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 ة والكلية وتوصيف مقرراهتامتطلبات اجلامع 
( 8ا، فيموا يتعلوب بمتطلبوات العامعوة، والتوم تعوتم   لو   التزمت الخطة بالنظم والتعليمات المعموو  ب و

وحدات دراسية قسم الدراسات اإلسوممية   سولم(ك اموا تخوعت بعويظ النظور رتن اللعنوة فوم  ودد ونو يوة 
المقررات الخاصة بمتطلبات الاليةك ونعرض فم العودو  اتتوم متطلبوات العامعوة والاليوة موز وة  لو  

 ةك المستويات الدراسية الثماني
 

 توزيع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية على المستويات الدراسية
 
 

  مقررات المستوى األول 
 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 - 2 العقيدة اإلسممية والمعاهب المعاصرة ج

 - 2 فقه السيرة  ك

 - 2 تحرير  ربم ك

 1 1 ( 1النحو التطبيقم   ك

 - 2 اللغة اإلنعليزية العامة  ك

 - 2 مبادئ اإلدارة  ك

 - 2 م ارات التعلم والتفاير ك

 - 2 مدخ  إل  تقنية المعلومات  ك

 - 2 الصحة واللياقة  ك

 1 17 المجموع

 

  ج(  متطلب العامعةك
  ك(  متطلب الاليةك



 لثانيمقررات المستوى ا
 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال عتمدةالم

 - 2 التموة والتعويد  ك

 1 1 (2النحو التطبيقم  ك

 - 2 التعوق األدبم ك

 - 2 القراءة والمحادثة ك

 - 2 اللغة اإلنعليزية   قراءة ( ك

 - 2 اللغة اإلنعليزية   اتابة ( ك

 - 2 مبادئ  لم االعتماع ك

 - 2 برامج الحاسب الماتبية ك

 - 2 مبادئ اإلحصاء ك

 1 17 لمجموعا

 
 

 ثالثمقررات المستوى ال
 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 - 2 األخمق اإلسممية وآداب الم نة ج

 - EN) 2 االنترنت واالتصاالت   ك

 
 

 رابعمقررات المستوى ال
 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 م اإلسممم تو حاضر العال ك
 مدخ  إل  اإل مم 

2 - 

 قوا د البيانات تو ك
 العباات 

2 - 

 



 خامسمقررات المستوى ال
 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 قضايا ثقافية معاصرة تو  ج*
 النظام االقتصادن فم اإلسمم

2 - 

 الحضارة االسممية تو  ك
 والتقنية  اإلسمم وقضايا العلم

2 - 

 
 سادسمقررات المستوى ال

 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 نظرية المعرفة تو ك
 التعوق الفنم و لم العما 

2 - 

 - 2 تاريخ الخليج العربم الحديث والمعاصر ك

 
 سابعمقررات المستوى ال

 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 النظام االعتما م فم اإلسمم تو  ج*
  النظام السياسم وحقوق اإلنساظ فم اإلسمم

2 - 

 
 ثامنمقررات المستوى ال

 

 المقررات المتطلب
 الوحدات الدراسية

 االتصال المعتمدة

 **   

لم ، س01417، سلم 01318، سلم 01202*   يختار الطالب مقرريظ مظ بيظ تربعة مقررات  سلم 
01418) 

 ** يخلو المستوى الثامظ مظ تن متطلبات عامعة تو الية



 
 
 

 توصيف مقررات
 متطلبات
 الجامعة والكلية



 المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 األو  المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401101سلم  رمز المقرر العقيدة اإلسممية والمعاهب المعاصرة اسم المقرر
Islamic Creed & Contemporary Doctrines إعبارن صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

إليمواظ فوم ضووء العقيدة: تعريف ا، تهميوة دراسوت ا، مصوادرها، خصااصو ا، مون ج االسوتدال   لي وا  نود السولا، تراواظ ا
 حديث عبري  المع ور، تثرها فم حياة الفرد والمعتمع، نواقض اإليماظ، ضوابط التافيرك

دراسة لبعض المعاهب الفارية المعاصرة: العلمانية،  بدة العيطاظ، الب ااية، القاديانيوة، الصو يونية، الماسوونية، األصوولية 
 النصرانية

 ويالا الطالب بحفظ عزء  مك

 وغات المقررثالثاً: مس

  0حاعة الطالب إل  دراسة العقيدة الصحيحة وتثرها ف  حياة الفرد والمعتمع 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ:
 يعرا تهمية العقيدة اإلسممية، ومصادرها، وتهميت ا، وتثرها فم حياة الفرد والمعتمعك -
 ثار التربوية التم تفرزها ترااظ اإليماظ لدى التطبيب العملم ل اكيعرا تهم ات -
تظ يقا  ل  تبرز المعاهب المعاصرة وموقا اإلسمم من ا لتربية المنا ة الفارية فم عخصيته مظ التأثر ب ا وتعميب  -

 ععوره بتميز  قيدته  ظ ساار المعتقدات والمبادئ والمعاهب األخرىك

 واألنشطة المصاحبةخامسا: طرائق التدريس 

استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو  -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 سادساً: التقويم

 50اختبار ن اام  10بحث  10معاراة  30اختبار فصلّم 

 عهسابعاً: مصادر المقرر ومراج

 المرجع الرئيس:
 المدخ  لدراسة العقيدة اإلسمميةك دك  ثماظ عمعة ضميريةك

 اإليماظ حقيقته، خوارمه، نواقضه  ند ته  السنة والعما ةك  بد هللا  بد الحميد األثرنك
 المراجع المساعدة:

 دراسات فم العقيدة اإلسمميةكدك تحمد علمك
 حزاب المعاصرة، الندوة العالمية للعباب اإلسمممكالموسو ة الميسرة فم األدياظ والمعاهب واأل

 العقيدة اإلسمميةكدك  بد الرحمظ حبناة الميدانم



 المعلومات العامة عن المقرر:أوال: 

 األو  المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401102سلم  رمز المقرر فقه السيرة  اسم المقرر
The Prophet's Life إعبارن صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

يعتم  المقرر  ل  تبياظ تهمية دراسة السيرة النبوية، النبووة ولمحوة  وظ حيواة العورب قبو  اإلسومم، الع ود الماوم: الووحم 
ظ للد وة، سونة هللا فو  االبوتمء، ال عورة للحبعوة وفوااودها، اإلسوراء والمعوراج وداللت موا ومراح  الد وة، تساليب المخالفي

   ، وفاتهتهم الغزواتكتخمق النبم 0ال عرة للمدينة: تسباب ا، التخطيط في ا وتهميت ا ف  الد وة، دور العباب في ا 0

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  0وتخع العبر والعظات مظ مراحل ا المختلفة حاعة الطالب إل  التعرا  ل  سيرة النبم 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ:
 يستنتج العبر والعظات التم تنطب ب ا السيرة النبويةك -

   )0ـ يطبب  مليا ما خوطب به  بر السنة النبوية   تن باستثناء خصااص النبم 
  0ب ات التم يثيرها القادحوظ ف  عخص رسو  هللا يرد الع -
 كيبيظ سنظ هللا فم خلقه مظ خم  استقراء تحوا  الد وة ومراحل ا فم حياة النبم  -
 0يصا مراح  الد وة وعخصية الدا م  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

ة، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمي -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 ربط المادة العلمية باألمااظ التم وقعت في ا تحداث السيرة مظ هعرة وغزوات ونحو علكك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم 
 10* معاراة 
 10* بحث 

 50* اختبار ن اام 

 مصادر المقرر ومراجعه سابعاً:

 المرجع الرئيس:
 مك 1991فقه السيرة، محمد سعيد رمضاظ البوطم، ط دار الفار العربم، بيروت 

 المراجع المساعدة:
 هـ 1418السيرة النبوية، محمد محمد تبو ع بة، ط دار القلم، 

 هـك  1410فقه السيرة النبوية، منير محمد غضباظ، ط عامعة تم القرى 
 بوية دروس و بر، مصطف  السبا مكالسيرة الن



 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 الثانم المستوى  الدراسات اإلسممية القسم

 7401103سلم  رمز المقرر ( 1 التموة والتعويد  اسم المقرر
Recitation of Quran (1) إعبارن صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة دد الساعاتع

 ثانياً: محتوى المقرر

موودخ  إلوو   لووم التعويوود، اهتمووام األمووة بعلووم التعويوود، معنوو  اللحووظ وتقسووامه، االسووتعاعة والبسووملة، تحاووام النوووظ السوواانة 
 والتنويظ، تحاام الميم الساانة، تحاام المدك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 لطمب لقراءة القرآظ الاريم قراءة صحيحة معودةكضرورة إتقاظ ا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ:
 يقرت العزء المقرر قراءة صحيحة خالية مظ اللحظ العلم والخفمك  -
 يستخرج األحاام المتعلقة بالنوظ الساانة والتنويظ والميمك  -
 م النوظ والميم  ملياًكيطبب تحاا -
 يقارظ بيظ تنواع المدود مظ حيث تعريف ا ومقدار مدهاك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

يسووتخدم الموودرس الطرااووب اإللقاايووة لعوور  المعطيووات األساسووية لعلووم التعويوود ثووم يعوورج  لوو  الطرااووب التفا ليووة لعوورض  -
امووا يووتم االسووتماع للمقوورايظ باسووتخدام المسووع  لسووماع المقوورايظك اسووتخدام المعموو  األحاووام بالعوورااي وغيرهووا ومناقعووت ا، 

 الصوتم لتلقيظ الطمب بعض الالمات والحروا التم ال يعيدون اك

 سادساً: التقويم

 درعة ألصو  التموة والنطب الصحييك 30* 
 درعة اختبار تحريرنك 30* 
 درعة اختبار ن اام عف مك 40* 

 لمقرر ومراجعهسابعاً: مصادر ا

 المراجع الرئيسة:
 قوا د التعويدك  بد العزيز قارن -

 المراجع المساعدة:
 حب التموةكك حسنم العيخ  ثماظ -
 غاية المريد فم  لم التعويدك نصر قاب   طية -
 ن اية القو  المفيد فم  لم التعويدك محمد مام نصرك -
 برنامج مداد   برنامج رقمم (ك  -

 ونيةالمواقع االلكتر
 وزارة العاوظ اإلسممية واألوقااك -



 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 الثالث المستوى الدراسات اإلسممية  القسم 

 7401317سلم  رمز المقرر األخمق اإلسممية وآداب الم نة اسم المقرر

Islamic & Profession's Morals اختيارى صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  رننظ   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

األخمق: تعريف ا وتسس ا، وخصااص ا، دراسة نماعج مظ تخمق الرسو  صل  هللا  ليه وسلم، وساا  التربية الخلقية فم 
 اإلسممك

قومات تخمقيات الم نة، ضوابط تخمقيات الم نة، نماعج مظ تخمقيات الم ظ مف وم الم نة، تهميت ا فم الحياة اإلنسانية، م
 فم اإلسمم   ملحوظة: يختار من ا ما يناسب تخصص الطالب (ك

 تاليا الطمب بحفظ سورتم لقماظ والحعراتك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  0ف  حياته  حاعة الطالب إل  التعرا  ل  األخمق واتداب اإلسممية نظراً ألهميت ا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ:
 يعرا األخمق وتسس ا وخصااص ا ووساا  التربية األخمقيةك -
 يوّضي تهمية الم نة وضرورت ا فم الحياةك -
 عوديةكيميز تخمق الم نة فم اإلسمم وفم تنظمة العم  بالمملاة العربية الس -
 يستععر الععور بالمسؤولية األخمقيةك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو  -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 سادساً: التقويم

 30فصلّم * اختبار 
 10* معاراة 
 10* بحث 

 50* اختبار ن اام 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 األخمق اإلسممية،  بد الرحمظ حبناة الميدانمك

 تخمقيات الم نة،  بد العبار الزيدنك
 المراجع المساعدة:

 العم  والعما ،  بد هللا السعيدنك
 يقات ا فم تنظمة المملاة العربية السعودية،  صام الحميداظكتخمقيات الم نة فم اإلسمم وتطب



  

 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401301سلم رمز المقرر قضايا ثقافية معاصرة اسم المقرر
Cultural & Contemporary Issues اختيارن صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن  لم م طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

الوسطية،  المية اإلسمم والروابط البعرية، العنصرية والقومية، اللغة العربية و اء التعليم والثقافة، العلم والديظ، التعديد 
تعراق، التنصير، االستعمار، التغريب، الحداثة فم األدب، العولمة، اإلرهاب، والتطوير، الحوار بيظ الحضارات، االس

 تأخر المسلميظ والن وض ب مك
 مع تاليا الطمب بحفظ عزء تباركك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة بعض القضايا الثقافية المعاصرة وتعلية حقيقت ا وموقا اإلسمم من ا  

 المقرررابعا: أهداف 

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ:
 يعرا تهم القضايا الثقافية المعاصرة التم تمس الفرد والمعتمعك -
 يبيّظ موقا اإلسمم مظ القضايا الثقافية المعروضةك  -
 يوضي المن ج السليم لإلسممك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

ام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو استخد -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم 
 10* معاراة 
 10* بحث 

 50* اختبار ن اام 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المراجع:
 م فم  صر العلمك محمد فريد وعدنكاإلسم

 الديظ والعلمك محمد تحمد الغمراونك
 الفار اإلسممم الحديثكالب م الخولمك

 التبعير واالستعمارك  مر فروخ ومصطف  خالدنك
 الغارة  ل  العالم اإلسممم لعاتليه، ترعمة محب الديظ الخطيب ومسا د اليافمك



 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 الخامس المستوى  الدراسات اإلسممية  القسم 

 7401318سلم  رمز المقرر النظام االقتصادن فم اإلسمم اسم المقرر

  Economic System in Islam اختيارى صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 محتوى المقرر ثانياً:

االقتصاد اإلسممم:  ماهيته ونعأته وتطوره، تهميته، مبادؤه، خصااصه (ك والمعالة االقتصوادية وسوب  مواع ت وا، الونظم 
االقتصووادية المعاصوورة  الرتسوومالية واالعووترااية (، والعولمووة االقتصووادية تهووداف ا وموقووا اإلسوومم من ووا، البنووك الوودولم 

لعالمية وتهداف اك والملاية فم اإلسمم: تعريف ا، تنوا  ا، معاالت ا، طرق ا المعورو ة، قيودهواك وتهدافه، ومنظمة التعارة ا
واإلسمم والحرية االقتصادية وتطبيقات ا االقتصادية، اإلنتاج، التوزيع، االست مك واإلنفاق، السياسة االقتصادية فم العقود 

 والمعاممت 
 مظ تو  العزء الثالث  تلك الرس ( إل  آخر سورة البقرةك مع تاليا الطمب بحفظ اتيات الاريمة

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  0حاعة الطالب إل  دراسة المعالة االقتصادية ومعالعت ا مظ وع ة نظر إسممية  

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ:
 ادن فم اإلسمم، وتهمية تطبيقه لح  المعامت االقتصادية القاامة فم العالمكيعرا مف وم النظام االقتص -
 يعرا مف وم العولمة االقتصادية وتهداف ا وآثارها  ل  العالم اإلسمممك -
 يبيظ تنواع الملاية ومعال ا وتهداف ا وطرق ا المعرو ة، والحرية االقتصادية وتطبيقات اك -
اج فووم االقتصوواد و مقتووه بالسوووق وحاووم  قووود المعوواممت فووم الفقووه اإلسووممم والعقووود يوضووي تهميووة التوزيووع واإلنتوو -

 المعاصرةك

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو  -
 سيمات الموضوعك الامبيوتر فم  رض تق

 سادساً: التقويم

 50اختبار ن اام  10بحث  10معاراة  30اختبار فصلّم 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

  المرجع الرئيس:
 النظام االقتصادن فم اإلسمم، دك تحمد العسا  ودكفتحم  بد الاريمك

 مباحث فم االقتصاد اإلسمممك دك محمد رواس قلعه عمك
  المراجع المساعدة

 تصو  االقتصاد اإلسممم، دك رفيب المصرنك
 المدخ  للفار االقتصادن اإلسمممكدك محمد سعيد مرطاظك

 ظاهرة العولمة االقتصادية، دك محمد  مر الحاعمك



 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401302سلم رمز المقرر ة اإلسمم وقضايا العلم والتقني اسم المقرر
Islam's Position towards Science 

&Technology 
 اختيارن صفة المقرر

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

(، لمحوة  وظ تواريخ التقنيوة،نظرة اإلسومم للعلوم والتقنيوة، الصولة بويظ العلوم التقنيوة  –يقدم المقرر المفاهيم األساسية   العلم 
والحضارة من ج القرآظ فم الوصو  إل  العلم وتثره فم تحقيوب البياوة العلميوة، نمواعج موظ العلووم المعوار إلي وا فوم القورآظ 

امات الحضوارة اإلسوممية فوم المعوا  اما يعتم   ل  لمحة  ظ تاريخ العلم فم الحضارة اإلسممية، إس  0الاريم والسنة 
التقنووم،ت مم اإلبووداع التقنووم فووم الحضووارة اإلسووممية،معاالت اإلبووداع فووم العلوووم والتقنيووة  نوود المسوولميظ،تثر الحضووارة 

والتطور التقنم فم الغورب، صولة المسولميظ بالتقنيوة المعاصورة اسوتثمار المعطو  التقنوم 0اإلسممية فم الن ضة األوروبية 
المؤسسوات(، نمواعج موظ العلمواء المسولميظ المعاصوريظ  –، الع ود اإلسممية المعاصرة فم معا  التقنية   األفوراد الغربم

 التقنييظ( 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  التعرا  ل  اهتمام اإلسمم بالعلم والتقنية وتأثيره ف  الحضارات األخرى 

 رابعا: أهداف المقرر

 ة تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ: يتوقع فم ن اي
 يبيظ موقا القرآظ والسنة مظ العلم الاونمك -
 يوضي المن ج العلمم العن تت  به القرآظ والسنةك -
 يبرز مدى تأثير الحضارة اإلسممية فم الغربك -
 يعار الخط التاريخم لسير الحراة العلمية اإلسمميةك  -

 واألنشطة المصاحبةخامسا: طرائق التدريس 

اتباع طريقة اإللقاء والمحاورة  ظ طريب استخدام الوساا  التعليمية التم تخدم  رض الموادة االسوبورة واألفومم والعرااود 
 والمعمت وبرامج الحاسب اتلمك ثم تاليا الطالب بإ داد البحوث التم تتناو  تأثير الحضارة اإلسممية فم الغربك

 سادساً: التقويم

 50واختبار ن اام  10وبحث  10ومعاراة  30ار فصلم اختب

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المراجع الرئيسة:
البحث العلم   ند المسلميظ بيظ ميسرات الماض  ومعوقات الحاضر د محمد  بد العليم مرس ، دار  الم الاتب، ط 

 هـ 1411
ة ث د زيغريود هوناوة ترعموة فواروق بيضووظ واموا  عمس العرب تسوطع  لو  الغورب ث تثور الحضوارة العربيوة فو  توربو

 0هـ دار اتفاق العديدة بيروت  1406دسوق  ط 
 المراجع المساعدة:

 0تاريخ العلم ودور العلماء العرب ف  تقدمه د  بد الحليم منتصر ط دار المعارا  
 0حضارة اإلسمم وتثرها ف  الترق  العالم  عم  مظ ر ط دار مصر للطبا ة 

 http://www.cyberistan.org موقع الحضارة اإلسممية باللغة اإلنعليزيةااللكترونية:  المواقع

http://www.cyberistan.org/


 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 السادس المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401318سلم رمز المقرر نظريّة المعرفة اسم المقرر

EPISTEMOLOGY صفة المقرر  

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

تنواع المعرفة، المعرفة وفلسفة العلم، مصادر المعرفة، ضوابط المعرفة، مناهج المعرفة :   المن ج التعريبم، المنطب 
 نطب الرمزن، المن ج العدلم، المنطب اإلعراقم (كالصورن، الم

نظرية المعرفة : نعأت ا، مبادؤها، تع ر ت مم ا :   الغزالم، ابظ رعد، ابظ سينا، ابظ  ربم، اانط، هيع ، باعمر (ك 
 0واالتعاهات المعاصرة ف  نظرية المعرفة 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0هج المعرفة ونظريات ا والتعرا  ل  ت مم ا واتعاهات ا المعاصرة تأصي  المعرفة والعلوم مظ خم  دراسة منا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ : 
 يبرهظ تمورا افتراضية معتمدة  ل  مناهج المعرفة:  التّعريبيّة، والصورية، والرمزية، والعدلية (  -
 المعرفةك يميز بيظ اتعاهات -
 0يبيظ مناهج المعرفة ف  مختلا االتعاهات  -
 يحل  النصوص المختارة التعاهات المعرفةك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

الحوار والمناقعة للموضو ات مح  البحثك ونصوص منتخبة مظ اتب نظريّة المعرفة وتحلي  المفاهيم الواردة في ا  -
 الب بإ داد بحوث تدور حو  نظريّة المعرفة والمساا  التم تتناول اكونقدهاك ثم تاليا الط

 سادساً: التقويم

 درعة 60درعة  واختبار ن ااّم مظ   20درعة  واختبار فصلّم ثاظ مظ 20اختبار فصلّم تّو  مظ 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 المعاصريظ، محمود زيداظ، دار الن ضة العربيةك بيروتكنظرية المعرفة  ند مفارن اإلسمم وفمسفة الغرب 

 مناهج البحث  ند مفارن اإلسمم،  لم سامم النعار دار السمم بمصرك
 المراجع المساعدة: 

 القاهرة –نظرية المعرفة المعاصرة، صم  إسما ي   الدار المصرية السعودية 
 0نقد العق  الخالصك اانط، ترعمة تحمد الّعيبانّم 

 0لسفة والعلم، مظ اانط ونيوتظ إل  الوضعيّة وحدود المعرفة اإلنسانيّةك  بد القادر بعتة  الف
 تقويم المن ج فم تقويم التراثك طه  بد الّرحمظ

 www.epistemology.com المواقع االلكترونية:                                                                      

www.nadhariyyatualmaarifati.com 

 

http://www.epistemology.com/
http://www.nadhariyyatu/


 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 السابع المستوى الدراسات اإلسممية  القسم 

 7401401سلم رمز المقرر النظام االعتما   ف  اإلسمم اسم المقرر

Social System in Islam اختيارى صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

بط المعتمع: تعريفه، اإلنساظ فم اإلسمم، تسس بناء المعتموع و نايوة اإلسومم بوه، سومات المعتموع اإلسوممم، تقويوة الوروا
االعتما ية، األسرة فم اإلسمم: تعريف ا، ماانت ا، تهميت ا، تسس بناء األسرة، الزواج ومقاصوده، حقووق الوزوعيظ، حقووق 
اتباء واألوالد واألقارب، ماانة المرتة وحقوق وا فوم اإلسومم، العوب ات حوو  النظوام األسورن فوم اإلسومم والورد  لي وا:   

المورتة، الحعواب، الطومق، تحديود النسو (، المعوامت األسورية و مع وا         مو  تعدد الزوعات، ميوراث المورتة، ديوة 
 المرتة، القوامة، النفقة، النعوز (ك

 مع تاليا الطمب بحفظ سورة األحزابك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة تسس اإلسممم ومااتة االسرة فم اإلسمم 

 رابعا: أهداف المقرر

 م ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ:يتوقع ف
 يعرا المعتمع والنظام االعتما مك -
 يعار ماانة األسرة فم اإلسمم وتسس بناا اك -
 يوضي ماانة المرتة وحقوق ا فم اإلسممك -
 يعار تهم المعامت األسرية وطريقة  مع اك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

دام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو استخ -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 سادساً: التقويم

 50اختبار ن اام  10بحث  10معاراة  30اختبار فصلّم 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 م وبناء المعتمع، حسظ تبوغدة وآخروظك اإلسم

 حقوق المرتة وواعبات ا، فاطمة نصياك
 المراجع المساعدة:

 تحاام األسرة فم اإلسمم، محمد مصطف  علبمك
 تحاام المعاعرة الزوعية، زينب حسظ العرقاونك

 األسرة المسلمة، وهبه الزحيلمك
 عب ات حو  المرتة، محمد سعيد البوطمك

  م فم العريعة، محمد تحمد الصاليكالتااف  االعتما



 :المعلومات العامة عن المقررأوال: 

 السابع المستوى الدراسات اإلسممية  القسم 

 7401418سلم  رمز المقرر النظام السياسم وحقوق اإلنساظ فم اإلسمم اسم المقرر

Political System & Human Rights In 

Islam 
 اختيارى صفة المقرر

  المتطلبات السابقة  نظرن   ملم مقررطبيعة ال

 العربية لغة التدريس  اتصا  2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

النظام السياسم: تعريفه، خصااصه، ترااظ الدولة: الوطظ، المعتمع، السلطة، تهوداا الدولوة، تسوس الدولوة، مبوادئ الحاوم 
 الحاام، سلطات الدولة، حقوق المسلم وغير المسلم فم الدولة اإلسمميةك فم اإلسمم،اختيار الحاام، البيعة، واعبات

مظاهر تطبيب النظام السياسم فوم المملاوة العربيوة السوعودية: النظوام األساسوم للحاوم، العوورى، القضواء، األموظ، الحسوبة 
 والد وةك

ساسية:  المساواة، الحريوة، الحيواة، العود ، حقوق اإلنساظ فم اإلسمم: تعريف ا، تهميت ا، مصادرها، ضوابط ا، الحقوق األ
السممة( اإل مظ العالمم لحقوق اإلنساظ فم المواثيب الدولية، وموقا المملاة العربية السعودية منوهك موع تاليوا الطومب 

 بحفظ سورة الا اك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 ظ مظ وع ة نظر إسممية حاعة الطالب إل  دراسة تسس النظام السياسم ومباداه، وحقوق اإلنسا 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادراً  ل  تظ: 
 يعرا النظام السياسم فم اإلسممك -
 يعار خصااص النظام السياسم ومبادئ الحامك -
 يبيظ حقوق اإلنساظ التم عاء ب ا اإلسمم وحقوق غير المسلميظ بصفة خاصةك -
 مظاهر تطبيب نظام الحام فم اإلسمم فم المملاةكيوضي  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلمية، ثم التحو  نحو الطريقة الحواريوة  نود اسوتخدام السوبورة تو  -
 الامبيوتر فم  رض تقسيمات الموضوعك 

 سادساً: التقويم

 50اختبار ن اام  10بحث  10معاراة  30صلّم اختبار ف

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

  المرجع الرئيس:
 نظام الحام فم اإلسمم، محمد المباركك 

 حقوق اإلنساظ وحرياته األساسية،  بد الوهاب العيعانمك
 المراجع المساعدة:

 السياسة العر ية فم إصم  الرا م والر ية، ابظ تيميةك
 سلطانية، الماوردنكاألحاام ال
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 فهرس المحتويات

 
 الصفحة الموضوع

 56 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ككككككككككككككككككككككككككككك تم يد -
 57 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالرؤية  والرسالة -
 57 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتهداا القسم -
 58 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككات الخطةمسوغ -
 58 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالمرععيات األااديمية -
 59 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمراح  بناء الخطة وإعراءات ا -
 60 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك المعاالت -
 61 كككككككككككككككككككككككككككككبرنامج قسم الدراسات اإلسممية، ونعاطاته األااديمية -
 61 ككككككككككككككككككككككككككككككككككك ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمعاالت  م  الخريعيظ -
 62 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتوزيع المقررات  ل  المستويات الدراسية -
 67 كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتوصيا المقررات -

 



 تم يد 
 

ً بالدراسات اإلسممية، ف م مظ  ً بالغا تولم السياسة التعليمية فم المملاة العربية السعودية اهتماما
المقررات األساسية التم تدرس فم العامعات السعودية، اما تن ا تحد األقسام الدراسية التم تمني درعة 

 الباالوريوس ك
وينضم قسم الدراسات اإلسممية باليات اتداب بعامعة الملك فيص  إل  األقسام األخرى بعامعات 

 المملاة فم إ داد المتخصصيظ وتأهيل م  لمياً؛ لياونوا قادريظ  ل  العم  وخدمة معتمع م ك 
للعاظ ف   م  دؤوب لوضع ومنع تمت الموافقة السامية  ل  إنعاء الية اتداب بعامعة الملك فيص  وا

خطة عادة هادفة ومتميزة تؤه  للحصو   ل  اال تماد األااديمم، العى مظ عأنه تظ يرتقم بمستوى 
 الالية إل  المستويات العالمية فتاوظ قبلة للدارسيظك



 

 الرؤيـــــة
ً فم ا   لدراسات تحقيب الريادة  ل  المستوى المحلم واإلقليمم والدولم فم إ داد الطالب  لميا

اإلسممية، وتزويده مظ خمل ا بم ارات البحث والتفاير واالستنباط، وعلك حسب من عية التفاير العلمم 
الحديث وقوا د العريعة اإلسممية األصيلة، بما يبنم رؤية وسطية مستمدة مظ القرآظ الاريم والسنة 

 لته ويعزز حوار الثقافات كالنبوية ومن ج السلا الصالي، ويرسخ ثقافة المعتمع اإلسممم وتصا
  

 
 

 الرســــالة
إ داد افاءات متميزة بالعطاء واإلبداع فم ميداظ الدراسات اإلسممية والبحث العلمم المد م ببرامج   

 الدراسات العليا، واإلس ام فم خدمة المعتمعك
 
 

 األهــــداف
بما يتفب مع المستعدات والمتغيرات بناء افاءات متميزة فم الدراسات اإلسممية قادرة  ل  العطاء  - 1

 المحلية والدوليةك 
ربط المعتمع بتراثه العلمم األصي  وثقافته اإلسممية، وتعريفه بالثقافات األخرى لد م التواص   - 2

 اإليعابم مع اك 
 السعم للتأثير  ل  المنتج الثقافم العالمم وإثرااه بقيم اإلسمم وتعاليمهك - 3
ث العلمم فم الدراسات اإلسممية وتوظيفه للتعام  مع المستعدات و مج المعامت االرتقاء بالبح - 4

 بافاءة  اليةك
 إ داد باحثيظ فم الدراسات اإلسممية يمتلاوظ م ارات التفاير وتصو  البحث العلمم ك  - 5



 مسوغات الخطة:
را لما هو موعود فم حرصت اللعنة المالفة بوضع خطة دراسية متميزة لالية اتداب ال تاوظ تارا

الاليات األخرى، وف  الوقت نفسه حرصت  ل  اإلفادة مما توص  إليه اتخروظ، فباتت الم مة تصعب 
ف   تنعد التميز مع المحافظة  ل  األسس، مع محاولة االستفادة مظ ا  عديد حت  توااب وتمام 

 0معطيات العصر وطبيعته 
الخطة بدءا مظ تحديد الرؤية والرسالة وال دا ومروراً  وقد رو م هعا ف  ا  مرحلة مظ مراح  بناء

 بتحديد تسماء المقررات وتوصيف ا ك
 

 المرجعيات األكاديمية :
حرصت لعنة قسم الدراسات اإلسممية  ل  توسيع داارة اإلفادة مظ المؤسسات األااديمية األخرى ف  

 التم تم الرعوع إلي ا :ا  تخصصات ا، والبدء مظ حيث انت   اتخروظ، وتبرز المؤسسات 
 www.ksu.edu.saالرياض                         -عامعة الملك سعود / الية اتداب  -1
 awww.kau.edu.sعدة       –عامعة الملك  بد العزيز / الية اتداب والعلوم اإلنسانية -2
 www.imamu.edu.saالرياض  –عامعة اإلمام محمد بظ سعود اإلسممية/الية العريعة  -3
 www.squ.edu.omعامعة السلطاظ قابوس بعماظ/ الية اتداب والعلوم االعتما ية         -4
 www.fa.kuniv.edu.kwعامعة الاويت / الية اتداب                                   -5

 www.gu.edu.joاألدرظ                               -ية اتداب عامعة اليرموك / ال -6

هعا باإلضافة إل  ما قامت به اللعنة مظ  قد لقاءات  م  ف  تقسام الدراسات اإلسممية باليات العامعة 
ام، : الية التربية باألحساء، الية التربية للبنات باألحساء، الية المعلميظ باألحساء، الية المعلميظ بالدم

الية اتداب بالدمام، واعلك مراسلة قسم الثقافة اإلسممية بعامعة اإلمام محمد بظ سعود اإلسممية 
لمراععة المقررات الثقافية، اما تفادت اللعنة اثيراً مظ آراء تساتعة تقسام الدراسات اإلسممية عون 

 0التوصيا  الخبرة ا  ف  تخصصه، واعا التصفي  بر عباة اإلنترنت ف  معا  تدبيات
اما حرصت اللعنة تظ تاوظ الخطة منسعمة مع سوق العم  وما يحتاعه مظ تأهي  خريج قسم الدراسات 

 0اإلسممية 

http://www.ksu.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/


 مراحل بناء الخطة وإجراءاتها :
 لقد سبب  ملية إخراج الخطة ف  صورت ا الن ااية  مليات اثيرة معقدة يماظ إعمال ا فيما يل  :

قع اثنتم  عرة وحدة دراسية مقسمة بيظ الثقافة اإلسممية، ول ا ا تماد متطلبات العامعة بوا -1
ثماظ سا ات بواقع تربعة مقررات يختارها الطالب مظ بيظ ستة مقررات، واللغة العربية ول ا تربع 

 0وحدات دراسية بواقع مقرريظ يختارهما الطالب مظ بيظ ثمثة مقررات 
سية معتمدة، وقد ت دت متطلبات الالية مظ خم  ا تماد متطلبات الالية بواقع تربعيظ وحدة درا -2

بما يفيد منه طالب الية  اللعنة العليا إل داد خطة الية اتداب، بحيث تاوظ مستو بة لعميع التخصصات
 اتدابك

ا تماد رؤية القسم ورسالته وتهدافه ، وه  مستقاة مظ رؤية الالية ورسالت ا وتهداف ا الت   -3
 كت دت ا اللعنة العليا

 را  معروع تسماء مقررات قسم الدراسات اإلسممية وتوزيع ا إل  حزم متخصصة ااتت :اقت -4

 التفسير و لومه  -ت   
 الحديث و لومه  -ب 
 الفقه وتصوله  -ج 
 العقيدة و لوم ا  -د 
 مقررات تخرى  -هـ
 0 رض المسودة  ل  األقسام المناظرة ف  اليات العامعة و قد لقاءات  م  لمناقعت ا -5
اد الوحدات الدراسية المقررة لا  حزمة داخ  التخصص، ومناقعت ا باستفاضة للتأاد مظ ا تم -6

اون ا محققة ألهداا القسم ومتمامة مع  دد الوحدات الدراسية المخصصة له، وهم ثمانوظ وحدة 
 0دراسية معتمدة 

سية بعد االستقرار  ل  صيغة موحدة ورؤية متفقة  ل  مسميات المقررات و دد وحدات ا الدرا -7
اإلفادة مظ لقاءات العم  المنعقدة فم األقسام، مع مرا اة األخع بمعموع اتراء الت  تثيرت ف  المناقعات 

 0وتقريب وع ات النظر المختلفة 

ترعيي لعاظ فر ية صغيرة لا  تخصص يوا  إلي ا توصيا المواد حسب رؤية ورسالة  -8
 0وتهداا القسم والالية 

 ظ الفر ية ومراععت ا وتوحيد صياغة واحدة لا  المقرراتك تعميع التوصيفات مظ اللعا -9

 0طبا ة النسخة األخيرة مظ خطة قسم الدراسات اإلسممية و رض ا  ل  اللعنة العليا -10

 



 المجاالت:
مقررات قسم الدراسات اإلسممية ماونة مظ تربع حزم تم اإلعارة إلي ا مظ قب ، وفيما يل   رض 

 تفصيل  لا  حزمة :

 فسير وعلومه :حزمة الت
وفي ا سبعة مقررات بواقع تربع  عرة وحدة دراسية ف  فروع التخصص، ت دا إل  تزويد الطالب 
بعر ة ليست قليلة حو  هعا التخصص، تمانه فيما بعد مظ االستزادة والتعمب فيه ومظ ثم البحث العلم  

 0ف  تحد فروع التخصص 
 

 حزمة الحديث وعلومه :
تربع  عرة وحدة دراسية ف  فروع التخصص، ت دا إل  تزويد الطالب  وفي ا سبع مقررات بواقع

بعر ة ليست قليلة حو  هعا التخصص تمانه فيما بعد مظ االستزادة والتعمب فيه ومظ ثم البحث العلم  
 0ف  تحد فروع التخصص 

 

 حزمة الفقه وأصوله :
التخصص، ت دا إل  تزويد وفي ا تربعة  عر مقرراً بواقع ثماظ و عريظ وحدة دراسية ف  فروع 

الطالب بعر ة ليست قليلة حو  هعا التخصص تمانه فيما بعد مظ االستزادة والتعمب فيه ومظ ثم البحث 
 0العلم  ف  تحد فروع التخصص 

 

 حزمة العقيدة وعلومها :
وفي ا تربع مقررات بواقع ثمانم وحدات دراسية ف  فروع التخصص ت دا إل  تزويد الطالب بعر ة 

ت قليلة حو  هعا التخصص تمانه فيما بعد مظ االستزادة والتعمب فيه ومظ ثم البحث العلم  ف  تحد ليس
 0فروع التخصص 

 

 حزمة المقررات األخرى :
وه  مقررات مسا دة لا  التخصصات ال يستغن   ن ا طالب قسم الدراسات اإلسممية وعل ا مظ  لوم 

 0اتلة االلغة والبمغة والمنطب وغيرها 



 برنامج قسم الدراسات اإلسالمية ونشاطاته األكاديمية
برنامج اإلعازة العالية ثالباالوريوسث فم الدراسات اإلسممية، وهو برنامج  ام يدرس فيه الطالب  -

معمو ة مظ مقررات الدراسات اإلسممية  ل  مدى تربع سنوات، با  سنة دراسية فصمظ دراسياظ 
ما بعاته، ويمني الدارس  ل  إثره درعة الباالوريوس، اما يؤهله يمث  ا  فص  مستوى دراسيا قاا

 0البرنامج للعم  ف  معاالت متعددة  سنعرض ل ا 
 0تدريس متطلبات العامعة   المقررات الثقافية ( لاليات العامعة المختلفة  -
 

 مجاالت عمل الخريجين:
 الية : يماظ لخريعم برامج الدراسات اإلسممية العم  فم المعمت الت

 تدريس العلوم العر ية فم التعليم العام بعد التأهي  التربون ك -1
 ك  واإلرعاد واإلمامة والد وة إل  هللا تعال  فم دور العبادة والتوعيه واإلرعاد معاالت الو ظ -2

 االستعارات العر ية  ظ طريب مااتب االستعارات العر ية، تو اإل مم بعت  قنواتهك -3

 ة وإ داد البرامج الدينية كالمختلف وساا  اإل مم -4

 العر ية واتابة العد  ك المحاام -5

 المحاماة واالد اء العام ك -6

 العم  اإلدارن فم الدواار الحاومية والمؤسسات والعرااتك  -7

 العم  بوظيفة معيد فم العامعات ك -8



 

 توزيع المقررات على المستويات الدراسية
 

 مقررات المستوى األول

 المتطلب
 رمز المقرر

 رراتالمق
 الوحدات الدراسية

  االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 العقيدة اإلسالمية والمذاهب المعاصرة 7401101سلم ج

  2 2 فقه السيرة 7401102سلم ك

عرب ج
7402102 

  2 2 التحرير العربي

عرب ك
7402101 

  2 1 (1النحو التطبيقي )

  2 2 اللغة اإلنجليزية العامة 1700121نجل ك

  2 2 مبادئ اإلدارة 0622115أدر  ك

نفس ك
0232109 

  2 2 مهارات التعلم والتفكير

  2 2 مدخل إلى تقنية المعلومات 0902741 ك

بدن  ك
0231101 

  2 2 الصحة واللياقة

  18 17 المجموع

 
 لثانيمقررات المستوى ا

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 التالوة والتجويد 7401103سلم ك

  2 1 (   2النحو التطبيقي) 7402104 رب ك

  2 2 التذوق األدبي 7402103 رب ج

  2 2 القراءة والمحادثة 7402105 رب ك

  2 2 اللغة اإلنجليزية )قراءة ( 7403102نع  ك

  2 2 اللغة اإلنجليزية )كتابة( 7403103نع  ك

  2 2 مبادئ علم االجتماع 7406101عمع ك

  2 2 برامج الحاسب المكتبية 0902742 ك

  2 2 مبادئ اإلحصاء 0817130ريض ك

  18 17 المجموع

 
  ج( متطلب العامعةك                ك( متطلب الاليةك               ت( تخصصك



 ثالثمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 األخالق اإلسالمية وآداب المهنة 7401317سلم ج

  2 2 ( .ENاالتصاالت واإلنترنت ) 09004741 ك

  2 2 2التالوة والتجويد 7401103سلم ت

  2 2 (1علوم القرآن ) 7401202سلم ت

  2 2 (1علوم الحديث) 7401205سلم ت

  2 2 تشريعتاريخ ال 7401209سلم ت

  2 2 ( 1أصول الفقه) 7401210سلم ت

  2 2 (1فقه العبادات ) 7401212سلم ت

  2 2 (3النحو التطبيقي) 7402106عرب ت

  18 18 المجموع

 

 رابعمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 العالم اإلسالميحاضر  7404206ترخ ك

 مدخل إلى اإلعالم 7407101علم

 0902743 ك
0904742 

 قواعد البيانات
 الشبكات 

2 2  

  2 2 (2علوم القرآن  ) 7401203سلم ت

  2 2 مناهج المفسرين 7401207سلم ت

  2 2 (2علوم الحديث) 7401206سلم ت

  2 2 مناهج المحدثين  7401208سلم ت

  2 2 (1لعقيدة)ا 7401214سلم ت

  2 2 ( 2أصول الفقه) 7401211سلم ت

  2 2 (2فقه العبادات ) 7401213سلم ت

  18 18 المجموع

 

 
 
 



 خامسمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 قضايا ثقافية معاصرة 7401301سلم ج

  النظام االقتصادي في اإلسالم 7401318سلم

  2 2 الحضارة اإلسالمية 7404301ترخ ك

 اإلسالم وقضايا العلم والتقنية 7401302سلم

  2 2 (1التفسير) 7401303سلم ت

  2 2 (1الحديث) 7401305سلم ت

  2 1 تخريج األحاديث 7401307سلم ت

  2 2 ( 2العقيدة) 7401315سلم ت

  2 2 (  3أصول الفقه) 7401312سلم ت

  2 2 (1فقه المعامالت) 7401310سلم ت

  2 1 (1فقه المواريث) 7401313سلم ت

  18 16 المجموع

 

 سادسمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 نظرية المعرفة 7401318سلم ك

 التذوق الفني وعلم الجمال 0228308ترف

  2 2 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر   7404308ترخ ك

  2 2 (2التفسير) 7401304سلم ت

  2 2 (2الحديث) 7401306سلم ت

  2 1 دراسة األسانيد 7401308سلم ت

  2 2 (3العقيدة) 7401316سلم ت

  2 2 (2فقه المعامالت) 7401311سلم ت

  2 1 (2فقه المواريث) 7401314سلم ت

  2 2 فقه األسرة 7401309سلم ت

  18 16 المجموع

 



 سابعمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

 ج
 النظام االجتماعي في اإلسالم 7401401سلم

2 2 
 

 7401418سلم
إلنسان في النظام السياسي وحقوق ا

 اإلسالم
 

  2 2 (3تفسير ) 7401405سلم ت

  2 2 (3حديث) 7401407سلم ت

  2 2 األديان والفرق 7401402سلم ت

  2 2 القضايا المعاصرة وفقه النوازل 7401403سلم ت

  2 2 فقه الجنايات والحدود  7401404سلم ت

 ت
 البالغة 7402107عرب

2 2  
 اب والسنةاإلعجاز في الكت 7401406سلم

  2 2 أصول البحث العلمي 7401408سلم ت

  2 2 التحرير اإلداري 7401409سلم ت

  18 18 المجموع

 

 ثامنمقررات المستوى ال

 المتطلب
 رمز المقرر

 المقررات
 الوحدات الدراسية

 المجموع االتصال المعتمدة ورقمه

  2 2 القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة 7401410سلم ت

  2 2 فقه القضاء والسياسة الشرعية 7401411سلم ت

  2 2 مناهج الفكر الحديث 7401412سلم ت

 ((.ENقضايا دعوية 7401413سلم

  2 2 علم المنطق 7401414سلم ت

 االستشراق والدراسات اإلسالمية 7401415سلم

  2 2 مشروع بحث تخرج 7401416سلم ت

  4 2 تدريب ميداني 7401417سلم ت

  14 12 المجموع

 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثالث المستوى  الدراسات اإلسممية القسم

 7401204سلم رمز المقرر (  2التموة والتعويد  اسم المقرر
Recitation of Quran (2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 7401103سلم

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة الساعات عدد

 ثانياً: محتوى المقرر

الممووات السوووااظ، مخووارج الحووروا، صووفات الحووروا، المتموواثمظ والمتقاربوواظ والمتعانسوواظ،  الوقووا واالبتووداء، همووزة 
 الوص  والقطع، تحاام الراء ك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 ريم قراءة صحيحة معودةك ضرورة إتقاظ الطمب لقراءة القرآظ الا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يقرت العزء المقرر قراءة صحيحة خالية مظ اللحظ العلم والخفمك -
 يطبب تطبيقا سليما نطب الحروا مظ مخارع ا وبصفات ا المقررة لغة وعر ا ك  -
 ا ك يميز بيظ تنواع الوق -
 يقارظ بيظ الحروا مظ حيث تفخيم ا وترقيق اك - 
 يسّمع العزء السادس والععريظ مظ القرآظ الاريم غيباك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 التلقيظك -
 العرض لألحاام بالعرااي وغيرهاك -
 استخدام المسع  لسماع المقرايظك -
 بعض الالمات والحروا التم ال يعيدون اك استخدام المعم  الصوتم لتلقيظ الطمب -

 سادساً: التقويم

 درعة ألصو  التموة وايفية النطب الصحيي مظ  دمهك 30* 
 درعة اختبار تحريرنك 30* 
 درعة اختبار ن اام عف مك 40* 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 قوا د التعويد ك  بد العزيز قارن المرجع الرئيس : 
 :المراجع المساعدة

 حب التموة ك حسنم العيخ  ثماظ -
 غاية المريد فم  لم التعويد ك نصر قاب   طية -
 ن اية القو  المفيد فم  لم التعويد ك محمد مام نصرك -
 برنامج مداد   برنامج رقمم ( ك  -

 المواقع االلكترونية :
 وزارة العاوظ اإلسممية واألوقااك  - 



 :أوال: المعلومات العامة عن المقرر

 الثالث المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401202سلم  رمز المقرر (1علوم القرآن الكريم ) اسم المقرر
Quran's Sciences (1) إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 رثانياً: محتوى المقر

القرآظ الاريم: تعريفه وتسماؤه، الفرق بينه وبيظ الحوديث  0 لوم القرآظ: تعريفه، تاريخه، تهميته، نماعج مظ المؤلفات فيه 
القدسمك الوحم : معناه ومراتبه، العبه الواردة حوله ومناقعوت ا، تنوزالت القورآظ والحاموة موظ نزولوه مفرقوا، عموع القورآظ 

عمع القرآظ واتابته، الرسم العثمانم، القراءات القرآنية، ع ود المملاوة العربيوة السوعودية  وتدوينه، العبه التم تثيرت حو 
 فم خدمة القرآظ الاريمك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 ضرورة اإللمام بعملة مظ مباحث  لوم القرآظ قب  البدء فم دراسة التفسيرك

 رابعا: أهداف المقرر

 الطالب قادرا  ل  تظ :  يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ 
 يبيظ ما يتعلب بالقرآظ الاريم مظ  لوم ك -
 يميز بيظ تنواع الوحمك -
 يطبب تصو  هعا العلم فم دراسة التفسير ك  -
 يرد  ل  العب ات التم يثيرها المستعرقوظ حو  القرآظ الاريم ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0الحوار والمناقعة  -
 سبورةكال -
 استخدام الوساا  الحديثة االحاسوب فم عر  المادة وبيان اك  -
 تاليا الطالب بالواعبات الصفية وغير الصفية ك   -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 مباحث فم  لوم القرآظ ك مناع القطاظك  الرئيس:  المرجع
 المراجع المساعدة:

 اإلتقاظ فم  لوم القرآظ ك السيوطمك -
 مناه  العرفاظ ك الزرقانمك -
 المدخ  لدراسة القرآظ ك محمد محمد تبو ع بهك -

   www.tafsir.org:  المواقع االلكترونية 

http://www.tafsir.org/


 : المعلومات العامة عن المقرر:أوال

 الثالث المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401205سلم  رمز المقرر (1 لوم الحديث   اسم المقرر
Sciences of  Prophet's Tradition (1) إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية ة التدريسلغ  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 لوم الحديث: تعريفه، تسماؤه، موضو ه، غايته، تع ر المصنفات فيه، مصطلحاته، تقسام الحديث با تبوار وصووله إلينوا، 
 وبا تبار مظ تضيا إليه، وبا تبار درعته، والحديث الُمعتِرك بيظ المقبو  و المردودك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0الطالب إل  معرفة مصطلحات  لوم الحديث حاعة  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :  
 يقارظ بيظ تقسام الحديث مظ حيث تعريف ا وحام ا ك -
 يمث  ألنواع الحديث مظ حيث السند والمتظك -
 يسرد الاتب التم هم  مظاظ الحديث المقبو  ك -
 يبيظ ع ود السلا فم حفظ السنة وتدوين اك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 عر  المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةك -
 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوعك -
 تاليا الطمب بواعبات وتبحاث موعزة يطبقوظ في ا المعارا التم عرحت ل مك -
 تقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةكاالستفادة مظ ال -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

  المرجع الرئيس:
 لطحاظكتيسير مصطلي الحديث ك محمود ا  -

 المراجع المساعدة:
 تدريب الراون ك السيوطمك  -
 البا ث الحثيث عر  اختصار  لوم الحديث ك تحمد عاار  -
 من ج النقد فم  لوم الحديث ك دك نور الديظ  ترك  -

 0موقع الماتبة العاملة  -موقع عباة السنة النبوية و  لوم ا  -المواقع االلكترونية

 
 



 ة عن المقرر:أوال: المعلومات العام

 الثالث المستوى  الدراسات اإلسالمية القسم

 7401209سلم  رمز المقرر تاريخ التشريع  اسم المقرر
History of Islamic Jurisprudence إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ياً: محتوى المقررثان

تعريا العريعة اإلسممية واأللفاظ عات الصلةك تعريا التعريع، تاريخه، خصااصه، مصادره،  واألدوار التوم مور ب وا  -
ظ ور المعاهب الفق ية األربعة، والتعريا با  معهب وتصوله وإمامه وتع ر فق ااه ومصادره ك الع ود الفق ية ف  خدموة 

 ية، الموسو ات الفق ية، النظريات الفق ية، تقنيظ الفقهكالتعريع : المعامع الفق 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 حاعة الطالب إل  الوقوا  ل  المراح  التم مر ب ا التعريع اإلسممم، والع ود التم بعل ا الفق اء فم سبي  علك ك

 رابعا: أهداف المقرر

 ظ : يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  ت
 يوضي األدوار التم مر ب ا الفقه اإلسمممك  -
 يقدم موعزاً  ظ سيرة تامة المعاهب األربعةك  -
 يقارظ بيظ األصو  التم ا تمد  لي ا الفق اء فم استنباط األحاامك  -
 يُقيَِّم الدور العن تقوم به المعامع الفق ية فم العصر الحديثك -

 احبةخامسا: طرائق التدريس واألنشطة المص

 استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة فم  رض المادة العلميةك -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك -
 االستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10      * معاراة      

 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المراجع الرئيس: 
 تاريخ التعريع اإلسممم ك مناع القطاظك  -

 المراجع المساعدة:
 تاريخ التعريع اإلسممم ك محمد الخضرن بكك -
 ظ الحعون الثعالبمك الفار السامم فم تاريخ الفقه اإلسممم ك محمد بظ الحس -
 دراسة تاريخية للفقه وتصوله ك دك مصطف  الخظك -

 0الماتبة العاملة  -عامع الفقه اإلسممم    -المواقع اإللكترونية



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثالث المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401210سلم  رمز المقرر ( 1أصول الفقه ) اسم المقرر
Fundamentals of Jurisprudence (1) إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

عريفه، تراانه، تقسامه  الحام تصو  الفقه: تعريفه، تهميته، صلته بعلم الفقه، نعأته، طرق التأليا فيهك الحام العر م: ت 
التاليفم، الحام الوضعم(ك القوا د األصولية اللغوية: الوضع اللغون، المعترك، الحقيقة والمعاز، داللة المنطوق 

 والمف وم، العام والخاص، المطلب والمقيد، األمر والن م، الواضي الداللة ومراتبه، الخفم الداللة ومراتبه(ك

 رثالثاً: مسوغات المقر

 حاعة الطالب إل  معرفة القوا د األصولية التم مظ خمل ا تستنبط األحاام العر ية مظ النصوصك

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يبيظ تهمية  لم تصو  الفقه لمعت اد فم األحاام العملية ك  -
 األحاام مظ حيث القطع والظظ، ومظ حيث الوضو  والخفاء ك يميز بيظ دالالت النصوص  ل  -
 يطبب القوا د األصولية المتعلقة بتفسير النصوص العر يةك  -
 يوضي طريقة استنباط الحام العر م مظ النصوص العر يةك   -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 ة العلميةك اال تماد  ل  طريقة اإللقاء والمحاورة فم  رض الماد -
 استخدام تسلوب الموازنة بيظ الموضو ات المتعاب ةك  -
 االهتمام بالسبورة ووساا  العرض الحديثة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 تخريج بعض الفروع الفق ية  ل  المساا  األصوليةك     -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            

 10       * بحث        
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الوعيز فم تصو  الفقه ك دك  بد الاريم زيداظك  -المرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة: 

 تصو  الفقه اإلسممم ك دك وهبة الزحيلمك  -
 روضة الناظر وعنة المناظر ك ابظ قدامةك  -
 م ك 2006م ك دك محمد مصطف  الزحيلمك ط دار الخير ك دمعب الوعيز فم تصو  الفقه اإلسمم -

 موقع الماتبة اإلسممية      -موقع الفقه اإلسمممك    - المواقع االلكترونية :

 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثالث المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401212سلم  رمز المقرر (1فقه العبادات   اسم المقرر
Jurisprudence of Practical Cults (1) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 لنعاسات ، الحيض والنفاسك الط ارة: تعريف ا، تنواع المياه ، الوضوء، المسي  ل  الخفيظ، الغس ، التيمم، ا -
األعاظ، الصمة، صفة الصمة، سعود الس و، صمة العما ة، صمة العمعة، صمة التطوع، توقات الن وم  وظ الصومة،  -

 صمة العيديظ، صمة الاسوا والخسوا، صمة االستسقاء، العناازك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0ة حاعة الطالب إل  معرفة تحاام الط ارة والصم -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ: 
 يربط األحاام الفر ية بأدلت ا العزايةك -
 يطبب ما يتعلب بالط ارة   مظ وضوء وتيمم ونحوهما ( -
 يعار تنواع الصلوات المفروضة وصلوات التطوع مع تدلت ا العر يةك -

 لوعه المعروع كيؤدن الصمة  ل  ا -
 يعطم حاما عر يا لما يعرض  ليه مظ تحوا  تتعلب بالصمة وعروط ا ك -

 يتحدث  ظ ِحَام وتسرار الط ارة والصمةك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 القراءة فم اتاب الروض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة والتدريب  ل  القراءة الصحيحة فيهك  -
 (، ألهم تفاار المحاضرةك  Power Pointاستخدام السبورة، وعرااي العرض  ل  الامبيوتر    -
 (، لتقديم المحاضرات بصورة توسع وتوضي ك WebCtاستخدام تقنية ثالويب ستمث    -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               

 50اام      * اختبار ن 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الروض المربع بعر  زاد المستقنع للعيخ منصور الب وتمك المرجع الرئيس: 
 دار ابظ العوزنك  –العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد صالي العثيميظ -المراجع المساعدة: 

 0حاعية الروض المربع  للعيخ  بد الرحمظ بظ قاسم 
 لكترونية: المراجع اال

 0الماتبة العاملة   -عامع الفقه اإلسممم   -



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثالث المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7402301عرب  رمز المقرر (3النّحو التطبيقّي ) اسم المقرر
PRACTICAL GRAMMAR(3) إجباري صفة المقرر 

متطلبات ال  نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

(، القراءة 2النحو التطبيقي )
 والمحادثة

 العربية لغة التدريس 1 اتصال 1 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر:

 يحتون هعا المقرر  ل  الموضو ات النّحوية التّالية:
التأايوود  لوو  بعووض القوا وود  إ ووادة حووروا المعووانم وتثرهووا الووداللمكك اخووتما الحاووم الفق ووم، والتفسوويرنتثوور اللغووة فووم 

 البحث فم المعاعم  اللغوية، البرامج الحاسوبية(ك اإلممايةك

 ثالثاً: مسوغات المقرر:

 تدريب الطالب  ل  إتقاظ القوا د النحوية مظ خم  التطبيب وتقوية م ارته النحوية وسممة لغته مظ اللحظ والخطأك

 رابعا: أهداف المقرر:

 المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : يتوقع فم ن اية تدريس 
 يطبب  مليا قوا د النحو المقررة فم المحتوى ك -
 يقرت بلغة  ربية سليمة خالية مظ اللحظ ك -
 ياتب النصوص العربية بعا  سليم ك -
 يبحث فم المعاعم سواء الورقم من ا تو الحاسوبمك -
 . يدرك تهمية اللغة فم حياته -

 يس واألنشطة المصاحبة:خامسا: طرائق التدر

 دراسة نصوص مختارة تُطبب  لي ا مفردات المقرر وموضو اته، انطمقا مظ النص، وصوال إل  القا دة النحويةك
 تاليا الطمب باتابة: المقالة، الرسالة، التلخيص، التقرير، وتقويم اك

 تثر الحروا  ل  المعن  اللغونكيختار القسم نصوصا مظ اتب حروا المعانم لزيادة إدراك الطمب اللغوية، و
يختار القسم معمو ة مظ اتب التراث العربم فم ا  مظ العلوم التالية: التفسير، التاريخ، العغرافيا، األدب، المعاعم،  ل  تال 

 تتارر فم مقرر آخرك

 سادساً: التقويم:

 المعموع اختبار ن اام اختبار نصفم

50 50 100 

 يات الطمب  ل  النحو التالم لـ:وتوضع االختبارات لتقيس افا

 المعموع المعاعم والمصادر الترقيم الاتابة اإلمماية الاتابة المعربة المساا  واألحاام

55 10 10 5 20 100 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه:

مغنم اللبيب  ظ اتب  ك بدالوهاب  بد السمم طويلة كتثر اللغة فم اختما المعت ديظ المراعع الرايسة:
 امكاأل اريب ك ابظ هع

النحو التطبيقم ك  التطبيب النحوّن ك  بده الراعحّمك القوا د األساسية ك السيد تحمد ال اعممك المراعع المسا دة:
 مختصر النحو ك  بد ال ادن الفضلمك  زام الععراونك

 www.shamela.ws الماتبة العاملة المواقع اإللكترونية 

 www.alfaseeh.com منتدى الفصيي

 الماتبة العاملة العامع الابير لاتب التراث حاسوبية:البرامج ال
 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401203سلم  رمز المقرر (2علوم القرآن الكريم ) اسم المقرر
Quran's Sciences (2) إجباري صفة المقرر 

 (1علوم القرآن الكريم) متطلبات السابقةال  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

الماووم والموودنم، تو  مووا نووز  وآخوور مووا نووز  مووظ القوورآظ الاووريم، تسووباب النووزو ، الناسووخ والمنسوووخ، المحاووم والمتعووابه، 
 المنطوق والمف وم، المعم  والمبيظ، تمثا  القرآظ، ترعمة معانم القرآظكقصص القرآظ، العام والخاص، المطلب والمقيد، 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 ضرورة اإللمام بعملة مظ مباحث  لوم القرآظ المعينة  ل  دراسة التفسيرك

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ  : 
 البياظ القرآنم ك   يوازظ بيظ تساليب -
 يمث  ألنواع دالالت النصوص القرآنيةك -
 يناقش قضية تبليغ القرآظ بما يعم  ترعمتهك -
 0يوضي األدوات التم تعا  المدخ  لدراسة التفسير  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 الحوار والمناقعةك  -
 القيام ببعض الواعبات الصفيةك   -
 السبورةك -
 استخدام الوساا  الحديثة االحاسوب فم  رض المادة العلميةك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس :
 مباحث ف   لوم القرآظ ك  مناع القطاظ  -

 لمساعدة:المراجع ا
 اإلتقاظ فم  لوم القرآظ ك السيوطمك -
 مناه  العرفاظ ك الزرقانمك  -

 المقدمات األساسية فم  لوم القرآظ ك  بد هللا يوسا العديعك
   www.tafsir.org:  المواقع االلكترونية 

http://www.tafsir.org/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى ات إسالميةالدراس القسم

 7401207سلم  رمز المقرر مناهج المفسرين اسم المقرر
Methods of Quran's Interpreters إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0إل   صر التدويظ  ريفه، الفرق بينه وبيظ التأوي ، نعأة  لم التفسير وتطوره مظ  صر النبم التفسير: تع
 مدارس التفسير، ومناهع ا ومصادرها ك 

 الوضع فم التفسير، اإلسراايليات وتثرها فم التفسير، التفسير  ند بعض الفرق، دراسة ألهم اتب التفسير بالرتنك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  لطالب إل  معرفة مناهج المفسريظ كحاعة ا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يوضي مراح  تطور مدارس التفسير ك  -
 يقارظ بيظ مناهج مدارس التفسير ك  -
 يقدم تعريفا لا  نوع مظ تنواع التفسير ك -
م التفاسير المتداولة الي -  0وم فم ضوء قراءته لمناهج المفسريظ  يُقّوِ

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

   الحوار والمناقعةك –برنامج الباوربوينت  –الحاسب اتلم  –السبورة  –الاتاب المقرر 

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               

 50     * اختبار ن اام 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 التفسير والمفسروظ ك محمد حسيظ العهبمك -

 المراجع المساعدة:
 0دراسات ف  مناهج المفسريظ ك دك نادى بظ محمود األزهرن  ماتبة المتنبم -
 اإلسراايليات والموضو ات فم اتب التفسير ك  دك محمد محمد تبوع بة ك -

 اللكترونيةالمواقع ا
 موقع ته  التفسير ك  -

 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401206سلم  رمز المقرر (2 لوم الحديث   اسم المقرر
Sciences of  Prophet's Tradition (2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 لسابقةا

 (1علوم الحديث)

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

صفة مظ تقب  روايته و مظ تُرد، ايفية سوماع الحوديث و تحملوه، صوفة ضوبطه و روايتوه، اتابوة الحوديث و ضوبطه، طورق 
 ة، الُمصنفات في اكالتصنيا فيه،  لم رعا  الحديث،  معرفة الثقات و الضعفاء مظ الروا

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة مصطلحات  لوم الحديث  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يبيظ المصطلحات الحديثية المتعلقة بالرواة حسب طبقات م وتسماا م وتوصاف مك -
 الرواية ومردودها ك يفرق بيظ مقبو  -
 يعر  اصطمحات المحدثيظ فيما يتعلب بمراتب الرواة مظ حيث العر  و التعدي ك -
 يدحض العب ات المثارة حو  السنة وحعيت اك  -
 يتحدث  ظ ع ود العلماء فم خدمة السنة ورسم القوا د الضابطة لروايت ا ونقل اك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

   المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةكعر -
 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوعك -
 تاليا الطالب بواعبات وتبحاث موعزة يطبب في ا المعارا التم قدمت لهك -
 االستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةك -

 ويمسادساً: التق

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 تيسير مصطلي الحديث  ك دك محمود الطحاظ -

 المراجع المساعدة:
 تدريب الراون ك السيوطم  -
 الحديث ك تحمد عاارالبا ث الحثيث عر  اختصار  لوم   -
 من ج النقد فم  لوم الحديث ك  دك نور الديظ  ترك  -

 – موقع عباة السنة النبوية و  لوم ا -الماتبة العاملة،  - المواقع االلكترونية:



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

ثيظ  اسم المقرر  7401208سلم  ز المقرررم مناِهج الُمحدِّ
Methods of Hadith's Scholars إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر 

 الحديث وتدااهك ل  تلقم  مقدمات تم يدية : التمزم بيظ الِاتاب والُسنة، حرص الصحابة
 اتابة الُسنة: المراد ب ا، الفرق بين ا وبيظ التدويظ والتصنيا، مراح  تدويظ الُسنةك 

  0التعريا بأنواع التصنيا فم السنة، المؤلفات فم عروط األامة 
 0التعريا بالاتب الِستة وغيرها مظ معاهير اتب الرواية 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0اهج المحدثيظ حاعة الطالب إل  معرفة من

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يعر  مناهج المصنفيظ فيما يتعلب بالاتب الُمدَْرعة فم المحتوىك  -

َم اتب الرواية فم الحديث ومؤلفي ا    ما ل ا وما  لي ا (ك  -  يُقَّوِ

 السنة بمراحل ا المختلفة كيرصد الحراة التاريخية لتدويظ  -
 ينقد اتراء المنقولة مظ خم  تسس سليمة ومن عية  لمية ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 عر  المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةك -
 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوعك -
 ا المعارا التم قدمت لهكتاليا الطالب بواعبات وتبحاث موعزة يطبب في  -
 االستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةك -
التطبيب العملم والتعرا المباعور  لو  المصونفات الحديثيوة موظ خوم  إقاموة بعوض المحاضورات فوم معمو  التخوريج تو  -

 ماتبة القسمك

 سادساً: التقويم

 30لّم     * اختبار فص
 10* معاراة وواعبات 
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الطاااك  –تدويظ السنة النبوية نعأته وتطوره ك دك محمد مطر الزهرانم  ماتبة الصديب  المرجع الرئيس:  
 0تحمد سالماظ ك  ماتبة المتنبم  دراسات ف  مناهج المحدثيظ ك توفيب -المراجع المساعدة: 

 مناهج المحدثيظ ك  دك سعد بظ  بد هللا الحميدك  -
 0عباة السنة النبوية و لوم ا  –الماتبة العاملة  -: المواقع االلكترونية



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401214سلم  قرررمز الم (1العقيدة   اسم المقرر
Islamic Doctrine (1) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 ا وتراان ا وعروط ا، عروط ث ال إله التوحيد : تعريفه، تقسامه، تهميته ك توحيد الربوبية، توحيد األلوهية، العبادة وتنوا  
 إال هللا ث، بياظ حقيقة العرك وتنوا هك توحيد األسماء والصفات ك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة العقيدة وما يتعلب ب ا  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يقة التوحيد بأقسامه الثمثة مقرونة بدالال ا مظ القرآظ والسنة كيعر  حق  -

 يحدد ما يضاد توحيد األلوهية مظ العـرك والنفــاق والافر ك -
 يوضي معتقد ته  السنة والعما ة فم توحيد األسماء والصفـــات ك -
 يرد  ل  معاهب المنحرفيظ فم التوحيد بأنوا ه الثمثةك -

 يس واألنشطة المصاحبةخامسا: طرائق التدر

 0اتباع طريقة الحوار والمناقعة ف  تناو  مفردات المقرر   -
 (، ألهم تفاار المحاضرةك Power Pointاستخدام السبورة، وعرااي العرض  ل  الامبيوتر     -
 0(، لتقديم المحاضرات بصورة توسع وتوضي  WebCtاستخدام تقنية ثالويب ستمث    -
 0اعبات منزلية : االاتابة فم عزاية مظ عزايات المحاضرة تاليا الطالب بو - 

 سادساً: التقويم

 30اختبار فصل                      -  
  10معاراة وواعبات                 -  
 10بحث                               -  
 50اختبار ن اام                      -  

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 0ت عيب العقيدة الطحاوية ك  بد اتخر حماد  -لمرجع الرئيس: ا
 المراجع المساعدة:

   تحقيب  بد هللا الترام وععيب األرناؤوط(ك عر  العقيدة الطحاوية ك ابظ تبم العز الحنفمك  -
  معارج القبو  ك حافظ بظ تحمد حامم -
 0صالي العثيميظ القوا د المثل  ف  صفات هللا وتسمااه الحسن  ك محمد بظ  -

  islam.com/arb/-http://www.al، وزارة العؤوظ اإلسممية بالمملاة:اإلسالمموقع المواقع االلكترونية: 
 w.alagidah.com/vb/http://ww: موقع: الملتق  العلمم للعقيدة والمعاهب المعاصرة -
                 http://www.islamacademy.net/arabic/index.asp موقع األااديمية اإلسممية المفتوحة: -

http://www.al-islam.com/arb/
http://www.alagidah.com/vb/
http://www.islamacademy.net/arabic/index.asp


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401211سلم  رمز المقرر ( 2أصول الفقه ) سم المقررا
Fundamentals of Jurisprudence (2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 (1أصول فقه )

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

  ا: القرآظ الاريم ، السنة النبوية العريفة ، اإلعماع ، القياسكمصادر التعريع المتفب  لي

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 حاعة الطالب إل  معرفة األدلة العر ية التم تستبط من ا األحاام العزاية العملية ك -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 التعريع المتفب  لي ا مظ حيث قوت ا فم الحعية ك يرتب مصادر -
 يقدم تمثلة  ل  استنباط األحاام مظ القرآظ والسنةك -
 يعر  ايفية استنباط الفق اء لألحاام الفق ية مظ النصوص العر يةك -
 يطبب طرااب الفق اء فم االستنباط  ل  الوقااع المستعدة ك -

 ةخامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحب

 ا تماد طريقة اإللقاء والمحاورة ود م ا بالعواهد واألمثلة التم تثري ا وتقوي اك -
 األقمم وغيرهما  –السبورة  -االستخدام العيد للوساا  التعليمية المعينة  ل  تحقيب تهداا المقرر:  -
 سا دة تبسيط األلفاظ وتيسير ما استغلب مظ مفاهيم وعلك مظ خم  االستعانة بالمراعع الم -
 0التطبيب العملم  قب تدريس ا  تص  مظ األصو   ل  الفروع الفق ية فم الموضو ات الفق ية المختلفة  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:  -
 الوعيز فم تصو  الفقه ك دك  بد الاريم زيداظك  -

 المراجع المساعدة: 
 تصو  الفقه اإلسممم ك دك وهبة الزحيلمك  -
 روضة الناظر وعنة المناظرك ابظ قدامةك -
 مك2006الوعيز فم تصو  الفقه اإلسممم ك دك محمد مصطف  الزحيلمك ط دار الخيرك دمعب -

 المواقع االلكترونية 
 موقع الماتبة اإلسمميةك -الفقه اإلسمممك   موقع  -

 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الرابع المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401213سلم  رمز المقرر (  2فقه العبادات    اسم المقرر
Jurisprudence of Practical Cults (2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 ( 1فقه العبادات ) 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0: تعريف ا، حام ا، عروط وعوب ا، األموا  التم تعب في ا، مصارف ا الزكاة
 رة، صوم التطوع، اال تاااك : تعريفه ومعرو يته، عروط وعوبه، عروط صحته، مفسداته، ما يوعب الافاالصيام

: تعريا الحج والعمرة، حام ما، المواقيت، اإلحرام، محظورات اإلحرام، صفة الحوج والعمورة، الفووات، ال ودن، المناسك
 األضحية، العقيقةك 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة تحاام الزااة والصيام والمناسك -

 رابعا: أهداف المقرر

 م ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : يتوقع ف
 يبيظ األحاام المتعلقة بالزااة  -
 0يعطم حاما لا  نوع مظ تنواع تموا  الزااة  -
 0يوضي تحاام الصوم وما يتعلب به  -

 0يعر  ويطبب مناسك الحج والعمرة  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 روض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة وتدريب الطمب  ل  القراءة فيهك القراءة فم اتاب ال -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 مناقعة الطمب فم المادة العلمية المقروءة وربط ا بالعصر الراهظك  -
 توعيه الطمب إل  حفظ األدلة وربط ا بالحام العر مك  -

 تقويمسادساً: ال

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الروض المربع بعر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس الب وتمك  -المرجع الرئيس: 
 صالي العثيميظ ،دار ابظ العوزنك  العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد -المراجع المساعدة: 

 0حاعية الروض المربع ك  بد الرحمظ بظ قاسم  -
 0الماتبة العاملة   -عامع الفقه اإلسممم  -المواقع االلكترونية: 

 

 
 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 741303لم س رمز المقرر (1التفسير ) اسم المقرر
Quran's Interpretation (1) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

ل  ث اوعلك يبويظ هللا لاوم آياتوه إلو  قولوه تعوا 219دراسة اتيات مظ قوله تعال   ث يسألونك  ظ الخمور والميسورككك ث اتيوة 
مظ سورة البقرة  ل  تظ تتضمظ الدراسة تسباب نزو  اتيات، ومناسبة اتيوات فيموا بين وا،  242لعلام تعقلوظ ث اتية رقم 

والعانب اللغون والبمغم وايفية استنباط األحاام من ا، وتوعيه القراءات الواردة في ا، و ما ترعد إليه اتيات موع مرا واة 
 الوحدة الموضو ية ل ا ك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  0تهمية دراسة الطالب لاتاب هللا ومعرفة المراد مظ آياته 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يطبب قوا د التفسير  ل  النصوص المختارة فم المحتوى ك   -
 فم التفسيركيوضي ع ود األواا   -
 يربط النصوص العر ية بالواقع المعاصرك -
 0يحل  النص القرآنم تحليم يوضي ما فيه مظ تعريع وتحاام وتخمق وآداب وبمغة  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0دراسة اتيات ف  الاتاب المقرر 
يوووتر، الحوووار والنقوواش داخوو  المحاضوورة، البحووث فووم اسووتخدام السووبورة، برنووامج   الباوربوينووت ( بواسووطة ع وواز الامب

   اإلنترنت  ما يدور حو  الموضوعك

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس:
 فتي القدير ك العواانمك -
 مراجع المساعدة:ال
 العامع ألحاام القرآظ ك القرطبمك -
 التحرير والتنوير ك الطاهر بظ  اعور -

 0: موقع ملتق  ته  التفسير  المواقع االلكترونية

 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401305سلم  رمز المقرر (1الحديث   اسم المقرر
Prophet's Tradition (1) إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0السنة النبوية وماانت ا -
 0تحاديث األحاام: تعريف ا وبياظ تهم المصنفات في ا   -

 0العنااز(  –الصمة   -ث اتاب بلوغ المرام  الط ارة دراسة لبعض تحادي

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة بعض تحاديث األحاام وتطبيب قوا د األامة فم االستدال   -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 ، و منزلت ا فم التعريع اإلسمممكيبيظ ماانة السنة النبوية - 
 يعر  غريب تلفاظ الحديثك - 
 يوضي طريقة العلماء فم استنباط األحاام مظ خم  األحاديث المختارة مظ تبواب متنو ةك - 
 يحل  عملة مظ األحاديث المتعلقة باألحاام العر ية فم العبادات والمعاممتك - 
 ، متبعا طرق االستدال   ند العلماءكيقدم بحثا  لميا متعلقا بفقه السنة  - 

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 عر  المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةك -
 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوعك -
 تاليا الطمب بواعبات وتبحاث موعزة يطبقوظ في ا المعارا التم عرحت ل مك -
 ة الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةكاالستفادة مظ التقني -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة وواعبات 
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 سب  السمم عر  بلوغ المرام، للصنعانمك المرجع الرئيس:
 لمراجع المساعدة:ا
 فتي البارن عر  صحيي البخارن، البظ حعر العسقمنمك  -
 المن اج عر  صحيي مسلم بظ الحعاج، للنوونك -
 ني  األوطار عر  منتق  األخبار، للعواانمك -

                                                     0: موقع الماتبة العاملة،  موقع: عباة السنة النبوية و لوم ا المواقع االلكترونية



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية      القسم

 7401307سلم  رمز المقرر تخريج األحاديث واتثار     اسم المقرر
Prophet's Tradition Reference إجباري صفة المقرر 

بات المتطل * نظري * عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس 1 اتصال 1 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 التخريج: تعريفه  تهميته وفوااده، و تهم المراح  التم مّر ب اك
 تنواع التخريجك طرق تخريج الحديث المعتبرةك والمصنفات المسا دة فم ا  طريقةك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0إل  معرفة ايفية الوصو  إل  نصوص األحاديث ف  مظان ا حاعة الطالب  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يوازظ بيظ طرق تخريج الحديث ك -
 يعر  مناهج الاتب المخرج من ا ك -
 يعار الاتب المصنفة فم التخريجك -
 لمية من عية كيصوغ تخريج الحديث صياغة   -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوع والعر  والتوضيي باألمثلةك -
 تاليا الطمب بواعبات وتبحاث موعزة يطبقوظ في ا المعارا التم عرحت ل مك -
 لبحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةكاالستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم ا -
 التطبيب العملم والتعرا المباعر  ل  المصنفات الحديثة مظ خم  إقامة بعض المحاضرات فم ماتبة القسمك -

 سادساً: التقويم

 20اختبار فصلّم      *
 20معاراة وواعبات  *
 20بحث                *
 40اختبار ن اام       *

 مراجعهسابعاً: مصادر المقرر و

 دك محمود الطحاظك التخريج ودراسة األسانيد، -المرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة:

 كالواضي فم فظ التخريج ودراسة األسانيدك معمو ة مظ المؤلفيظ ك دك سلطاظ العاايلة وآخروظ
ب ث دك  بود هللا بوظ استخراج اتيات واألحاديث فم البحوث العلمية ث طرقه وسااله  ظ طريب: الاتب،  ظ طريب الحاسوو

 ضيا هللا الرحيلمك
 تخريج الحديث ونقده ك دك  داب الحمشك لم 

 موقع عباة السنة النبوية و لوم ا -موقع الماتبة العاملة،   -:  المواقع االلكترونية



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 741315سلم  رمز المقرر (2العقيدة   اسم المقرر
Islamic Doctrine (2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 قة بيظ اإليماظ واإلسممكاإليماظ: معناه  درعاته، دخو  األ ما  فم مسماه، زيادة اإليماظ ونقصانه، العم 
  0حام مرتاب الابيرة، الوالء والبراء و مقت ما باإليماظ، تثر العنوب والمعاصم  ل  اإليماظ

 الحام بغير ما تنز  هللاك  وارض الحام بالتافير، نواقض اإليماظك  

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة العقيدة وما يتعلب ب ا  -

 هداف المقرررابعا: أ

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يعار ضوابط التافير  ند ته  السنة والعما ة ك   -
 يميز بيظ األص  فم المسلم والعوارض التم تظ ر  ل  سلواه ك  -
 يبيظ وسطية ته  السنة فم باب اإليماظك  -
 يوضي نواقض اإليماظ ك -

 تدريس واألنشطة المصاحبةخامسا: طرائق ال

 0اتباع طريقة الحوار والمناقعة ف  تناو  مفردات المقرر  -
 (، ألهم تفاار المحاضرةك Power Pointاستخدام السبورة، وعرااي العرض  ل  الامبيوتر     -
 0(، لتقديم المحاضرات بصورة توسع وتوضي  WebCtاستخدام تقنية ثالويب ستمث    -
 0بواعبات منزلية : االاتابة فم عزاية مظ عزايات المحاضرة تاليا الطالب  - 

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 0ت عيب العقيدة الطحاوية  ك بد اتخر حماد المرجع الرئيس : 
 ع المساعدة: المراج

نووواقض اإليموواظ اال تقاديووة وضوووابط التافيوورك الووداتور محموود بووظ  بوود هللا  -اإليموواظ األوسووط لعوويخ اإلسوومم ابووظ تيميووةك  -
 الوهيبمك

 نواقض اإليماظ القولية ك الداتور  بدالعزيز العبد اللطياك   -
  islam.com/arb/-http://www.alة:موقع اإلسممك وزارة العؤوظ اإلسممية بالمملاالمواقع االلكترونية: 

 /http://www.alagidah.com/vbموقع: الملتق  العلمم للعقيدة والمعاهب المعاصرة:  -
 http://www.islamacademy.net/arabic/index.aspموقع: األااديمية اإلسممية المفتوحة:  -

http://www.al-islam.com/arb/
http://www.alagidah.com/vb/
http://www.islamacademy.net/arabic/index.asp


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401312سلم  رمز المقرر ( 3تصو  الفقه   اسم المقرر
Fundamentals of Jurisprudence( 3) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 (2تصو  فقه  

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

مصادر التعريع المختلا في ا:   المصلحة المرسلة، االستحساظ، العرا، سد العرااع، قوو  الصوحابم، عورع موظ قبلنوا،  -
 االستصحاب(ك

 النسخ: تعريفه، تقسامه، معاهب العلماء فيهك  -
 0التعارض والترعيي   -
 االعت اد والتقليدك  -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 حاعة الطالب إل  معرفة مصادر التعريع التبعية، وقوا د االعت اد وعروطهك -

 رابعا: أهداف المقرر

 : يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ 
 يقدم تعريفا لا  مصدر مظ مصادر التعريع المختلا في اك   - 
 يميز بيظ مناهج األامة المعت ديظ فم استنباط م لألحاام مظ األدلة العر ية ك -
 يعار طرق الترعيي بيظ األدلة  ند وقوع التعارض بين اك   -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0اقعة فم تناو  مفردات المقرر اتباع طريقة الحوار والمن -
 ( ألهم تفاار المحاضرةك Power Pointاستخدام السبورة، وعرااي العرض  ل  الامبيوتر     -
 0( لتقديم المحاضرات بصورة توسع وتوضي  WebCTاستخدام تقنية ثالويب ستمث   -
 0 تاليا الطالب بواعبات منزلية : االاتابة فم عزاية مظ عزايات المحاضرة - 

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الوعيز فم تصو  الفقه ك دك  بد الاريم زيداظك  المرجع الرئيس:
 المراجع المساعدة: 

 تصو  الفقه اإلسممم دكوهبة الزحيلمك  -
 روضة الناظر وعنة المناظر البظ قدامةك -
 مك 2006الوعيز فم تصو  الفقه اإلسمممك دكمحمد مصطف  الزحيلمك دار الخيرك دمعبك -

 موقع الماتبة اإلسمميةك -موقع الفقه اإلسممم  - المواقع االلكترونية:



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401310سلم  رمز المقرر ( 1فقه المعامالت ) اسم المقرر
Islamic economic jurisprudence (1) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

، الصرا، بيع األصو  والثمار، السلم، القرض، الرهظ، الضماظ، الافالة، الحوالة، الصلي، الحعر، البيوع، الخيار، الربا 
 الواالةك 

 ثالثاً: مسوغات المقرر:

 0حاعة الطالب إل  معرفة تحاام المعاممت المالية  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 قدم تعريفا لعقود المعاممت المالية الساادة بيظ الناس ك ي  -
 يحام  ل  صحة العقد تو فساده باالستناد إل  المعايير الفق يةك   -
 يبيظ اتثار العر ية والعملية المترتبة  ل  إعراء العقود الماليةك   -
 يبيظ دوراظ الحام فم المعاممت المالية مع المصالي ك -

 تدريس واألنشطة المصاحبةخامسا: طرائق ال

 القراءة فم اتاب الروض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة والتدريب  ل  القراءة الصحيحة في اك  -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 مناقعة الطمب فم المادة العلمية المقروءة وربط ا بالعصر الراهظك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس: 
 الروض المربع بعر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس الب وتمك 

 المراجع المساعدة: 
 دار ابظ العوزنك  –العثيميظ  العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد صالي -
 0حاعية الروض المربع ك  بد الرحمظ بظ قاسم  -

 0الماتبة العاملة   -عامع الفقه اإلسممم  -المواقع االلكترونية: 

 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الخامس المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401313سلم  رمز المقرر ( 1فقه المواريث ) اسم المقرر
Islamic inheritance jurisprudence (1) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس 1 اتصال 1 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 رث وعروطه وتسبابه وموانعهك  لم المواريث : تعريفه، فض  تعلمه، الحقوق المتعلقة بالتراة، ترااظ اإل
 الوارثوظ مظ الرعا ، الوارثات مظ النساء، تنواع اإلرث: الفرض، التعصيب، الحعب، التأصي ، العو ك 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة ايفية تقسيم التراة 

 رابعا: أهداف المقرر

 ل  تظ : يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  
 يبيظ تهمية  لم المواريث ك -
 يعار حامة هللا تعال  فم معرو ية اإلرث ك  -
 يقسم المواريث  ل  تصحاب ا ك  -
 يطبب ح  المساا  الفرضية بأسلوب  صرن ك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 العملمك  اإللقاء والحوار،  م  معمو ات وطر  المساا  وحل ا مظ خم  التطبيب -
 األنعطة المصاحبة: واعبات منزلية، استخدام الحاسب اتلم، استخدام اإلنترنتك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم                    
  30* معاراة وتطبيقات               
 40* اختبار ن اام                    

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 : المراجع الرئيسة
 هـ دار ابظ العوزنك الدمامك 1423الوعيز فم الفرااض للداتور:  بد الرحيم بظ إبراهيم ال اعمك الطبعة الثانية   -

 المراجع المساعدة: 
هـ ماتبة المعارا للنعر 1419التحقيقات المرضية فم المباحث الفرضية للداتور: صالي الفوزاظك الطبعة الرابعة  -

 والتوزيعك الرياضك
رحبية فم  لم الفرااض بعر  بدر الديظ محمد سبط الماردينم وحاعية البقرنك  لب  لي ا الداتور: مصطف  ديب ال  -

 هـ دار القلمك دمعبك 1422البغاك الطبعة العاعرة 
 هـ ماتبة المعارا الرياضك 1406الفرااض للداتور:  بد الاريم بظ محمد المحمك الطبعة األول   -

 www.irth.jeeran.com المواقع االلكترونية:



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر: 

 السادس المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401304سلم   رمز المقرر ( 2التفسير ) اسم المقرر
Quran's Interpretation (2) إجباري صفة المقرر 

 (1تفسير) المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة اعاتعدد الس

 ثانياً: محتوى المقرر

 ( 98 – 83، 82 – 60، 46 – 32، 26 – 9دراسة اتيات مظ سورة الا ا   
 لوو  تظ تتضوومظ الدراسووة تسووباب نووزو  اتيووات، ومناسووبة اتيووات فيمووا بين ووا وإبووراز العانووب اللغووون والبمغووم، وتوعيووه 

اسووتنباط العظووات والعبوور من ووا، وربط ووا بووالواقع، ومووا ترعوود إليووه اتيووات، مووع مرا وواة  الوحوودة القووراءات الووواردة في ووا، و
 الموضو ية لآلياتك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0تهمية دراسة الطالب لاتاب هللا ومعرفة المراد مظ آياته 

 رابعا: أهداف المقرر

  يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يحل  اتيات لغويا وبمغيا وتعريعياك   -
 يعار الحامة مظ إيراد القصص فم القرآظ الاريم ك -
 يوضي توعه اإل عاز القرآنم فم قصصهك -
 يطبب من ج التفسير التحليلم  ل  اتيات ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 تناو  القصص المطلوبة مظ الاتاب المقرر  -
 0رة، برامج الامبيوتر المتطورة السبو -
 الحوار والنقاش داخ  المحاضرة، الماتباتك   -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 فتي القدير ك العواانمك المرجع الرئيس:
 المساعدة: المراجع

 العامع ألحاام القرآظ ك القرطبمك -
 تفسير القرآظ العظيم ك ابظ اثيرك -

  0ملتق  ته  التفسير  المواقع االلكترونية:

 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السادس المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401306سلم   رمز المقرر (2الحديث   اسم المقرر
Prophet's Tradition (2) إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0العامع (  –الطمق  –دراسة لبعض تحاديث اتاب بلوغ المرام   الناا  

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0اسة بعض تحاديث األحاام وتطبيب قوا د األامة  لي ا حاعة الطالب إل  در

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يتحدث  ظ اتب تحاديث األحاام، ومناهج مؤلفي ا ك -
 يربط  لم مصطلي الحديث بدراسة الحديث   يعمع بيظ الدراية والرواية ( -
 استنباط األحاام  ل  الحديث فيما هو بصدد دراسته ك يطبب طرق -
 قراءة سليمة خالية مظ اللحظك يقرت تحاديث رسو  هللا  -
 يعر  غريب تلفاظ الحديثك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 عر  المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةك -
 عكالقراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضو -
 تاليا الطمب بواعبات وتبحاث موعزة يطبقوظ في ا المعارا التم عرحت ل مك -
 االستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة وواعبات 
 10* بحث               

 50اام      * اختبار ن 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 سب  السمم عر  بلوغ المرام ك الصنعانمكالمرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة:

 فتي البارن عر  صحيي البخارن ك ابظ حعر العسقمنمك  -
 المن اج عر  صحيي مسلم بظ الحعاج ك النوونك -
 ني  األوطار عر  منتق  األخبار ك العواانمك -

 واقع االلكترونيةالم
 موقع عباة السنة النبوية و لوم اك -موقع الماتبة العاملة   -



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السادس المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401308سلم   رمز المقرر دراسة األسانيد  اسم المقرر
Study of the chain of Hadith 

transmitters 
 إجباري ررصفة المق

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس 1 اتصال 1 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

مراحوو  دراسووة  0اإلسووناد: تعريفووه وتهميتووه، و عووروط قبووو  الروايووة، والتعريووا بعلمووم العوور  والتعوودي ، و لووم الرعووا  
 ك من ج البحث  ظ تحوا  الرواة فم اتب العر  والتعدي ك  نماعج تطبيقية لدراسة األسانيدكاإلسناد والحام  ل  الحديث

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 حاعة الطالب إل  معرفة ايفية التمييز بيظ الصحيي والضعيا مظ األحاديث ك

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يعمع طرق الحديث مظ خم  رسم ععرة   مخطط(  اإلسنادك -
 يعر  مراح  دراسة اإلسنادك  -
 يربط درعة الحديث بحا  رواته وحا  إسناده ومتنهك  -
 يبيظ تساليب الحام  ل  الحديث مظ حيث الصحة والضعاك    -
 يوضي اختما مناهج النقاد فم العر  والتعدي ك  -
 دي  فم الحام  ل  األحاديثك يطبب تلفاظ العر  والتع -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 العر ك -
 التطبيقات العملية  ل  اتب الرواية واتب الرعا  مظ خم  تدريس المقرر فم ماتبة القسمك -
 تقسيم الطمب إل  معمو ات بحثيةك -
 ناقعة عما ية مع عميع الطمبك تاليا الطمب بواعبات فم تخريج األحاديث، ثم مناقعة توراق م م -
 استخدام الحاسوب فم الحام  ل  األسانيدك -

 سادساً: التقويم

 30اختبار  ملم      10بحث        40معاراة وواعبات  20اختبار فصلّم     

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرجع الرئيس: 
 التخريج ودراسة األسانيد ك دك محمود الطحاظك 

 مساعدة: المراجع ال
 الواضي فم فظ التخريج ودراسة األسانيد ك دك سلطاظ العاايلة وآخروظك 

 ضوابط العر  والتعدي  ك د  بد العزيز العبد اللطياك 
 المواقع االلكترونية 

 موقع الماتبة العاملة  وموقع عباة السنة النبوية و لوم ا



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السادس المستوى مميةالدراسات اإلس القسم

 7401316سلم   رمز المقرر (3العقيدة   اسم المقرر
Islamic Doctrine (3) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 (2العقيدة  

 العربية  لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 القضاء والقدر(  -اليوم اتخر  -األنبياء والرس -الاتب المنّزلة  -ااة اإليماظ بـ   المم
 الطوااا التم ضلت فم القدر }القدرية ـ والعبرية { ومنعأ ضمل ا، ومناقعت اك

 الفرق بيظ اإلرادة الاونية القدرية، واإلرادة الدينية العر ية وتدلت ماك
 علككتفعا  العباد، األقوا  في ا، وبياظ الحب فم  

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة العقيدة وما يتعلب ب ا  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 لككيبيظ معن  اإليماظ بالممااة والاتب السماوية واألنبياء والرس  واليوم اتخر ومستلزماته وما يترتب  ل  ع -
 يوضي معتقد ته  السنة والعما ة فم باب القدر بدالاله، ومعرفة آثار اإليماظ بهك -
 يرد العب ات الواردة  ل  ترااظ اإليماظ المعاورة ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0اتباع طريقة الحوار والمناقعة ف  تناو  مفردات المقرر   -
 ( ألهم تفاار المحاضرةك Power Pointالعرض  ل  الامبيوتر   استخدام السبورة، وعرااي   -
 0(، لتقديم المحاضرات بصورة توسع وتوضي  WebCTاستخدام تقنية ثالويب ستمث    -
 0تاليا الطالب بواعبات منزلية : االاتابة فم عزاية مظ عزايات المحاضرة  -

 سادساً: التقويم

 30اختبار فصل                      -
  10معاراة وواعبات                 -
 10بحث                               -
 50اختبار ن اا                       -

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 0ت عيب العقيدة الطحاوية ك  بد اتخر حماد   -المرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة:

   تحقيب  د ك الترام واألرناؤؤط(ك الحنفمكعر  العقيدة الطحاوية البظ تبم العز   -
  معارج القبو  ك حافظ بظ تحمد حام  -
 0القوا د المثل  ف  صفات هللا وتسمااه الحسن  ك محمد بظ صالي العثيميظ  -

  islam.com/arb/-http://www.al، وزارة العؤوظ اإلسممية بالمملاة:اإلسالمموقع المواقع االلكترونية: 

 

http://www.al-islam.com/arb/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السادس المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401311سلم   رمز المقرر ( 2فقه المعامالت ) اسم المقرر
Islamic economic jurisprudence(2) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 لسابقةا

 (1فقه المعامالت )

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

العراات:  المضاربة، العناظ، الوعوه، األبداظ( المساقاة والمزار ة، اإلعارة، السبب، العارية، الغصب، العفعة، الوديعة، 
 إحياء الموات، الععالة، الوقاك

 لمقررثالثاً: مسوغات ا

 0حاعة الطالب إل  معرفة تحاام المعاممت المالية ف  اإلسمم  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يقدم تعريفا لعقود المعاممت المالية الساادة بيظ الناس ك   -
 يير الفق يةك يحام  ل  صحة العقد تو فساده باالستناد إل  المعا  -
 يبيظ اتثار العر ية والعملية المترتبة  ل  إعراء العقود الماليةك   -
 يبيظ دوراظ الحام فم المعاممت المالية مع مصالي العبادك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 قراءة الصحيحة في اك القراءة فم اتاب الروض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة والتدريب  ل  ال -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 مناقعة الطمب فم المادة العلمية المقروءة وربط ا بالعصر الراهظك  -
 توعيه الطمب إل  حفظ األدلة وربط ا بالحام العر مك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            

 10بحث               * 
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الروض المربع بعر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس الب وتمك -المرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة: 

 دار ابظ العوزنك  –العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد صالي العثيميظ  -
 0ع  ك  بد الرحمظ بظ قاسم حاعية الروض المرب -

 0الماتبة العاملة   -   http://feqh.al-islam.com عامع الفقه اإلسمم  -المواقع االلكترونية: 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السادس المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401314سلم   رمز المقرر ( 2فقه المواريث ) اسم المقرر
Islamic inheritance jurisprudence 

(2) 
 إجباري صفة المقرر

 (1فقه المواريث   المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس 1 اتصال 1 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

لخنث  والمفقود والغرق ، ميراث ته  التصحيي، المناسخات، الرد، قسمة التراات، ميراث عون األرحام، ميراث الحم  وا
 المل ، ميراث المطلقةك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة ايفية تقسيم التراة  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يبيظ تهمية  لم المواريثك -
 عريع تحاام الميراثك يعار حامة هللا تعال  فم ت -
 يستطيع التمييز بيظ مظ يرث ومظ ال يرثك -
 يقسم الميراث بيظ الوارثيظ حسب حصص م العر يةك  -
 يتماظ مظ ح  المساا  الفرضية بأسلوب  صرنك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 يب  م  المعمو ات داخ  الفص ك طرااب التدريس: إلقاء وعر ، حوار ومناقعة، طر  المساا  وحل ا  ظ طر
 األنعطة المصاحبة: واعبات منزلية، استخدام الحاسب اتلم، استخدام االنترنتك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم                    
 30* معاراة  وتطبيقات             
 40* اختبار ن اام                    

 عهسابعاً: مصادر المقرر ومراج

 المرجع الرئيس: 
 هـ دار ابظ العوزنك الدمامك 1423الوعيز فم الفرااض ك دك  بد الرحيم بظ إبراهيم ال اعمك الطبعة الثانية   -

 المراجع المساعدة: 
 هـ ماتبة المعارا ك الرياضك1419التحقيقات المرضية فم المباحث الفرضيةك دك صالي الفوزاظك ط  -
بعر  بدر الديظ محمد سبط الماردينم وحاعية البقرنك  لب  لي ا دك مصطف  البغاك الطبعة  الرحبية فم  لم الفرااض  -

 هـ دار القلمك دمعبك 1422العاعرة 
 هـ ماتبة المعارا الرياضك 1406الفرااض ك دك  بد الاريم بظ محمد المحمك الطبعة األول   -

 www.irth.jeeran.comالمواقع االلكترونية: 

 



 ومات العامة عن المقرر:أوال: المعل

 السادس المستوى  الدراسات االسالمية القسم

 7401309سلم   رمز المقرر  فقه األسرة اسم المقرر
Islamic marital jurisprudence إجباري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 الِخطبة وتحاام اك 
الناا : تعريفه، حامه، تراانه وعروطه، آثاره، المحرمات فم الناا  ، العيوب الزوعية  ، وليمة العورس ،  عورة النسواء 

 ، الخلع، الفسخ، الطمق ، الظ ار ، اإليمء ، العدد ، الحضانةك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0األحاام المتعلقة باألسرة حاعة الطالب إل  معرفة 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : 
 يعار الحام والمقاصد العر ية التم مظ تعل ا عرع الناا ك -
 يبيظ تسس بناء األسرة المسلمةك  -
 ا وقوا دها ك يوضي األحاام العر ية المتعلقة بالخطبة والناا  مقرونة بأدلت  -
 يوضي طرق إن اء  قد الناا  مقرونة بأدلت اك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 القراءة فم اتاب الروض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة والتدريب  ل  القراءة الصحيحة فيهك  -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 الطمب فم المادة العلمية المقروءة وربط ا بالعصر الراهظك مناقعة  -
 توعيه الطمب إل  حفظ األدلة وربط ا بالحام العر مك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الروض المربع بعر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس الب وتمك ئيس: المرجع الر
 المراجع المساعدة: 

 دار ابظ العوزنك  –العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد صالي العثيميظ  -
 0حاعية الروض المربع  ك  بد الرحمظ بظ قاسم  -

 0ة الماتبة العامل  -عامع الفقه اإلسممم المواقع االلكترونية: 

 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى الدراسات اإلسالمية  القسم

 7401405سلم رمز المقرر (3التفسير ) اسم المقرر
Quran's Interpretation (3) إجباري صفة المقرر 

 (2تفسير) المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 ث وسورة الحعرات ااملةك59إل  ن اية اتية رقمث   40دراسة وتفسير اتيات مظ سورة األحزاب مظ تو  اتية رقم 
 ل  تظ تتضمظ الدراسوة تسوباب النوزو  لآليوات، ومناسوبة اتيوات فيموا بين وا، وإبوراز العانوب اللغوون والبمغوم، وتوعيوه 

 قراءات الواردة في ا، وما دلت  ليه مظ تخمق وآداب، وما ترعد إليه اتيات مع مرا اة الوحدة الموضو ية لآلياتكال

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 تهمية دراسة الطالب لاتاب هللا ومعرفة تفسير آيات الاتاب العزيزك

 رابعا: أهداف المقرر

 درا  ل  تظ : يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قا
 يطبب تسس التفسير التحليلم  ل  اتيات المقررة ك -
 يوضي من ج القرآظ فم تربية المعتمع المسلم وإرساء مباداهك -
 يعر  الصورة النموععية لصم  المعتمع اما يرسم ا القرآظ الاريمك -
 يطبب اتداب القرآنية فم حياتهك -
 يعاتهكيبيظ توعه إ عاز القرآظ الاريم فم تعر -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 بسط اتيات ف  الاتاب المقررك  -
 0السبورة، برامج الامبيوتر المتطورة  -
 الحوار والمناقعات، الماتبات المقروءة وااللاترونيةك   -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               

 50اختبار ن اام       *

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 فتي القدير ك العواانمك -المرجع الرئيس :
 المراجع المساعدة:

 العامع ألحاام القرآظ ك القرطبمك -
 التحرير والتنوير ك الطاهر بظ  اعورك -

 0: ملتق  ته  التفسير المواقع االلكترونية

 



 :أوال: المعلومات العامة عن المقرر

 السابع المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401407سلم  رمز المقرر (3الحديث   اسم المقرر
Prophet's Tradition (3) إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 (2الحديث )

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ررثانياً: محتوى المق

دراسة معمو ة متنو ة الموضو ات مظ األحاديث فم صحيحم البخارن و مسلم، تتعلب بواتداب و السولوك و الفوتظك    -
الحيوواء، الووورع، الوفوواء بالع وود، آداب المعلووس، التوبووة، تحووريم الظلووم، تعظوويم حرمووات المسوولميظ وبيوواظ حقوووق م، الوصووية 

 يظ الناس، عار الموت، الفتظ وتعراط السا ة (كبالنساء، حقوق العار، بّر الوالديظ، اإلصم  ب

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  دراسة األحاديث الصحيحة المتعلقة باتداب والسلوك والفتظ، وتطبيب قوا د األامة  لي ا  -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 السنة بحثا موضو يا قااما  ل  طرق االستدال  السليمة وتساليب النقد العلممكيبحث فم  -
 يوضي ع ود العلماء فم خدمة األحاديث التم ا تنت باألخمق و السلوك و اتداب والفتظك  -
 يفسر معانم غريب تلفاظ الحديثك -
 تبواب متنو ةك يطبب من ج العلماء فم استنباط األحاام مظ خم  األحاديث المختارة مظ -
 يعر  عملة مظ األحاديث المتعلقة باألحاام العر ية واألخمق النبوية فم اتداب و السلوك و غيرهماك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 عر  المادة العلمية، وتوضيح ا باألمثلةك -
 القراءة مظ المصادر األساسية المتعلقة بالموضوعك -
 واعبات وتبحاث تطبب في ا المعارا التم قدمت ل مكتاليا الطمب ب -
 االستفادة مظ التقنية الحديثة فم  رض المادة العلمية وفم البحث  ن ا  بر المواقع المتخصصةك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة وواعبات 
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 لمقرر ومراجعهسابعاً: مصادر ا

 المراجع الرئيسة:
 فتي البارن، البظ حعر العسقمنمك -
 عر  النوون  ل  صحيي مسلم، للنوونك -

 المراعع المسا دة:
 عامع العلوم و الحام، البظ رعب الحنبلمك -

 0موقع عباة السنة و  لوم ا -المواقع االلاترونية : موقع الماتبة العاملة  



 عن المقرر:أوال: المعلومات العامة 

 السابع المستوى الدراسات اإلسممية القسم

 7401402سلم  رمز المقرر األدياظ والِفَرق  اسم المقرر
Religions & Groups إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 قررثانياً: محتوى الم

ال ندوسية( ك الِفَرق:  –النصرانية  -الديظ: تعريفه، الحاعة إليه، وحدة الديظ وتنوع العرااع، تع ر األدياظ   الي ودية  
  المعتزلة (ك -الع مية -العيعة  -تعريف ا، بداية نعأت ا، تسباب ظ ورها، تع رها  الخوارج

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0األدياظ والفرق وآراا ا حاعة الطالب إل  االطمع  ل   -

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يثبت بأسلوب  لمم موثب ما دخ  الي ودية والنصرانية مظ االنحرااك -

 يحاور تتباع هعه الديانات حواراً موضو ياً قااماً  ل  الحعة والمنطب ك -

 الفرق  ظ السبي  القويمك يحدد تسباب انحراا -
 يبيظ المن ج الوسط  ند ته  السنة والعما ة فم التعام  مع الفرقك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0اتباع طريقة الحوار والمناقعة فم تناو  مفردات المقرر  -
 ر المحاضرةك( لبياظ تفاا Power Pointاستخدام السبورة، وعرااي العرض  ل  الامبيوتر    -

 0تاليا الطالب بواعبات منزلية : االاتابة فم عزاية مظ عزايات المحاضرة  -

 سادساً: التقويم

  30اختبار فصلم                
           10معاراة وواعبات           
  10بحث                          
  50اختبار ن اام                 

 مراجعهسابعاً: مصادر المقرر و

 المرجع الرئيس:
 0دراسة فم األدياظ د ك سعود الخلا  -
 ال ندوسية د تحمد علبم  -
 فرق معاصرة تنتسب إل  اإلسمم  ك غالب بظ  ل   واعم  -

 المراجع المساعدة:
 المل  والنح  ك الع رستان    -
 0دراسات ف  األهواء والفرق والبدع  د ك ناصر العق   -
 ية للعيخ محمد تبو زهرةكمحاضرات فم النصران -

 0الماتبة العاملة المواقع االلكترونية : 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى  الدراسات اإلسالمية القسم

 7401403سلم  رمز المقرر  فقه القضايا المعاصرة والنوازل اسم المقرر
Jurisprudence of Contemporary 

Matters & Accidents 
 إجباري صفة المقرر

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

القضايا المعاصرة والنواز  : تحديد المراد ب ما، األلفاظ والمصطلحات عات الصلة، تهمية دراسوة فقوه القضوايا المعاصورة 
 ضوابط االعت اد في ا، تنواع النواز ، خطوات دراست اك والنواز ،

 نماعج مظ القضايا المعاصرة والنواز  : المعاممت   المصارا، العقود المالية العديدة،األوراق المالية( 
 العنايات والحدود   استخدام التخدير فم القصاص وقطع يد السارق، إ ادة العضو المقطوع بالعملية العراحية (ك 

 ايا طبية   مليات التعمي ، نق  األ ضاء والدم، ربط المبايض، التلقيي الصنا م ، استاعار الرحم، االستنساخ(ك قض

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة حام العرع فم المساا  المستعدة 

 رابعا: أهداف المقرر

 :يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ 
 يعر  خطوات دراسة القضايا المستعدة والنواز  ك  -
 يرعي بيظ آراء العلماء المختلفيظ فم حام نازلة ما ك  -
 يتبع القو  المعتمد  ل  الدلي  الصحيي دوظ النظر لقاالهك -
 اظك يبيظ مرونة التعريع اإلسممم ومواابته للحوادث والقضايا المستعدة وصمحيته للتطبيب فم ا  زماظ وما -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 استخدام طريقة اإللقاء والمحاورة  ند  رض المادة العلميةك -
 استخدام السبورة تو الامبيوتر  فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 ربط المادة العلمية بالمستعداتك   -
 العر يةك واعبات فم مساا  مستعدة للنظر في ا وتخريج حام ا فم ضوء األدلة -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرعع الرايس: فقه النواز : قضايا فق ية معاصرة ك بار تبو زيد
 د كصالي الفوازظك بحوث فق ية فم قضايا معاصرة ك  -المراعع المسا دة: 

 قضايا فق ية معاصرة فم الما  واالقتصاد ك دك نزيه حمادك  -
 دراسات طبية فم قضايا فق ية معاصرةك د ك مر األعقر وآخروظ ك -

 0المواقع االلاترونية : عامع الفقه اإلسمم ،  الماتبة العاملة 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى دراسات إسممية    القسم

 7401404سلم  رمز المقرر فقه العنايات والحدود   اسم المقرر
Islamic Criminal Jurisprudence إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

  ا، تنوا  اك العنايات: تعريف
 القت : تنوا ه، عروط وعوب القصاص فيه، العفو  ظ القصاص، الدية ومقاديرها، العاقلة، افارة القت ، القسامةك 

 الحدود : تعريف ا وتنوا  ا : الزنا، القعا، عرب الخمر، السرقة، الحرابة، قتا  ته  البغم، الردة ( ، التعزير ك  

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0لب إل  معرفة تحاام العنايات والحدود حاعة الطا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يربط باب الحدود والعنايات بمقاصد التعريع اإلسمممك -
 يعطم حاماً للعنايات والعراام التم عرع في ا الحد مستندا إل  تدلت ا العر يةك -
  ات التم يثيرها المستعرقوظ حو  تعريع الحدود فم اإلسمم كيرد العب -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 القراءة فم اتاب الروض المربع مع العر  والتعليب وضرب األمثلة والتدريب  ل  القراءة الصحيحة فيهك  -
 االهتمام باستخدام السبورة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -
 لطمب فم المادة العلمية المقروءة وربط ا بالعصر الراهظك مناقعة ا -
 توعيه الطمب إل  حفظ األدلة وربط ا بالحام العر مك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 الروض المربع بعر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس الب وتمك يس: المرجع الرئ
 دار ابظ العوزنك  –العر  الممتع  ل  زاد المستقنع ك محمد صالي العثيميظ المراجع المساعدة: 

 0حاعية الروض المربع  ك  بد الرحمظ بظ قاسم 
 0الماتبة العاملة   -عامع الفقه اإلسممم  المواقع االلكترونية: 

 
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7402107عرب رمز المقرر البالغة  اسم المقرر
ARABIC RHETORIC إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ً  : محتوى المقرر:ثانيا

 يحتون هعا المقرر  ل :
 مقدّمات نظريّة تعّرا الّطالب بعلم المعانم: مف ومه، ومباحثه، وتنوا ه، وتغراضه، وقضاياهك

 مقدّمات نظريّة تعّرا الّطالب بعلمم البياظ والبديع: مف وم ما و مباحث ما و تنوا  ما و تغراض ما و قضاياهماك
 ومدلوالت الاممكتثر البمغة  ل  األحاام، 

 ثالثاً: مسوغات المقرر:

 التّعّرا  ل  تسرار البمغة العربيّة وقوانين اك

 رابعا: أهداف المقرر:

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يميز بيظ األساليب البمغية مظ حيث المفاهيمك -
 حديثم كيبيظ تثر البمغة فم ف م النص القرآنم وال -
 يطبب اختما األغراض فم األساليب البمغية  ل  النصوص القرآنية والحديثية ك   -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة:

 محاضرات نظريّة تنتخب ل ا مراعع تغّطم: تهم مواضيع   لم المعانم(، ويعار إل   لمم   لم البياظ، والبديع(ك -
 ام العر م، وبياظ مدلوالت الاممكيوضي تثر البمغة  ل  الح -
 .ياثر مظ التطبيقات  ل  تمثلة تختبر داخل ا الافاءات النّظريّة الخاّصة بعلم المعانم المعار إلي ا فم المحاضرات -

 سادساً: التقويم:

 المعموع اختبار ن اام اختبار نصفم

50 50 100 

 الم لـ:وتوضع االختبارات لتقيس افايات الطمب  ل  النحو الت

 المعموع بحث ف م اتب التراث التحلي  البمغم األحاام البمغية

70 15 10 5 100 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه:

 البمغة فنون ا وتفنان ا، لفض  حسظ  باسك خصااص التّراايب، لمحّمد تبو موس ك المرجع الرئيس:

التّلخيص فم  لوم البمغة،  (،   لم البياظ(،   لم البديع(كاتب  بد العزيز  تيب:   لم المعانم المراجع المساعدة:
دالا  اإل عاز، وتسرار البمغة ك  بد القاهر  للقزوينّم، ضبطه وعرحه  بد الّرحمظ البرقوقّمك

  لم المعانم ك حسظ طب ك البمغة العربيّة مقدّمات وتطبيقات ك ابظ  يس  با طاهرك العرعانّمك
آفاق  البديع فم ضوء تساليب القرآظ ك  بد الفتّا  العيظك ف  المراغمك لوم البمغة ك تحمد مصط

البمغة العربية فم ثوب ا العديد   لم المعانم( ك بارن  فم  لم المعانم ك محعوب الحسظ محمدك
 البمغة االصطمحية ك  بده  بد العزيز قلقيلةك عواهر البمغة ك تحمد ال اعمّمك عيخ تميظك

 WWW. RHETORIC ARABIC.COM ونية:المواقع االلكتر

 الماتبة العاملة العامع الابير لاتب التراث البرامج الحاسوبية:

  الموسو ة الععرية
 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401406سلم  رمز المقرر اإلعجاز في الكتاب والسنة اسم المقرر
Inimitable Character Of Quran & 

Sunnah 
 اختياري صفة المقرر

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

العلم فيما يقع به اإل عاز    الخالدةك وعوه إ عاز القراظ وتقوا  ته  اإل عاز : تعريفه ك القرآظ الاريم مععزة الرسو  
 التعريعم ( ك بمغة الرسو ، ووعوه اإل عاز فم السنة النبويةك  –العلمم  –البمغم  –اإل عاز البيانم 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0وقوا الطالب  ل  وعوه اإل عاز ف  القرآظ والسنة  -

 رابعا: أهداف المقرر

 طالب قادرا  ل  تظ :يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ ال
 يربط اإل عاز بمف وم المععزة الخالدة ك -
 يوضي المراح  التاريخية لعلم اإل عازك -
 يعر  وعوه اإل عاز فم القرآظ والسنةك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 المحاضرات العلميةك -
حوو  وعووه اإل عواز فوم القورآظ والسونة ومتابعوة األبحواث استخدام الوساا  الحديثة ااالنترنت للنظر فم تبحاث العلمواء  -

 العديدة والمؤتمرات التم تعقد فم علكك
 إ داد البحوث فم وعوه اإل عاز فم الاتاب والسنةك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 المقرر ومراجعه سابعاً: مصادر

 ك فض   باس، إ عاز القرآظ الاريم ك-: المراجع الرئيسة
 محمد الصادق  رعوظ، محمد رسو  هللا    -

 المراجع المساعدة: 
 النبأ العظيم محمد  بد هللا درازك -
 0مباحث فم اإل عاز  دك مصطف  مسلم  -
 ة العالم اإلسممم بماة المارمةكإصدارات هياة اإل عاز العلمم فم القرآظ والسنة التابع لرابط -

موقوووووع ال ياوووووة العالميوووووة لإل عووووواز العلموووووم    www.55a.net: موسوووووو ة اإل عووووواز العلموووووم المواقعععععع االلكترونيعععععة
http://www.nooran.org  

 

http://www.55a.net/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى دراسات إسممية  القسم

 7401408سلم  رمز المقرر   تصو  البحث العلمم سم المقررا

Fundamentals of Scientific 

Research 
 إجباري صفة المقرر

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 ، تنواع البحوث العامعية، وترااظ البحث وطريقة إ داده واتابتهكالبحث العلمم: تعريفه وخصااصه -

 طرق توثيب المعلومات وتدوين ا وإخراع ا بالعا  الن اامك -

 التعام  مع ال وامش وتدويظ المصادرك -

 ايفية  م  خاتمة البحث وصياغة نتااعهك -

  م  الف ارس و العداو  والبيانات التوضيحية وتنظيم اك -

 سوغات المقررثالثاً: م

 0تهمية معرفة الطالب ايفية اتابة البحث العلمم وتصو  البحث فيه 

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يصمم خطة بحث باال تماد  ل  المن عية العلميةك  -
 0ياتب بحثا قااما  ل  األصو  العلمية   -
 بحث العلمم وتثره فم تقدم الدو  والععوب كيعر  تهمية ال -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 اإللقاء والحوار والمناقعة وطر  الموضو ات المستعدة للنقاش والبحث في اك -
 السبورة واألدوات المصاحبة  -
 استخدام الحاسب اتل  وبعض البرامج المسا دة  -

 سادساً: التقويم

 20       * اختبار فصلمّ 
 10* معاراة            
 30* بحث               
 40* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 هـ دار العروق عدةك1416اتابة البحث العلمم صياغة عديدة ك تكدك  بد الوهاب تبو سليماظ ط  المرجع الرئيس:
 المراجع المساعدة:

 هـك1418ز الربيعة البحث العلمم ك دك  بد العزي -
 األردظك –هـ ط دار الفرقاظ 1416المن ج الحديث فم البحث فم العلوم اإلنسانية ك دك فاروق السامراام  -
 بيروتك –دار الغرب اإلسممم  – 1993ط  –من ج البحث وتحقيب النصوص ك دك يحم وهيب العبورن  -



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 السابع المستوى سالميةالدراسات اإل القسم

 تحرير إداري اسم المقرر
 Administrative Editting 

 7401409سلم  رمز المقرر

 إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 بالعربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0محافظة  ل  تسراره، االلتزام بآداب العم  ف   اإلسمم تهمية العم  اإلدارن، ال
تحريوور اتابووة النصوووص اإلداريووة : تقسووام الاوومم والعموو ، التعريووا باألسوواليب اللغويووة ودالالت ووا وتدوات الووربط وايفيووة  

 0استعمال ا و ممات الترقيم، خصااص النصوص اإلدارية وتنوا  ا، دراسة نماعج من ا 
ص اإلدارية المستخدمة فم اإلدارات الحاومية والمؤسسات والعوراات موظ حيوث العوا  والمضوموظ، هيا  تحرير النصو

وايفية اتابة الخطابات والموعارات والتقوارير والقورارات والتعواميم اإلداريوة ومحاضور االعتما وات، واتابوة العقوود  البيوع 
يانووات والعووداو  والوثووااب، ايفيووة التعاموو  مووع واإلعووارة والعووراات والمقوواوالت (، ضووبط الصوواوك العوور ية، إ ووداد الب

 السعمت والضبوطات وغيرهاك

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 إ داد الطالب للتعام  مع النصوص اإلدارية اتابة ومعالعةك

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 ةكيتحدث  ظ خصوصيات النصوص اإلداري -
 يميز بيظ النصوص اإلدارية وغيرها مظ النصوصك -
 يفسر المصطلحات التم تقتضي ا الاتابة فم الوظيفة اإلداريةك  -
 يصوغ نماعج مظ النصوص اإلدارية والعقود والقرارات والوثاابك   -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 ةكمحاضرات،  روض، تدريبات اتابية، تحلي  نصوص إداري

 سادساً: التقويم

   20اختبار فصل      
  10معاراة          

  30بحث             
  40اختبار ن اا      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 دار النعر المغربية بالدار البيضاءك . التحرير اإلدارن وقوا ده ك بو مم السنوسمالمرجع الرئيس: 
 المراجع المساعدة:

 م2002، المغرب مطبعة النعا  العديدة ك محمد باهملتحرير اإلدارن، المراسمت وا  -
  مطبعة النعا  العديدة، بالمغربك ك  التحرير باإلدارة العمومية،  بد العزيز تعرقمتقنيات التواص  و  -
 مك1999دروس فم المراسمت اإلدارية مع نماعج تطبيقيه ك  طاء هللا، بو حميدة ك ط   -

http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=author_see&id=160
http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=author_see&id=160
http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=publisher_see&id=80
http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=publisher_see&id=80
http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=publisher_see&id=80
http://www.opacnd.hcp.ma/index.php?css=cndrabat&lvl=publisher_see&id=80


 معلومات العامة عن المقرر:أوال: ال

 الثامن المستوى  الدراسات اإلسممية القسم

 7401410سلم  رمز المقرر القوا د الفق ية ومقاصد العريعة  اسم المقرر
Rules and Intends of Jurisprudence إجباري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 القا دة الفق ية: تعريف ا، نعأت ا، تطورها، تهميت ا، مصادرهاك  -
 القوا د الابرى :  األمور بمقاصدها، الضرر يزا ، العادة محّامة، المعقة تعلب التيسير، اليقيظ ال يزو  بالعك( -
 صااص ا، طرق معرفت ا، تقسام ا، قوا دها، مصادرها كمقاصد العريعة: تعريف ا، نعأت ا ، خ -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة قوا د العريعة ومقاصدها التم بنيت  لي ا األحاام   

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 عة فم واقعه المعاصركيبرز تهمية القوا د و مقاصد العري -
 يربط عزايات الفقه وفرو ه بالياته وتصولهك -
 يوضي ع ود العلماء فم خدمة الفقه مظ خم  الصياغة والتصنيا فم القوا د الفق ية ومقاصد العريعةك -
 يبيظ مرونة التعريع اإلسممم ومواابته للحوادث والقضايا المستعدةك  -

 لمصاحبةخامسا: طرائق التدريس واألنشطة ا

 اال تماد  ل  طريقة اإللقاء والمحاورة فم  رض المادة العلميةك  -
 استخدام تسلوب الموازنة بيظ الموضو ات المتعاب ةك  -
 االهتمام بالسبورة ووساا  العرض الحديثة فم  رض تقسيمات الموضوعك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            

 10             * بحث  
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 مك2002ط الرسالة  الوعيز فم إيضا  قوا د الفقه الالية ك دك محمد صدقم بظ تحمد البورنوك المراجع الرئيسة:
 مك2009مقاصد العريعة العامة ك دك بظ زغيبة  ز الديظ ك ط دار النفااسك األردظك  -

 األعباه والنظاار ك ابظ نعيم الحنفمك لمساعدة:المراجع ا
 مقاصد العريعة ك محمد الطاهر بظ  اعورك -
 األعباه والنظاار ك السيوطمك  -
 مقاصد العريعة و مقت ا باألدلة العر ية ك دك محمد سعد اليوبمك  - 

  islam.com-http://feqh.al   عامع الفقه اإلسممم المواقع االلكترونية: 

http://feqh.al-islam.com/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثامن المستوى  الدراسات اإلسممية القسم

 7401411سلم رمز المقرر  فقه القضاء والسياسة العر ية اسم المقرر
Jurisprudence of Courts And Juridic 

Policy 

 إجباري صفة المقرر

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 0القضاء : تعريفه، تهميته، عروط القاضم وآدابه، الد وى: تعريف ا، تراان ا وعروط صحت ا، طرق اإلثبات  -
   نظام القضاء، نظوام ديوواظ المظوالم، نظوام المرافعوات  دراسة موعزة لبعض األنظمة القضااية المعمو  ب ا فم المملاة -

 العر ية، نظام اإلعراءات العزااية، نظام المحاماة  (ك 
 0السياسة العر ية : تعريف ا، تهميت ا، تقسام ا، مصادرها، قراءات مختارة مظ اتب السياسة العر ية  -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0السياسة العر ية  حاعة الطالب إل  معرفة فقه القضاء و

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يعر  تهمية القضاء والسياسة العر ية فم ترسيخ األمظ فم المعتمع المسلمك  -
 يبيظ عمولية السياسة العر ية لحقوق الرا م والر ية ك -
  اوى تمام المحاامكيوضي اإلعراءات المطلوبة لرفع الد -
 يبيظ األنظمة القضااية المعمو  ب ا فم المملاة ك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 استخدام طريقة القراءة النصية فم اتب مختارة لتعويد الطالب  ل  ف م  بارات الفق اء وايفية استنباط األحاامك -
 يمات الموضوعك استخدام السبورة تو الامبيوتر  فم  رض تقس -
 ربط المادة العلمية بالمستعدات المعاصرةك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 لب وتمكالروض المربع عر  زاد المستقنع ك منصور بظ يونس ا المرجع الرئيس:
 السياسة العر ية فم إصم  الرا م والر ية ك ابظ تيميةك  -                

 تبصرة الحاام ك ابظ فرحوظك   -المراجع المساعدة:
 الطرق الحامية فم السياسة العر ية ك ابظ القيمك  -
  0تنظمة القضاء المعمو  ب ا ف  المملاة العربية السعودية  -

 /  http://www.moj.gov.saموقع وزارة العد  السعودية  -المواقع االلكترونية: 
  /islam.com-http://feqh.alعامع الفقه اإلسممم  -

http://feqh.al-islam.com/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثامن المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401412سلم مقرررمز ال مناهج الفكر الحديث اسم المقرر
METHODS OF MODERN THINKING اختياري صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقّرر

المناهج:  المن ج البنيون،المن ج  التفايام، المن ج  التأويلم    مف وم المن ج العلمم:األسس الفاريّة واأليديولوعيّة للمناهج الحديثة، تنواع -
ياته ال رمونيطيقم(، المن ج  النفسم، االعتما م ثالتاريخمث،المن ج الفيلولوعّم،المن ج المقارظ( يمحظ :  تعريا المن ج، نعأته، تطوره،آل

 كت ممه، نماعج تطبيقية، تقويمه(معاالته، تع ر 
 كالوقوا  ل  خلفيّات هعه المناهجالفاريّة الحديثة فم فّك مغاليب النّصوص وتأوي  ماونات المعرفة،  دور هعه المناهج -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

  0إطمع الّطالب  ل  تهّم مناهج الفار الحديث فم دراسة الّظواهر الفاريّة دراسة موضو يّة توّسع آفاق الطالب 

 رابعا: أهداف المقرر

 تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : يتوقع فم ن اية
 يقارظ بيظ مناهج الفار الحديث مظ حيث مفاهيم ا واتّعاهات ا وقضاياهاك -
 يعر  الخلفيّات الفاريّة لتلك المناهجك -
 يحام  ل  ما يطرت فم البياات العربيّة والغربيّة مظ طرااب من ّعية ورؤى فاريّة متأثرة بالعلوم الحديثةك -
 يميز بيظ ما ل عه المناهج الفارية الحديثة مظ منافع ومساوئك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة 

 محاضرات نظريّة تنتخب ل ا مراعع تغّطم مناهج الفار الحديث مظ حيث مفاهيم ا، مدارس ا وقضاياهاك -
الوقووا  لو  طرااوب اسوتدالل ا واسوتخراج تاليا الطمب بتحلي  نصوص مصادر هعه المنواهج واستاعواا ماونات وا و -

 ستراتيعيّات ا التّأويليّةك إمحتويات ا الفاريّة والمن عيّة و

 سادساً: التقويم

 درعة 20اختبار ع رّن تّو  مظ  -
 درعة 20اختبار ع رّن ثاظ مظ  -
 درعة 60اختبار ن ااّم مظ  -
 قضايا ( والتّطبيب:   قراءة النّصوص وتحليل ا (تاليفات بحثيّة تعمع بيظ التّنظير:   دراسة المفاهيم وال -

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 المرعع الرايس:
 المرايا المحدبة مظ البنيوية إل  التفايك ك  بد العزيز حمودة  ك سلسلة  الم المعرفة الاويت -
 0ّمد محّمد يونس لم التّخاطب اإلسممّم: دراسة لسانيّة لمناهج  لماء األصو  فم ف م النّصك مح -

 المراعع المسا دة: 
تعديد المن ج فم تقويم  الخطاب القرآنم دراسة فم العمقة بيظ النص والسياق خلود العموش   الم الاتب الحديثة ك 

التلقم والتأوي  ك محمد ك المرايا المقعرة  ك بد العزيز حموده  سلسلة  الم المعرفة الاويتك التّراث ك  طه  بد الّرحمظ
 التّعديد فم الفقه اإلسممّم ك محّمد الدّسوقمك  ام ز

 المواقع االلاترونية:

WWW.CRITICAL METHODS ANALYSIS.COM- 
WWW.METHODS.COM- 
WWW.SEMANTICS.COM- 

 

http://www.semantics.com/
http://www.semantics.com/


 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 امنالث المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401413سلم رمز المقرر قضايا دعوية  اسم المقرر

Call to Islam Issues اختياري صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 EN لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 اإلسممكتهمية الد وة إل  هللا، مصطلحات دينية ود وية، محاسظ  -

 تسالة وقضايا د وية  م مة يعيب  ن ا اإلسممك -

 تسرار ومفاتيي السعادة األبدية فم اإلسممك -

 ترااظ اإليماظ الستةك -

 رو ة القرآظ وتعاليمه العظيمةك -

 0قصص بعض مظ دخ  فم اإلسمم  -
 نبعة  ظ سيرة الرسو  صل  هللا  ليه وسلمك -

 تهمية الحوارك -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0لطالب إل  معرفة بعض المصطلحات باللغة اإلنعليزية لتعينه  ل   رض اإلسمم باللغة اإلنعليزية حاعة ا

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يتحدث  ظ الد وة إل  هللا والتعريا باإلسمم باللغة اإلنعليزيةك -
 نية والد وية باللغة اإلنعليزيةكيستخدم المصطلحات الدي -
 يبيظ تهم القضايا واألسالة التم تطر  فم د وة غير المسلميظك -
 يطبب ما يتعلمه مظ مصطلحات وتساليب د وية  بالتنسيب مع ماتب العاليات ومراز التواص  الحضارن باألحساء(ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 المحاضرةك -
 فم معمو ات صغيرةك المناقعة  -
 ورش  م ك -
 (ك POWER POINTاستخدام الحاسب اتلم وتطبيقاته   روض تقديمية  -
 تطبيب  ملم   تنسيب حوار ود وة مع تعخاص غير مسلميظ ( فم الصا وخارعهك -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
 10* بحث               

 50 اام      * اختبار ن

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعه

 م 2009اتاب  ه  ااتعفت عماله الحقيقم( باإلنعليزية ك دك ناعم إبراهيم العرفجك ط  المرجع الرئيس:
مف وم الحامة فم الد وة  مك2006إنعليزن دك  بد هللا  لم تبو ّعمك ط –مععم  المصطلحات الدينية /  ربم  المراجع المساعدة:

-Eالد وة اإللاترونية: تسس وتساليب   الد وة إل  هللا وتخمق الد اة ك  بد العزيز بظ بازك  ك دك صالي بظ  بد هللا بظ حميدكإل  هللا

Dawah:Fundamentals and Methods) عواظ قالفيظ كJuan Galvan،  مقا   ل  موقعwww.islamfortoday 2006 
                                                                                                                                                            :المواقع اإللكترونية

www.abctruth.net 

www.etawasol,org                                              www.sultan.org                                
www.islamhouse.com 
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 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 لثامنا المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 741414سلم  رمز المقرر  لم المنطب  اسم المقرر
Logic اختياري  صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوي المقرر

 0 لم المنطب : تعريفه، موضو ه، ثمرته 
 0تقسامه العلم الحادث: تعريفه و

 الاليات الخمس ك القو  العار  ك القضايا المنطقية ك السور: معناه و تقسامهك  0المعانم المفردة  0المعانم واأللفاظ 
 0االستدال  وتنوا ه  -

 ثانياً: مسوغات المقرر

 مسا دة الطالب  لم تنظيم تفااره وترتيب اك -

 رابعا: أهداف المقرر

 تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ : يتوقع فم ن اية تدريس المقرر
 يميز بيظ تساليب االستدال  الصحيحة والباطلة ك -
 ينقد األفاار والقوانيظك -
 يستخدم طرق االستدال  الصحيحة والمناسبة فم  رض الموضو ات ومناقعت اك -
 يحام  ل  المغالطات التم يستعمل ا المضللوظ فم معادلت م للحب دفا اً  ظ الباط ك -

 سا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبةخام

 استخدام تسلوب العرض والحوار فم تناو  المادة العلميةك -
 استخدام السبورة فم رسم ععرة الموضو ات واألفاارك  -
 اإلاثار مظ ضرب األمثلة والحث  لم تقديم ا مظ قب  الطالب لما له مظ تثر إيعابم فم الف م واالستيعابك -

  سادسا: التقويم

  30اختبار فصل              -
  10معاراة وواعبات          -

  10بحث                      -

     50اختبار ن اا               -

 سابعا: مصادر المقرر ومراجعة  

 ضوابط المعرفة ك  بد الرحمظ حبناة الميدان    المرجع الرئيس :
 المراجع المساعدة:

 د السمم محمد  بدهالمنطب والفار اإلنسانم ك دك ب -
 المرعد السليم فم المنطب الحديث والقديم ك دك وض هللا حعازن  -
 المدخ  إلم المنطب الصورنك دكمحمد م راظ رعواظ   -

 عامع الفقه   المنطب يرتبط بأصو  الفقه ( -:المواقع اإللكترونية

 



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثامن ستوىالم الدراسات اإلسالمية القسم

 7401415سلم رمز المقرر   االستعراق والدراسات اإلسممية اسم المقرر
Orientalism and Islamic studies اختياري  صفة المقرر 

  المتطلبات السابقة  نظري  عملي طبيعة المقرر

 العربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 بيظ الغرب والعرق اإلسممم فم العصور األول  والعصور المظلمة فم توروباك العمقة -

 االستعراق: تاريخه، آثاره، تهدافه،  مقته بالتبعير واالستعمارك -

 المستعرقوظ والقرآظ الاريم، غوستاا لوبوظ وغولد تسي ر نموععاك -

 المستعرقوظ و السنة النبوية ث اولسوظ، آرنولد توينبم، عبث نموععاك -

 المستعرقوظ والدراسات الفق ية، عاخت نموععاك -

 المستعرقوظ والعلوم والصنا ات واالاتعافات  ند المسلميظك -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 0حاعة الطالب إل  معرفة ما ياتبه المستعرقوظ  ظ اإلسمم ونظرت م إليه 

 رابعا: أهداف المقرر

 ا  ل  تظ :يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادر
 يعرض نماعج مظ الدراسات االستعراقية حو  اإلسمم  -
 يرد د اوى المستعرقيظك  -
 يبيظ طريقة تفاير الغرب ونظرت م للديظ اإلسمممك  -
 يوازظ بيظ مناهج المستعرقيظك  -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 م تثريه وتقويهكا تماد طريقة اإللقاء ود مه بالعواهد واألمثلة الت -
 استخدام الوساا  التعليمية والبرامج المعينة  ل  تحقيب تهداا المقرر االسبورة واألقمم وعرااي العرض الحاسوبمك  -

 سادساً: التقويم

 30* اختبار فصلّم     
 10* معاراة            
   10* بحث               
 50* اختبار ن اام      

 ومراجعهسابعاً: مصادر المقرر 
 االستعراق والدراسات اإلسممية ك دك  بد القاهر داود العانم ك دار الفرقاظ باألردظك المرجع الرئيس:

 المراجع المساعدة : -
 االستعراق إدوارد سعيد  -
 سالم يافوت ك المراز الثقاف  العرب  0حفريات االستعراق ف  نقد العق  االستعراق   -
 دراسات العربية واإلسممية فم توروبا ك يوهاظ فوك ك ترعمة  مر لطفم العالم          تاريخ حراة االستعراق وال -



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:
 ثانياً: محتوى المقرر

يتم تاليا الطالب باتابة بحث  لمم فم موضوع يتم تحديده مظ قب  معلس القسم  ل  تال تق   دد صفحاته  ظ  -

 0ثمانيظ صفحة 

 0تاع المقرر بمتابعة الطالب خطوة خطوة  ند إ داده للبحث يقوم تس -

 0يتم مناقعة الطالب فم البحث ويتم تقييمه  ل  تساسه فم ن اية الفص  الدراسم  -

 0يعمع البحث بيظ العانب النظرن والميدانم ويستخدم فيه الوساا  البحثية الحديثة والمتطورة  -

 ثالثاً: مسوغات المقرر

   0العلمم واستخدام تدواته  ضرورة ممارسة البحث

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 0يطبب تصو  البحث العلمم التم درس ا نظريا    -
 0ياتب بحثا  لميا مؤصم   - 

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 0إ داد تقارير دورية تبيظ مستوى الطالب وتحقيقه لل دا المرعو  متابعة األستاع للطالب فيما يالا به مع -
 0استخدام تدوات اإلحصاء فم  م  البيانات  -

 سادساً: التقويم

  40تقييم األستاع لخطوات إ داد الطالب للبحث          
 60البحث العلمم                                          

 هسابعاً: مصادر المقرر ومراجع

 تستاع المقرر والمعرا  ل  سير إ داد البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثامن المستوى الدراسات اإلسممية  القسم

 7401416سلم  رمز المقرر   معروع بحث تخرج  اسم المقرر

Graduation Project Research ريإجبا صفة المقرر 

المتطلبات   نظري  عملي طبيعة المقرر
 السابقة

 تصو  البحث العلمم

 بالعربية لغة التدريس  اتصال 2 معتمدة عدد الساعات



 أوال: المعلومات العامة عن المقرر:

 الثامن المستوى الدراسات اإلسالمية القسم

 7401417سلم رمز المقرر   التدريب الميدانم اسم المقرر
Field  Training إجباري صفة المقرر 

  سابقةالمتطلبات ال  نظري  عملي طبيعة المقرر

 بالعربية لغة التدريس  اتصال 4 معتمدة عدد الساعات

 ثانياً: محتوى المقرر

 يتم التخطيط للتدريب العملم وتنفيعه  ل  النحو التالم:
يووتم االتصووا  بوواإلدارات الحاوميووة والمؤسسووات والعووراات للتعوورا  لوو  اسووتعدادها السووتقبا  الطوومب المتوودربيظ فووم  -

 التم يؤه  ل ا الطالبكمعاالت العم  المختلفة 

 يتم توزيع الطمب  ل  مواقع التدريبك
يتم إ داد الطالب وتأهيله العملم إل داد تقرير إتمام التدريب مظ خم  برنامج التأهي  العن يعد بمعرفة الاليوة والقسوم قبو  

 بدء التدريب الفعلمك

لتأاد موظ انتظوام الطالوب وعديوة الع وة فوم تحقيوب يتم متابعة الطمب فم موقع التدريب  ظ طريب ت ضاء هياة التدريس ل
 ال دا مظ المقررك

يالا الطالب بإ داد تقرير  ظ التودريب الوعن تتموه، يوتم تقييموه ومناقعوته بمعرفوة لعواظ تعوا  بالقسوم وعلوك لتحديود تقودير 
 الطالب فم هعا المقررك

 0هعا المقرر ببحث  لم  ملحوظة: ف  حالة  دم توفر مواقع إدارية للتدريب يماظ االستعاضة  ظ 

 ثالثاً: مسوغات المقرر

 حاعة الخريج لفترة تدريبية ميدانية تاوظ تحت ممحظة متخصص

 رابعا: أهداف المقرر

 يتوقع فم ن اية تدريس المقرر تظ ياوظ الطالب قادرا  ل  تظ :
 يطبب الممحظات المتعلقة بأدااه الم نمك -
 يفيد سوق العم  فيما يناسب تخصصه ك -

 خامسا: طرائق التدريس واألنشطة المصاحبة

 المتابعة الميدانية، التقييم المستمر ألنماط العم ، التقويم

 سادساً: التقويم

بناء  ل  المتابعة والتقويم المستمر ومدى استعابة الطالب لتوعي ات المعرا  ليه يتم اتابة التقارير التم تحدد تعاوز 
 0الطالب للتدريب مظ  دمه 

 ً  : مصادر المقرر ومراجعهسابعا

 ال يوعد


