرية مجعاء توضيح مجيع  -  ج  
وبّي املذاهب واملناهج الفكرية املعاصرة اليت  ، دف إىل هدم اإلسالم وتعمل ضده يت هت الفروقات العلمية والعملية بّي احلركات الفكرية ال  اظهار -د 
   هي مستقلة بذاهتا 

والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 .  اث اجلديدة يف جمال الدراسة( ألحبيف احملتوى كنتيجة ل 

 .  ها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج( املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفس: وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج
 لتصدي هلا االتعريف ابحلركة الفكرية ضد اإلسالم ببيان اترخيها وبواعثها وأهدافها ووسائلها وواقعها وكيفية  :  وصف عام للمقرر 

 
 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

عدد   قائمة املوضوعات
 األسابيع 

ساعات 
 التدريس  

   اتريخ احلركة الفكرية ضد اإلسالم  - أ
   ) التنظيمات السرية وآاثرها يف نشأة احلركة الفكرية ضد اإلسالم )ابن سبأ منوذجاً -1
   اآلاثر( ،  األهداف ، الشخصيات  )أهم: حركة الرتمجة-2
   الشعوبية والقومية املعاصرة كتيار البعث وغريه احلركة القومية يف البالد اإلسالمية والفرق بينها وبّي -3

   مظاهر احلركة الفكرية ضد اإلسالم - ب
   اجلهاد( ،  الرباء ،  الوالء ، )التوحيدالتشكيك يف ثوابت الدين وشعائره  -1
شيخ  ،  أمحد اإلمام  :  ويف اجملددين من هذه األمة مثل،   الصحابة يفو ،  الطعن يف شخص النيب صلى هللا عليه وسلم -2

 بعبد الوهااإلمام حممد بن ، اإلسالم ابن تيمية
  

   احلرب ضد املرأة املسلمة  - 3
   احلرب على اللغة العربية -4
   )الفتوحات  حتريف التاريخ اإلسالمي-5
   الزندقة وظاهرة وضع احلديث -6

   .  الفكرية ضد اإلسالم املعاصرة احلركة وسائل انتشار   -ج
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   واملسموع( ، واملرئي، )املقروء: اإلعالم-1
   اجلامعات -2
   املؤمترات العاملية -3
   الكتب واملؤلفات -4

   .  وسائل مواجهة احلركة الفكرية ضد اإلسالم -د
   التأكيد على الثوابت وأتصيلها-1
   تفنيد الشبهات وردها -2
   املعاصرة لذلك لشرعي واستغالل الوسائل العلم انشر -3
   كشف خمططات ورموز احلركة الفكرية ضد اإلسالم -4

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 

 32 4 0 0 0 28 ساعات التدريس الفعلية 
 32 0 0 0 0 32 الساعات املعتمدة 

 
 :  التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - ساعات الدراسة  عدد . 3

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها  . 4

 للمؤهالت لوطين اإلطار احيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 . حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم : اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  ،  قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة د على  ليت تساعضع طرق التقييم املناسبة ا:  اثلثاً  -

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة 
 .  التعلم

 Curriculum Mapرر خريطة منهج املق
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التدريس   خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م اسرتاتيجيات 
 للمقرر 

 طرق التقوي 

 املعرفة  1
يف   يشرح الطالب أوجه خمالفة هذه احلركات الفكرية  - 1-1 القراءة  خالل  من 

 الكتاب املقرر 
األسئلة الشفوية املباشرة   -

 . خالل احملاضرة
التحريرية  ختبارات  اال -

 . النصفية
تقييم الطالب من خالل   -

 . عرض البحوث
التحريرية   - االختبارات 

 النهائية 

احلوار  ،  واإللقاء يذكر عوامل نشأة احلركات الفكرية  - 1-2 وفتح 
 واملناقشة 

القراءة   .  يوضح الطالب قضااي الواقع وما حياك ضد هذه األمة من مؤامرات - 1-3 خالل  ومن 
يف احل الذاتية  ركة   كتاب 

 الفكرية ضد اإلسالم 
  يوضح الفرق املسامهة يف نشأت هذه احلركات الفكرية - 1-4
 املهارات املعرفية  2
 املالحظة املباشرة  - كاحلوار الطالب  أن يدرك الطالب كيفية استقصاء احلقائق والقضااي املتعلقة ابحلركات الفكرية  2-1

تقييم قدرة الطالب على   -
 . التحليل

املسا - أثناء  لتقييم  تمر 
 .  العرض واملناقشة

  .  حتليلها ونقدها  وكيفية  أن يفسر الطالب القضااي 2-2
ويقدم  .  أن ميارس الطالب مهارات التفكري االبداعي ومهارات التفكري التحليلي  2-3

 .  والسنة( )الكتابحلول حلل املشكالت وفق منهج أهل السنة واجلماعة  
العمل فرق  ،  وطريقة 

،  شكالت يقة حل املوطر 
االستقرائية  ،  والطريقة 

االستنتاجية   والطريقة 
 والتحليل والنقد 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
من خالل إعطاء معارف   أن يلم الطالب ابألسس العلمية ذات الصلة ابملادة   3-1

 متعلقة هبذه املهارات 
املباشر آلراء  االستطالع   -

 . الطالب وتطلعاهتم
ا - ملدى  املالحظة  ملباشرة 

زمالئهم   مع  تفاعلهم 
 .  وخدمة اجملتمع

التدريس   أن يعدد الطالب األسس والنظرايت واملبادئ االساسية املتعلقة ابملادة 3-2 خالل  ومن 
 بطريقة اجملموعات

حتمل   3-3 على  والقدرة  الشخصية  العالقات  ملهارات  املطلوب  وصف  املسؤولية 
 :  تطويرها 

ال فرق  خالل  عمل  ومن 
ابلواجبات  للقي ام 

 والتكاليف 
  .  مهارة حتمل املسئولية الفردية من خالل تكاليف فردية  3-4
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التدريس   خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م اسرتاتيجيات 
 للمقرر 

 طرق التقوي 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
الثنائي   .  مهارة اإللقاء  4-1 احلوار  تفعيل 

 ،  الطالب 
 املالحظة املباشرة  -
تقييم قدرة الطالب على   -

 . التحليل
املسالتق - أثناء  ييم  تمر 

 العرض واملناقشة 

 واحلوار اجلماعي  .  مهارة احلوار الفعال 4-2
الطالب - .  مثل املكتبة الشاملة: مهارة التعامل مع الربامج احلاسوبية 4-3 يقوم    أن 

 زمالئه   ليتحدث امام
مثال البحث يف حمركات  :  استخراج معلومات ختص املادة من شبكة االنرتنتمهارة   4-4

 بحث ال
 

 .  تكاليف حاسوبية  .  مهارة اإللقاء  4-5
قضية   :  اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات  4-6 عن  زمالئه  أمام 

يقتنع هبا )على أقل تقدير  
 .  مرتّي يف الفصل(

 :  الطلبة خالل الفصل الدراسيجدول مهام تقوي  . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاع،  اختبار:  مهام  مقال،  يمشروع  ،  خطابة،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  تقدي شفهي 
احملدد   األسبوع 

 لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

 النهائي 
 % 20 األسبوع السادس  اختبار نصفي  1

االختبار   مشروع حبث  2 قبل  إىل 
 النهائي 

10 % 

 % 60 األسبوع األخري  االختبار النهائي  3
 % 10 مجيع االسابيع  يقة التقوي املستمر طر   املالحظة املباشرة لقياس املهارات على 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ع أن  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق 

 .  وع(يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسب
 مصادر التعلنم .ه

 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
 . القواصم البن العرب املالكيالعواصم من  - أ
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 . حممد الناصر.  د ، العصرانية يف نزعتها املادية  - ب
 . حممد بن صامل السلمي. د ، منهج كتابة التاريخ اإلسالمي  - ج
 . حممد عبد هللا عنان .  د ، املذاهب االجتماعية واالجتاهات اهلدامة  -د
 . ضات حول قضااي املرأة املسلمة والرد عليها د عبد احلميد عو شبه -ه
 . )11واجمللد  2موسوعة بيان اإلسالم الرد على الشبهات واالفرتاءات خنبة من العلماء )اجمللد  -و
 . صاحل أمحد العلي . د ، دراسات يف تطور احلركة الفكرية يف صدر اإلسالم  - ز
 . مجيل عبد هللا املصري . د ، األموية  الدولة اإلسالم يف مواجهة احلركات الفكرية زمن  - ح
 . عبد الرمحن الزنيدي. د، حقيقة الفكر اإلسالمي - ط
 .  براكات دويدار . د ، احلرية الفكرية ضد اإلسالم  - ي

 : أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. 2 
 اإلسالمية جبامعة أم القرى( راسات اجملالت العلمية يف التخصص مثل )جملة علوم الشريعة والد

( وغريه من حمركات البحث العالية  googleحمركات البحث مثل ):  اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهااملواد  .  3
 ( وغريهاواألداينوموسعة العقيدة  –واملوسوعات مثل )املكتبة الشاملة  

 : جمةواألسطواانت املد، الربجميات ،  احلاسوبية ربامج مواد تعليمية أخرى مثل ال. 4
 وغريها . املكتبة الشاملة –  واألداين  واملذاهبموسوعة العقائد  – املوسوعة احلديثية  

 املرافق املطلوبة  .و
،  راسية واملخترباتات الدبّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاع

 :  وغريها( ،  احلاسب اآليل املتاحةوعدد أجهزة 
 :  وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 16
 :  والربجميات وغريها( ، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 17
 :  أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  جتهيزات خمربية خاصة ىل كان هناك حاجة إ  إذامثاًل  : مصادر أخرى )حددها . 18

 تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره   . ز
 :  اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس . س
 :  اسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم . ش
 : إجراءات تطوير التدريس  . ز

 التابعة لوكالة التطوير اجلامعي يق الدورات عن طر 
 .  عن طريق الدورايت الصادرة عن املؤسسات التعليمية والرتبوية وتبادل اخلربات الفنية والتعلمية بّي األساتذة 
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والتبادل ،  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي :  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب   . س
 : بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( 

 تدقيق وتصحيح عينة من اجاابت الطلبة من قبل أعضاء هيئة تدريس مستقلّي 
 التبادل بصفة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس نظرية 

 : اءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره ر إجِصف  . ش
 . تنقيح مراجعة املقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الراجعة من الطالب  -1

 .  اعتماد تلك املراجعات يف اجملالس ذات العالقة . ص
 

 حسن عايض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج
 1440-3-1 التاريخ         :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601 -  607: رمز املقرر منهجية التفكري العلمي يف اإلسالم: اسم املقرر

 دراسي منوذج توصيف مقرر 
 أم القرى  جامعة : املؤسسة التعليمية اسم  ه 1440- 02-21:  اتريخ التوصيف

   . قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية – كلية الدعوة وأصول الدين    : القسم  - الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  . أ

 601 -  607اإلسالم منهجية التفكري العلمي يف :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 45
 ساعة )وحداتن(  32: الساعات املعتمدةعدد  . 2 . 46
 ماجستري الثقافة اإلسالمية :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 47

 بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
 املستوى األول  : سيالذي يعطى فيه املقرر الدرا  السنة أو املستوى الدراسي. 4 . 48
 ال يوجد : ابقة هلذا املقرر )إن وجدت( املتطلبات الس. 5 . 49
 ال يوجد : املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 50
 املاجستري خصصة لطلبة وطالب قاعات الدراسة اجلامعية امل: إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ، فرع أو فروع تقدي املقرر . 7 . 51

 :  ينطبق( منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما . 8
قاعات  قاعات احملاضرات التقليدية  . أ

خاصة  
 ابملاجستري 

 %100 :  النسبة 

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  التعليم اإللكرتوين  . ب
    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . ج

    
 ال ينطبق  :  النسبة  ال ينطبق  ابملراسلة  . د
    
  ال يوجد  :  النسبة  ال يوجد  أخرى تذكر  .ه

 ألن طبيعة الربانمج تقتضي ذلك : تعليقات
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 األهداف  . ب
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس -1
 . بيان أصالة وعمق منهجية التفكري العلمي يف اإلسالم . 1
 . الوقوف على احلقيقة والوصول إىل العلم فيها . 2
 . عقل البشري من االحنراف الفكري حفظ ال . 3
 . حقيقتها نقد املناهج البشرية العقلية وبيان  . 4
 . تدريب العقل املسلم على التحليل العلمي حلل املشكالت اليت تعرتض مسرية حياته  . 5
 . تدريب العقل املسلم على ملكة اإلبداع الواعي . 6
 .  قل املسلم على استشراف املستقبل والتخطيط الواعي لهتدريب الع  . 7

والتغيريات  ،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت.  اسيلتطوير وحتسّي املقرر الدر   - يتم تنفيذها    - اذكر إبجياز أي خطط    - 2
 . يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة( 

 . اخل  ..املكتبة الوقفية،  ىصطفمكتبة امل ، الشاملة  )املكتبةحمركات البحث واملكتبات اإللكرتونية   -1
 .  pdfة املسح الضوئي االستعانة ابلكتب على الشبكة بصور  -2

 .  دليل الربانمج(  املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو: وصف املقرر الدراسي )مالحظة . ج
 : وصف عام للمقرر 

 .  وجماالته وضوابطه ومعوقاته ومثراته ، اإلسالمعرض أنواع التفكري املنهجي والعلمي يف 
 
 :  تناوهلا املوضوعات اليت ينبغي  . 1

عدد   قائمة املوضوعات
 األسابيع 

ساعات 
 التدريس  

موقف العقل من النقل عند أهل  ،  عناية اإلسالم ابلعقل،  ماهية العقل ومكانته،  )ميزة اإلنسان :  مقدمة عامة  - 1 - أ
  – الشريفة  أثر توجيهات القرآن الكري والسنة النبوية ، كري يف اإلسالم عالقة العقل ابلتف، السنة واجلماعة وغريهم

العلمي عند علماء املسلمّي يف خمتلف جوان التفكري  إىل  الدعوة  املعرفةيف  العلوم    الشرعية، العلوم  :  ومنها،  ب 
 .  العلوم الطبيعية(، اإلنسانية 

2 4 

 4 2 .  ري اإلبداعيالتفك   – التفكري املنطقي    –التفكري املقارن    – الشمويل  التفكري  –التفكري الناقد    – التنبؤي  :  أنواع التفكري   -2
أن تقوموا هللا مثىن وفرادى    . . .. التفكري الفردي )  – التفكري اجلماعي  :  وهي :  أحوال التفكري العلمي يف القرآن والسنة   - 3

 .  .(. . .مث تتفكروا 
1 2 

 4 2 .  ادين املمنوعة)ب( املي. امليادين املشروعة أ( ):  دينه جماالت التفكري العلمي يف اإلسالم وميا -  4
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 4 2 )ب( ضوابط خلقية  . ضوابط علمية  أ( ) : ضوابط التفكري العلمي يف القرآن والسنة - 5
 4 2 .  معوقات التفكري العلمي ومفسداته - 6
 2 1 .  مثرات التفكري العلمي الصحيح وتطبيقاته العملية - 7
 4 2 .  ة انقدة يف ضوء املعيار اإلسالمي للتفكري دراس  –معامله وآاثره    الغرب( ):  يدي التفكري التجر  - 8

 
 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
 

 دروس إضافية  حماضرات 
أو   معامل 

 اجملموع  أخرى  تطبيق   استديو 

اختبارات   ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  32 ساعات التدريس الفعلية 
 ساعات( 4)

28 

 32 ال يوجد  جد ال يو  ال يوجد  ال يوجد  32 املعتمدة  الساعات
 

 : التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  - عدد ساعات الدراسة  . 3
 الكتب ذات الصلة ابملقرر وعرضها ومناقشتها يف قاعة الدرس يف حدود ساعة أسبوعيايكلف الطالب ابلبحوث وتلخيص 

 
 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها   للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطينخمرجات التعلم   . 4

 الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 
 . ت التعلم املناسبةحبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماال، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  -
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  وتتسق اتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ضع اسرت : اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  ،  عد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة ضع طرق التقييم املناسبة اليت تسا:  اثلثاً  -

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت  ،  وتعليم متكاملة  جيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم واسرتاتي
 .  التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 التقوي  طرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 املعرفة  1
أصالة وعمق منهجية التفكري العلمي يف اإلسالم والوقوف يتعرف على   1-1

 .  اجملال عموماعلى أابطيل املناوئّي لإلسالم يف هذا  
مناقشة    + احملاضرات  القاء 
األسئلة    + العلمية  البحوث 

 املباشرة خالل احملاضرة 

 االختبارات الفصلية 
 + التقوي املستمر
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 التقوي  طرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
مناقشة    شرية اجملردة قصور وخطأ وضالل املناهج العقلية الب  يلم 1-2  + احملاضرات  القاء 

األسئلة    + العلمية  البحوث 
   احملاضرة املباشرة خالل  

األسئلة   بطريق  التقوي 
الشفاهية +احلوارات مع  

 الطلبة أسبوعيا 
احملا وعلى ملكة اإلبداع الواعي  إطالع الطلبة على التحليل العلمي 1-3 مناقشة  القاء   + ضرات 

األس  + العلمية  ئلة  البحوث 
 املباشرة خالل احملاضرة 

الطلبة   آراء  استطالع 
 وتقييم مطالعاهتم 

 املهارات املعرفية  2
التفكري    – التفكري الناقد    –يفرق بّي مناهج التفكري العلمي التنبؤي   2-1

 .  التفكري اإلبداعي  –التفكري املنطقي    –التفكري املقارن    –الشمويل  
للعلماء  ع ونصوص  قضااي  رض 

 مناهج التفكري  وتصنيفها حسب 
الطلبة   آراء  استطالع 

 وتقييم مطالعاهتم 
ومعوقات  يتعلم   2-2 والسنة  القرآن  يف  العلمي  التفكري  ضوابط  الطالب 

 التفكري العلمي ومفسداته 
مشاركة الطلبة يف اثراء احملاضرات  
واملناقشات   ابلسؤال  العلمية 

 العلمية 

املست بطريق  التقوي  مر 
 املالحظة املباشرة 

نبط الطالب مثرات التفكري العلمي الصحيح وتطبيقاته العملية يف  يست 2-3
 عه اخلاص واق

مشاركة الطلبة يف اثراء احملاضرات  
واملناقشات   ابلسؤال  العلمية 

 العلمية 

بطريق   املستمر  التقوي 
 املالحظة املباشرة 

 ة مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولي  3
بتقدي   احلوار املباشر  اذ وابداء ابملسائل العلمية املبادرة يف التواصل مع األست 3-1 أعمال  املبادرة 

 تطوعا
والعمل  املبادرة يف التواصل مع زمالئه  3-2 اجلماعي  املكتيب  البحث 

 بروح الفريق 
االستطالع املباشر آلراء  
مع   وتطلعاهتم  الطالب 
واحلوار   املالحظة 

 املباشرين 
 ات واملهارات العددية هارات االتصال ومهارات تقنية املعلومم 4
مع وسائل   4-1 التفاعل  املواقع  إجادة  من  واالفادة  االجتماعي  التواصل 

 اإللكرتونية للمصادر واملراجع وتصفح املواقع ذات الصلة 
للتواصل  جمموعات  إنشاء 

 االجتماعي 
املواقع   مطابقة  مدى 
العلمية   للمواصفات 

 املعتمدة 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(  5



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  
 جامعة أم القرى 

 عمادة الدراسات العليا 

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

90 
 

 التقوي  طرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  م
 ال يوجد  ال يوجد  ال تنطبق  5-1
 ال يوجد  يوجد ال  ال تنطبق  5-2

 
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
)مثال م املطلوبة  التقوي  مجاعي،  اختبار:  مهام  مقال،  مشروع  تقدي  ،  خطابة ،  كتابة 

 اخل( . . . . . . مالحظة،  شفهي
احملدد    األسبوع 
 لتسليمه 

التقييم   من  نسبته 
 النهائي 

 %20 مجيع األسابيع  (  .. تلخيص كتب حواراتحمصلة التقوي املستمر )مشاركات عرض حبوث   1
 %20 األسبوع التاسع  االختبار النصفي  2
 %60 األسبوع األخري  االختبار النهائي  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
مية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن  ئة التدريس واهليئة التعليترتيبات إاتحة أعضاء هي 

 . يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(
 أسبوعيا عاتسا2اإلرشاد األكادميي للطالب   -

 مصادر التعلنم .ه
 : ملقررة املطلوبةأدرج الكتب ا. 1

 لإلمام الشافعي         الرسالة . 1
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية      منهاج السنة النبوية   . 2
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية     درء تعارض العقل والنقل   . 3
 البن القيم     مفتاح دار السعادة   . 4
 . ملصطفى صربي   موقف العقل والعلم والدين من رب العاملّي   . 5
 . يعبد الرمحن الزنيد. د    حقيقة الفكر اإلسالمي   . 6
 خليل احلدري. د. وتطبيقاهتا الرتبوية فكري العلمي يف القرآن الكريمنهجية الت . 7
 سليمان بن زيد اليماين    القلب ووظائفه يف الكتاب والسنة   . 8
 حلمي صابر . د  لبحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم  منهجية ا  . 9

 حمسن عبد احلميد . د     أزمة املثقفّي   . 10
 سعود العريفي. د   االعتقاد    لاألدلة العقلية النقلية على أصو  . 11
 . عبد الكري عبيدات. د  الداللة العقلية يف القرآن الكري  . 12
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 . عدانن علي النحوي    اإلمياين للتفكري   النهج  . 13
 .  فهد الرومي . د   منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري   . 14

 : (واد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريهاأدرج امل. 2
 اجملالت العلمية األكادميية واحملكمة ذات الصلة مبنهجية التفكري العلمي أو اليت تصدرها الكلية  

 : املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها. 3
 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد   مواقع اإلنرتنت ذات الصلة مثل موقع

 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  أخرى مثل الربامج احلاسوبية ة مواد تعليمي. 4
 طبيعة الربانمج ال تتطلب ذلك 

 املرافق املطلوبة  .و
،  ملقاعد داخل القاعات الدراسية واملخترباتبّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد ا

 :  وغريها( ،  ب اآليل املتاحةاحلاسوعدد أجهزة 
 قاعة دراسية خاصة ابلتخصص مهيأة : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، واملختربات، املباين )قاعات احملاضرات  . 19
 أدوات عرض البياانت )الدااتشو( :  ا( والربجميات وغريه، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت  . 20
 ال توجد ال توجد حاجة لذلك:  أو أرفق قائمة هبا(،  فاذكرها،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة  إذا  مثالً :  مصادر أخرى )حددها . 21

 تطويره   تقوي املقرر الدراسي وإجراءات  . ص
 : لية التدريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعا . ض

 االستباانت -
 املقابالت  -

 : عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقوي  . ط
 التقييم بواسطة املقارنة مع املؤسسات املتناظرة  - . ظ
 التقييم بواسطة مراكز اخلربة  - . ع
 : إجراءات تطوير التدريس  . غ

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي 
 .  ربات الفنية والتعلمية بّي األساتذة لدورايت الصادرة عن املؤسسات التعليمية والرتبوية وتبادل اخل عن طريق ا 

والتبادل ،  الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلّي تدقيق تصحيح عينة من أعمال  :  )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب   .ف
 : ن الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة م

 ح عينة من اجاابت الطلبة من قبل أعضاء هيئة تدريس مستقلّي تدقيق وتصحي
 جبات مع أعضاء هيئة تدريس نظرية التبادل بصفة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا
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 : لدراسي والتخطيط لتطويره ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ا . ق
 . ناء على التغذية الراجعة من الطالب تنقيح مراجعة املقرر كل فصل دراسي ب -2
 .  اعتماد تلك املراجعات يف اجملالس ذات العالقة -3

 
 الدكتور حسن عايض آل عبد اهلادي :  الربانمجاسم منسق 

 1439-02- 22 التاريخ   :  التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي 
 601-652: رمز املقرر اإلعالم الدعوي: اسم املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
   جامعة ام القري مبكة املكرمة : التعليمية  املؤسسة  اسم  1440-2-12:  التوصيف اتريخ 

  دعوة والثقافة اإلسالميةال – الدعوة وأصول الدين: القسم  - الكلية
  التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
  601- 652- رمزه -  االعالم الدعوي :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 32
  وحداتن دراسيتان 2: عدد الساعات املعتمدة. 2 . 33
 بات قسم الدعوة والثقافة االسالمية وطالإجباري جلميع طالب :  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي . 3 . 34

  الربامج( بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه  ، )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج
  املستوى الثاين : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 . 35
  ال يوجد : املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( . 5 . 36
 :  لبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( املتط . 6 . 37
تقدي .  7 . 38 فروع  أو  الرئيس  ،  املقرر  فرع  املقر  يف  يكن  مل  التعليمية إن  الطالب  :  للمؤسسة  يف شطري  اجلامعية  الدراسية  القاعات 

  والطالبات 
 :  منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق( . 8

  خاصة قاعة  قاعات احملاضرات التقليدية . 1
  % 100 :  النسبة   تريابملاجس

        
  ال ينطبق  :  النسبة   ال ينطبق   التعليم اإللكرتوين . 2
        

  ال ينطبق  :  النسبة   ال ينطبق   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(  . 3
        

  ال ينطبق  :  النسبة   ال ينطبق   ابملراسلة . 4
        

  يوجد ال  :  النسبة   ال يوجد   تذكر أخرى . 5
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  ال يوجد: تعليقات
  األهداف  . 2

 ؟ هدف املقرر الرئيس ما - 1
 . هللا حتسن التعامل مع وسائل اإلعالم املعاصرة وتطويعها لإلفادة منها يف حتقيق أهداف الدعوة إىلإعداد الشخصية الدعوية اليت   . 1
 . تدريب الباحثّي على إعداد الربامج الدعوية وإخراجها ابلصورة الالئقة . 2
 . احلديثة  لشرعي املؤصل يف اإلفادة من وسائل اإلعالم واالتصالبيان املنهج ا . 3
 .  مقاومته الغزو اإلعالمي األجنيب على املسلمّي وطرقبيان أخطار   . 4

،  اجع اإلنرتنت)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مر .  لتطوير وحتسّي املقرر الدراسي  -يتم تنفيذها    - إبجياز أي خطط   اذكر - 2
 .  الدراسة(ريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال  والتغي 

الدراسي  . 5 املقرر  أو:  )مالحظة وصف  التعريفية  النشرة  يف  املستخدمة  نفسها  ابلطريقة  عام  هنا وصٌف  دليل   املطلوب 
 .  الربانمج( 

 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

  قائمة املوضوعات
عدد  

  سابيعاأل
ساعات 
   التدريس 

  4  2 .  أهدافه ،  أغراضه،  مفهومه : املعاصر عالماإل
  4  2 .  أهدافه ،  أغراضه، مفهومه:  اإلعالم اإلسالمي 

  4  2 .  أهدافه ،  أغراضه،  مفهومه : الدعوي اإلعالم
  4  2 .  دوره وآاثره على األمة : األجنيب( )  اإلعالم الوافد 

  6  3 .  وتعاليمه اإلسالم اإلعالمية احلديثة وكيفية اإلفادة منها يف نشر  التقنيات 
،  التلفاز ،  اإلذاعة،  الصحابة:  املتاحة إعداد جتارب برامج إعالمية دعوية معاصرة من خالل مجيع وسائل اإلعالم

 .  اإلنرتنت
3  6  

للمقرر   عام  اإل:  وصف  اإلعالم  أمهية  بيان  فيه  املقرر  والدعوي هذا  ،  وقنواته ،  ومواقعه ،  وجماالته ،  وأهدافه،  وخصائصه ،  خاصة سالمي 
 .  مواجهة خماطر االعالم الفاسد  على والقدرة ، املشاركة فيه   علىوالتدرب 

 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها  . 2
  

  دروس إضافية   حماضرات 
أو   معامل 

  اجملموع  أخرى  تطبيق    استديو

ساعات   4  يوجد ال   ال يوجد   ال يوجد   28  الفعلية ساعات التدريس 
  اختباران

32  
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  32          32  الساعات املعتمدة 
 
 : الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  التعلم -  عدد ساعات الدراسة  . 3

  تكليف الطالب أبحباث وأعمال إعالمية يتم مناقشتها يف قاعة التدريس
  ا مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقهرجات التعلم للمقرر وفقاً خم  . 4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 . التعلم املناسبةملطلوب يف جماالت  حبيث تكون قابلة للقياس حسب ا، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  •
 . اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة ضع اسرتاتيجيات التدريس : اثنياً  •
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر  ،  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة :  اثلثاً  •

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر  ،  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة تقييمها  املستهدفة وطرق  
 .  خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم 

  Curriculum Map خريطة منهج املقرر 
  طرق التقوي   التدريس للمقرر  اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت   م
  املعرفة  1
 احملاضرات واملناقشات خالهلا   صر واإلعالم اإلسالمي والدعوي والوافديعرف اإلعالم املعا  1-1

نصوص   بشرح  الطلبة  تكليف 
 خمتارة ذات عالقة ابملقرر 

  األسئلة الشفوية

التقنيات    1-2 من  االستفادة  احلديثة  يبّي كيفية  نشر  اإلعالمية  يف 
  اإلسالم وتعاليمه 

رؤية األعمال والقنوات واملواقع  
وامل  عادية  النافعة 

أحباث  0وتقسسمها عمل 
طرح  0ومناقشتها

  0حوهلا واملدارسة أسئلة 

  تقوي البحوث الفردية

1-3        
  املهارات املعرفية  2
وحل    يقارن بّي اإلعالم اإلسالمي والوافد  2-1 واملناقشة  احلوار 

  التاملشك
االختبارات   –

  التحريرية
  املقال  العصف الذهين   االسالمية مييز خماطر اإلعالم املعادي للدعوة  2-2
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على   2-3 واإلعالمية   الربامج   إعداد  يتدرب  الدعوية  واألعمال 
  املفيدة واملتصدية لإلعالم الفاسد 

  األسئلة الشفهية  ورش العمل

  ل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتم  3
املناقشة والتق   3-1 الزمالء من خالل  ييم  يتواصل بشكل اجليد مع 

   0احملاضرة يف
  تقوي آراء الزمالء   احلوار واملناقشة

خالل املشاركة يف اعداد برامج وأعمال   من   الفريق  يعمل بروح   3-2
  إعالمية انفعة 

  بطاقة املالحظة   التعلم التعاوين 

  ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال  4
  بطاقة املالحظة   البحث العلمي    ة ذات األثر السيء على األمةإحصاء القنوات اإلعالمي  4-1
يستفيد من املواقع اإللكرتونية والفضاء الرقمي يف الرد على ما    4-2

  اإلسالم يثار من شبهات حول 
و   البحث العلمي واحلوار العروض  املقال 

  العلمية 
  املهارات النفسية احلركية )إن وجدت(   5
 ال يوجد  يوجد  ال  ال ينطبق   5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

  
 :  جدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدراسي . 5
،  تقدي شفهي،  خطابة،  كتابة مقال ،  مشروع مجاعي،  اختبار:  مهام التقوي املطلوبة )مثال  م

  اخل(. . . . . .  مالحظة 
احملدد   األسبوع 

  ليمه لتس
التقييم   من  نسبته 

  النهائي 
  % 15  الثامن   ختبار النصفياال  1
  % 15  مجيع األسابيع  ومناقشتها واألعمال البحوث عرض  2
  % 70  األخري  االختبار النهائي  3

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  . 8
قدار الوقت الذي  اهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر م ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس و 

 . يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع( 
 0للطالب األكادميي  والتوجيه  اإلرشاد-1
 0الساعات املكتبية-03  األسبوعية احملاضرة-2

  مصادر التعلنم . 26
 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1
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o  د الوهاب كحيلعب . د ، األسس العلمية والتطبيقات لإلعالم اإلسالمي . 
o حممد إبراهيم نصر .  د ، اإلعالم وأثره يف نشر القيم الدينية . 
o  حمي الدين عبد احلليم .  د ، وتطبيقاتهاإلعالم اإلسالمي . 
o إمام إبراهيم . د، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين . 
o  مروان كحيل،  األسرة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون . 
o  حممود يوسف مصطفى. د، ةالعالقات العامة واإلعالم يف األسر . 
o حممد عبد القادر حامت. د، اإلعالم يف القرآن . 
o انشراح الشهي.  د ، إلعالم الدويل عرب األقمار الصناعيةا  . 

 : ية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(أدرج املواد املرجع. 2 
  اصدارات رابطة العامل االسالمي-1
 : اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها  املواد اإللكرتونية ومواقع. 3
   العامل االسالمي موقع رابطة  -1
 : املدجمة  واألسطواانت، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

  املكتبة الشاملة 
  املرافق املطلوبة . 27

الدراسية  واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات    بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية
 :  وغريها( ،  وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة ، واملختربات

 : وغريها(، واملعامل ، وقاعات العرض ، ملخترباتوا، املباين )قاعات احملاضرات  . 1
 0للتخصص توجد قاعة

  
 : ات وغريها( والربجمي، واللوحات الذكية ، مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت . 2

  0البياانت عرض أدوات 
 : أو أرفق قائمة هبا( ،  فاذكرها ،  كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة  إذا  مثالً : مصادر أخرى )حددها . 3

  0هلا  ال توجد حاجة
   تقوي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . 11

 : يساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدر  . 12
  0وتقييم النتائج ، مقاييس االختبارات-2 0سؤال الطالب هناية كل حماضرة-1

 : ستاذ أو القسماسرتاتيجيات أخرى لتقوي عملية التدريس من قبل األ . 13
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املتناظرة-1 واألقسام  اجملموعات  طريق  اجلامعة  -2  0التقييم عن  والتقييم يف  القياس  الدرس  -3  0وحدة  بعض    علىعرض 
  0الزمالء 

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي -1:  ءات تطوير التدريس إجرا  . 14
  0تبادل اخلربات بّي الزمالء- 3  0وية  التعليمية والرتب املؤسسات عن الدورايت الصادرة -2 
بواسطة أعضاء هيئة تدريس  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  :  )مثل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  . 15

 : والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( ، ستقلّي م
ا-1 من  عليهاجلنة  املتحصل  الدرجات  وتقدير  الطالب  اجاابت  ملراجعة  املعدة  -2  0لقسم  واألسئلة  االمتحان  تقييم 

  0االختبارات ومقارنة النتائج حتليل-03والتقييم  للقياس 
 : ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره  . 16

االستفادة من خربات الزمالء  -3 0تطوير مفردات املقرر  علىالعمل املستمر - 2  0صل دراسيتنقيح ومراجعة املقرر كل ف-1
  0اخل00000جملالت املتخصصة يف التدريس وطرقهاالستفادة من كل جديد لدي الدورايت وا- 4  0اجملموعات املتناظرة   يف
  

  حسن عايض آل عبد اهلادي . د :  اسم منسق الربانمج
 :  التوقيع 

 
  1440- 2- 27  التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي 
 602- 643: رمز املقرر التخريج ودراسة األسانيد : اسم املقرر 

 منوذج توصيف مقرر دراسي 
  لقرى جامعة أم ا: التعليمية املؤسسة  اسم  هـ1440- . 2-29:  اتريخ التوصيف

  الدعوة والثقافة اإلسالمية - الدعوة وأصول الدين: القسم  - لكليةا
  راسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الد 
  602-643: املقرر رمز -  التخريج ودراسة األسانيد :  اسم املقرر الدراسي ورمزه . 1 . 47
  وحداتن2: املعتمدةعدد الساعات  . 2 . 48
 والثقافة(  )الدعوة برانمج ماجستري:  يقدم ضمنه املقرر الدراسي  الربانمج )أو الربامج( الذي . 3 . 49

  بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( ، برامج)يف حال وجود مقرر عام يف عدة 
  من السنة املنهجية  الفصل الثاين: الدراسيالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر . 4 . 50
  ال توجد : ابقة هلذا املقرر )إن وجدت( املتطلبات الس. 5 . 51
  ال توجد: املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت( . 6 . 52
 :  إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية ، املقرر فرع أو فروع تقدي. 7 . 53

 :  املتبع )اخرت كل ما ينطبق( منط الدراسة . 8
  % 80 :  النسبة   ينطبق  قاعات احملاضرات التقليدية . 1
        

  ال ينطبق  :  النسبة   ينطبق  ال  التعليم اإللكرتوين . 2
        

  % 20 :  النسبة   ينطبق  ي وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليد . 3
        

  ينطبق ال  :  النسبة   ال ينطبق   ابملراسلة . 4
        

  ال يوجد  :  النسبة   ال يوجد   تذكر أخرى . 5
  

  ال توجد: تعليقات
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  األهداف  . 2
 ؟ ما هدف املقرر الرئيس

 تلك املصادر والوقوف عليها وقوفاً مباشراً تعويد الطالب على توثيق النصوص وعزوها إىل مصادرها ابلرجوع إىل  . 1
 يتناوهلا الطالب يف أحباثهم بدراسة أسانيدها ومعرفة أحواهلا قوة وضعفاً التحقق من صحة األحاديث واآلاثر اليت   . 2
   لنقد احلديثي لدى الطالب ابختيار مناذج من األحاديث واآلاثر لدراستها وخترجيها وبيان درجاهتاتربية ملكة ا  . 3

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  .  الدراسي املقرر   لتطوير وحتسّي   - يتم تنفيذها    - إبجياز أي خطط   راذك - 2
 .  ث اجلديدة يف جمال الدراسة(والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحبا، اإلنرتنت
الدراسي  . 5 املقرر  املست:  )مالحظة وصف  نفسها  ابلطريقة  عام  هنا وصٌف  أواملطلوب  التعريفية  النشرة  دليل   خدمة يف 

 . الربانمج( 
 : وصف عام للمقرر 

 : يدرس هذا املقرر جانبّي
 : ويشمل، النظري اجلانب .  أ

 . واالرتباط الوثيق بّي التخريج ودراسة األسانيد، اً التعريف ابلتخريج لغة واصطالح: أوالً 
 . التعريف بطائفة من كتب التخريج عامة : اثنياً 
 . احلديث مواضع   طرق معرفة: اثلثاً 
 ؟ ومن تقبل منهم ، االعتبار ابملتابعات والشواهد: رابعاً 

 دراسة رجال األسانيد ومعرفة مصادرها: خامساً 
 على األحاديث سنداً ومتناً  احلكم : سادساً 
 . قائدويف الع  استعراض مناهج بعض احملدثّي واحلفاظ يف مصنفاهتم اخلاصة ابلتخريج واملوازنة بينها يف التفسري:  سابعاً 
 . يقوم استاذ املادة بعرض مناذج من ختريج األحاديث من كتب العقائد املسندة: اثمناً 
 .  ابلتخريج صادر اخلاصة اجلانب التطبيقي ويتناول امل . ب

 :  املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا  . 1

عدد    قائمة املوضوعات
  األسابيع

ساعات 
  التدريس 

 : ات التالية(حبث علمي حول املوضوع)تعقد ندوات وحلقات 
 : قسمّي  وتنقسم إىل

 : ويشمل، اجلانب النظري.  أ
 . اط الوثيق بّي التخريج ودراسة األسانيدواالرتب، التعريف ابلتخريج لغة واصطالحاً : أوالً 

1  2  
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 .  التعريف بطائفة من كتب التخريج عامة : اثنياً 
 : مواضع احلديث طرق معرفة  : اثلثاً 

 . ث من الصحابةعن طريق معرفة راوي احلدي: األول
 . من منت احلديث  طرف()عن طريق معرفة اول لفظ  : الثاين 

 . معرفة كلمة مشتقة من منت احلديثعن طريق : الثالث 
 . عن طريق معرفة موضوع احلديث: الرابعة 

 .  احلديث متناً وسنداً عن طريق النظر يف حال : اخلامسة 

2  4  

 ؟ ل منهم ومن تقب، االعتبار ابملتابعات والشواهد: رابعاً 
الرجال    دراسة:  دراسة رجال األسانيد ومعرفة مصادرها ويتبع ذلك:  خامساً  الراوي وكيفية إخراجها من كتب  ترمجة 

 : ويعتمد يف ذلك على ، واخلروج مبحصلة أقوال النقاد
لكتب  بعد النظر يف حال الراوي يف )هتذيب التهذيب( فيما خيص رجال ا التهذيب( )تقريب  احلافظ ابن حجر يف قول  
 . الستة 

وذلك  ،  من االختصار وعدم التطويل   واملرتوكّي(فيهم والضعفاء   )املختلف يراعى يف تراجم املتفق على توثيقهم وغريهم
 .  الستة(  )غري يف رجال املصنفات األخرى 

3  6  

م على األحاديث أو  وذلك بتتبع أقوال األئمة والنقاد يف احلك:  احلكم على األحاديث سنداً ومتناً ما أمكن :  سادساً 
 .  حلكم على األسانيدهـ( وغريه يف ا 807متابعة منهج اهليثمي )ت

1  2  

 : ابلتخريج واملوازنة بينها استعراض مناهج بعض احملدثّي واحلفاظ يف مصنفاهتم اخلاصة :  سابعاً 
 : التفسري يف

 . يج املنهج املوسع يف التخر  –   هـ(762)ت  الزيلعي  للحافظ – ختريج أحاديث الكشاف 
 . االستدراك()املنهج الوجيز مع   –  هـ(852)ت ابن حجر للحافظ  –الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف  

 . التخريج()املنهج املوسع يف   –هـ(  804)ت  لعمر بن علي بن ا مللقن– لكبري البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح ا 
البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري   املوجز يف   )املنهج – هـ(  804عمر بن علي بن امللقن )تل  –خالصة 

 . التخريج(
 . التخريج( هـ( )املنهج الوسط يف  852)ت للحافظ ابن حجر  –التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  

 : العقائد  يف
 . هـ(911) للسيوطي  –ختريج أحاديث شرح العقائد   
 . هـ(1014القاري )ت   علىملال  – ائد فرائد القالئد على أحاديث شرح العق 

 . هـ( 537 )ت  لعمر بن حممد النسفي –( يف ختريج العقائد النفسية  7-6كالمها )

3  6  
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 : يقوم استاذ املادة بعرض مناذج من ختريج األحاديث من كتب العقائد املسندة مثل: اثمناً 
 . هـ(360 )ت  اآلجري  ألب بكر حممد بن احلسّي –الشريعة  

 . هـ(358 )ت  الدارقطين  حافظلل – الرؤية  
 هـ( 387لعبيد هللا بن بطة العكربي احلنبلي )، املذمومةاإلابنة عن شريعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق 

بعدهم   من  والتابعّي  الصحابة  وإمجاع  والسنة  الكتاب  من  واجلماعة  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  ألب    –شرح 
 . هـ( 418 )ت  الاللكائي  القاسم
 . هـ(458 )ت  للحافظ البيهقي  –ات  والصف األمساء 

 . هـ( 481 )ت لشيخ اإلسالم عبد هللا بن حممد األنصاري – ذم الكالم وأهله 
 هـ( 535ألب القاسم إمساعيل التيمي األصبهاين )ت  وشرح عقيدة أهل السنة  احلجة يف بيان احملجة 

 . هـ( 911ت جلالل الدين السيوطي  هـ( 816 ختريج أحاديث شرح املواقف لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين )ت 
 . هـ(879)ت  قطلوبغا  للحافظ قاسم بن – يف ختريج أحاديث شرح العقائد بغية الرائد 

 . هـ(879)ت   قطلوبغا للحافظ قاسم بن – ختريج أحاديث األربعّي يف أصول الدين 
 . هـ(1225حلسّي بن غنام )ت ، العقد الثمّي يف شرح أحاديث أصول الدين

 . حكم أوغلي علي ابشا هـ( 943كمال ابشا جمموع ) البن -العقائد  أحاديث  ختريج 
   هـ(911 )ت  السيوطي  مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا جلالل الدين

 : التطبيقي  اجلانب. ب
 : ابلتخريج  املصادر اخلاصة 

 . (13- 1)،  هـ( 742  )تللحافظ املزي  ،  حتفة اإلشراف مبعرفة األطراف 
 ( 2-1)  هـ(852للحافظ ابن حجر العسقالين )ت ، العشرة املبتكرة يف أطراف املهرة ابلفوائد  إحتاف 

 . ( 6- 1) ، هـ(1034 )ت فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي
 . (8-1اين ونسنك ومجاعته )  آلرنت ، املعجم املفهرس أللفاظ احلديث

 . هـ(762 )ت  الزيلعي  للحافظ ، ريج أحاديث اهلدايةنصب الراية يف خت
 . هـ( 804 )ت لعمر بن علي بن امللقن  ،  البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري  

 . هـ(852 )ت البن حجر العسقالين ، هتذيب التهذيب 
 . هـ(852  )تالبن العسقالين  ، تقريب التهذيب  

 . هـ(748  )تظ الذهيب  للحاف،  ميزان االعتدال 
 . اين ونسنك آلرنت، مفتاح كنوز السنة

   ( 6- 1ط )، هـ( 1380  )ت الغماري ألمحد بن الصديق ، املداوي لعلل اجلامع الصغري وشرح املناوي

4  8  
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 :  إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها . 2
أو    دروس إضافية   حماضرات    معامل 

  استديو
  موعاجمل  أخرى  تطبيق  

  اختبارات   4    ال يوجد   يوجد ال   28  ساعات التدريس الفعلية 
نصفي  
  وهنائي

32  

  32      ال يوجد   ال يوجد   32  الساعات املعتمدة 
 : الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  التعلم  -  عدد ساعات الدراسة  

  ردات املقررتكليف الطلبة بعمل عروض حول بعض مف
  هالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤ خمرجات التعلم   . 4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت 
 . جماالت التعلم املناسبةبلة للقياس حسب املطلوب يف  حبيث تكون قا، قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر: أوالً  •
 . معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة  تسق وت  يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ضع اسرتاتيج: اثنياً  •
ر  وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر ،  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقوي خمرجات التعلم بدقة :  اثلثاً  •

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر  ،  ليم متكاملة اسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتع املستهدفة وطرق تقييمها و 
 .  خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم 

  Curriculum Map خريطة منهج املقرر 
  طرق التقوي   اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  هالت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤ   م
  املعرفة  1
 احملاضرات   التخريج وأهم طرق البحث عن احلديث النبوي يعرف    1-1

نصوص   بشرح  الطلبة  تكليف 
 خمتارة ذات عالقة ابملقرر 

  األسئلة الشفهية

  السؤال واجلواب   اقشة املن .  يذكر أهم الكتب املستعملة يف البحث يف كل طريقة من الطرق   1-2
  االختبارات التحريرية  التعلم ابالستكشاف   تفادة منه يصف منهج كل كتاب من الكتب إمجاالً وطريقة االس  1-3
  املهارات املعرفية  2
  الزمالءتقييم آراء    التعلم اجلماعي  بّي مناهج الكتب احلديثية يف التأليف وطريقة الرتتيب مييز  2-1
  فهيةاألسئلة الش  املناقشة واحلوار  وخيتار الطريقة األنسب له ،  البحث رن بّي طرقيقا  2-2
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  االختبارات العملية  التعلم ابالستكشاف   يستخرج احلديث من مصادره األصلية والفرعية   2-3
  مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
التعاوين يف   التعلم  - فرق العمل .  ينزمالئه التعلم التعاو أن ميارس الطالب مع   3-1

 .  حل ومناقشة التمارين 
االستطالع  

  للطلبة شراملبا
  االختبارات الشفهية   احلوار  .  تنمية مهارة اإللقاء والشرح أبن ميارس دور الشرح لزمالئه  3-2
الطالب من  عرض ما توصل له    تنمية مهارة النقد وأدب احلوار   3 - 3

  ومناقشتهانتائج على زمالئه 
الطالب   أداء  تقييم 

  داخل القاعة
  املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية   4
 التعلم اإللكرتوين  .  يستخدم وسائل التقنية يف البحث عن األحاديث   4-1

  التعلم اجلماعي
 اختبار عملي تطبيقي 

اليت  تقييم   الواجبات 
تستهدف ختريج الطالب  

األ حاديث  لبعض 
التقنيات   ابستعمال 

  احلديثة 
  تقوي البحث الفردي   التعامل نع معامل احلاسوب .  الربامج احلاسوبية حيسن التعامل مع نتائج البحث من خالل    4-2
  ( وجدت املهارات النفسية احلركية )إن  5
 ال يوجد  ال يوجد   ال ينطبق   5-1
 ال يوجد  ال يوجد  ال ينطبق  5-2

  
 :  سيجدول مهام تقوي الطلبة خالل الفصل الدرا . 5
،  تقدي شفهي،  خطابة،  كتابة مقال ،  مشروع مجاعي،  اختبار:  مهام التقوي املطلوبة )مثال  م

  اخل(. . . . . .  مالحظة 
احملدد   األسبوع 

  لتسليمه 
التقييم   من  نسبته 

  النهائي 
  % 20  8 األسبوع   وأعمال الفصل االختبار النصفي  1
  % 40  مستمر  التطبيق العملي   2
  % 40  16 األسبوع   هائياالختبار الن  3

 ي للطالب ودعمهماإلرشاد األكادمي . 8
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  

 . هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع( يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء 
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 ألكادميي للطالب اإلرشاد ا
 احملاضرات األسبوعية 

  تعلنممصادر ال . 26
 : أدرج الكتب املقررة املطلوبة. 1

 : إضافة للمصادر اخلاصة ابلتخريج املذكورة يف اجلانب التطبيقي من مفردات املقرر ميكن الرجوع إىل 
 األسانيد حملمود الطحان أصول التخريج ودراسة  . 1
 آل محيد  سعد بن عبد هللا ، طرق ختريج احلديث . 2
 . بكار طرق التخريج للدكتور حممود . 3
 ديث الدكتور علي بن انيف البقاعي ختريج احل . 4
 .  املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم عليه الدكتور عبدالصمد بن بكر آل عابد  . 5

 : املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(أدرج املواد  . 2 
 . حملكمة اجملالت العلمية ا

 .  ة والسرية النبوية )املدينة النبوية( أحباث ندوة عناية اململكة العربية السعودية ابلسن 
 : املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها. 3

  http: //hadith. al-islam. com بع لوزارة الشؤون اإلسالمية ابململكة العربية السعودية موقع اإلسالم التا
 : واألسطواانت املدجمة، الربجميات ،  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية . 4

  واملوسوعة احلديثية الشاملة املكتبة  
  املرافق املطلوبة . 27

دراسية  عات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات ال بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القا
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