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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  رابع: ال يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اخترنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 0 0 التعليم المدمج  2

 %20 4  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 %100 28  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 2 واتساب تلقرام وغيراها تذكر()ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  وصف العام للمقرر:ال .1

، مدعوينل، ودراسة أصناف اأساليب وطرائقفضل وأهمية الدعوة، وكل ما يتعلق بها من  تعلم يشتمل هذا المقرر على

هات حول االحتساب، وبيان أهميته وضوابطه، معرفة الشب تعريفالدعاة، وعوامل نجاح الدعوة، ومن أساليب ونماذج 

 الحسبة والرد عليها.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 معرفة الطالب معنى الدعوة إلى هللا تعالى، وأهدافها، واركانها. -1  

 معرفة مصادر الدعوة إلى هللا تعالى، وأساليبها. -2        

 .معرفة الحسبة وأركانها -3  

 معرفة الشبهات حول الحسبة، والرد عليها. -4        
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K1 .كاهنا وغريهأر الدعوة إىل هللا تعاىل وحكمها وأهدافها وفضلها و  يتعرف على معىن أن 1.1

 K2 .ئصمصادر الدعوة إىل هللا تعاىل مع التعريف واخلصاأن يتعرف الطالب على  1.2

 K3 ، احلوار، واجلدل(.مناذج من أساليب الدعوة )ترغيب، ترهيب، القصة، اخلطب، املثل يعدد أن 1.3

 K4 وسائل الدعوة إىل هللا وموضوعاهتا.أنواع أن يذكر  1.4

 K5  عليه وسلم  هللاأن يذكر تعريف احلسبة وحكمها مدعماً فهمه بنماذج من احتسابه صلى  1.5

  املهارات 2

 S1 أن مييز بني الداعي واملدعو من حيث التعريف والواجبات.   2.1

 S2 ر الدعوة.والدعاة يف ضوء مصادأن يستنبط الفوائد واحلكم من جتارب بعض العلماء  2.2

 S3 أن يطبق أبرز اجلوانب العلمية يف الدعوة. 2.3

 S4 ويرد عليها. ،أن حيلل الشبهات حول احلسبة .4..2

 S5 أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 2.5

 S6 أن يتواصل مع زمالئه من خالل استخدام التقنية احلديثة. 2.6

  القيم 3

 V1 ا.ا ومهنيً شخصيً  هتطوير ذات مسؤولية أن يتحمل 3.1

 V2 أن يفضل العمل يف مجاعة ضمن فريق ويكون عالقات إجيابية انجحة مع اآلخرين. 3.2

 V3 اجلماعي. العمل إطار يف منه املطلوبة ابملهام يلتزم أن 3.3

 V4 أن يكون لديه القدرة على تنمية مهارة اختاذ القرار. 3.4

 اآلخر  الرأي زمالئه، ويتقبل حلديث ابهتمام يصغي أن  3.5
 

V5 

 V6 .يف تعامله مع اآلخرين اجملتمعية السائدةاإلسالمية و ابلقيم  أن يلتزم 3.6

   

   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
ى هللا، فضل الدعوة إل .الدعوة مع األدلة تعريف الدعوة في اللغة واالصطالح. حكم

 وأهميتها.

2 

2 

(. وسائل أركان الدعوة وآدابها. الداعي )أخالقه وواجباته( المدعو)حقوقه وواجباته

تجديد الدعوة وأساليبها)طرائقها، أساليبها، أنواعها، وأهمية األصالة فيها وال

دعوة الوالمعاصرة( موضوع الدعوة) العقيدة، الشريعة، األخالق(، أنواع الدعوة: 

لمراد بها و االجماعية: المراد بها و أهميتها وتطبيقاتها المعاصرة، الدعوة الفردية: 

 أهميتها وتطبيقاتها المعاصرة.

4 
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3 

هم أصناف المدعوين وخصائص دعوتهم، المسلمون وتصنيفهم في قوله تعالى:" فمن 

صنف، ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات"، وخصائص دعوة كل 

المنافقون وخصائص دعوتهم، أهل الكتاب وخصائص دعوتهم. الملحدون وخصائص 

 دعوتهم، أهل األهواء وخصائص دعوتهم.

4 

4 

ابألهم فاملهم. التدرج يف  عوامل جناح الدعوة. االعتماد يف االستدالل على الكتاب والسنة، البدء
عية. اإلحسان إىل الضوابط الشر التبليغ والتطبيق، التيسري ورفع احلرج عن املدعوين حسب 

لدعوة حبسب مقتضى حال ااملدعوين، إحسان الظن ابملدعوين. اختيار أنفع األساليب والوسائل يف 
 ب على معوقات الدعوة.املدعوين، شفقة الداعي وحرصه على هداية املدعوين. ترك التعصب، التغل

4 

5 

خ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه قدوة للدعاة، شي مناذج من الدعاة: هدي األنبياء واملرسلني يف الدعوة
خ ابن ابز ومنهجه يف يف الدعوة، اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف الدعوة، مساحة الشي

 .الدعوة

4 

6 
فهوم الدعوة ومفهوم متعريف احلسبة وحكمها وفضلها. تعريف احلسبة يف االصطالح ، الفرق بني 

 ة على تركها.والعقوابت الرابني التهاون ابحلسبة احلسبة، فضل القيام ابحلسبة خطر

4 

7 
أنواعه، احملتسب فيه املراد به و  أركان احلسبة: احملتسب املراد به وأصنافه، احملتسب عليه املراد به و

 .أحكامه

2 

 2 ضوابط االحتساب ودرجاته وآدابه.  8

 2 حتليل أشهر الشبهات حول االحتساب والرد عليها. 9

 28 المجموع 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

ىل معىن الدعوة إىل هللا تعاأن يذكر الطالب  1.1
 وحكمها، وأهدافها، وفضلها.

املباشرالتدريس   
 

واالختبارات  اسئئئ لة شئئئفهية.
 التحريرية 

تعاىل،  أهم مصئئئئئئادر الدعوة إىل هللاالطالب أن يعدد  1.2
 وأبرز أساليبها.

 املشاركة اثناء احملاضرة العصف الذهين

االختبئئئئئئارات التحريريئئئئئئة و  النقاش واحلوار  وجوب الدعوة واالحتساب.أدلة يستعرض أن  1.3
 االس لة شفهية.

 التدريس املباشر .هللايعّرف الطالب  حقيقة وضرورة الدعوة إىل ن  1.4
 

 اس لة شفهية.

ون يف أن يعدد بعض العقوابت الرابنية على التها 1.5
تمع.الدعوة واالحتساب وأثرها على الفرد واجمل  

 

 التدريس املباشر
 

 حبوث وأوراق عمل وتقارير.

النمئئئاذج من أخالق الئئئدعئئئاة أن يسئئئئئئئئئئئتعرض بعض  1.6
 املربزين يف اإلسالم.

 االختبارات التحريرية . املناقشة أثناء احملاضرة



 

  د. ُعميرة الرشيدي
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .املناقشة لدعوة واالحتساب.أن مييز الطالب بني ا 1.7
 

 املشاركة اثناء احملاضرة

1.8 
)العروض  احملئئئئئئاضئئئئئئئئئئئرة املطورة  مييز الطالب بني أصناف املدعوين.أن 

 التقدميية(

 .حبوث وأوراق عمل 

1.9 
االخئئئتئئئبئئئئئئارات الئئئتئئئحئئئريئئئريئئئئئئة  .التعلم الذايت دعوة.األصالة واملعاصرة يف منهج ال يربط بنيأن 

 املشاركة اثناء احملاضرة

1.10 
 العصف الزهين ها.أهم الشبهات حول احلسبة ويرد عليأن يناقش 

 

 .حبوث وأوراق عمل 

1.11 
احملئئئئئئاضئئئئئئئئئئئرة املطورة )العروض   ين.أصناف املدعو أساليب الدعاة و بني أن يقارن 

 التقدميية(

الئئئواجئئئبئئئئئئات واالخئئئتئئئبئئئئئئارات 
  التحريرية

    
 المهارات 2

2.1 
 وعن يً  وجسئئئدمع املتعلمني لغويً املعلم تواصئئئل أن ي

 بعد .

 .أداء مالحظة استمارة .احملاضرة النظرية

2.2 
التقييم الشئئئئئئفهي للحوار بني  احلوار واملناقشة أن جييد مهارات االتصال الشفهي والكتايب.

 لبةالط

2.3 
 بعض عن البحث يف  نرتنتاإل شئئئئبكة يسئئئئتخدم أن

 املادة. املوضوعات اليت ختدم

 واالحبئئئئئئاث االعمئئئئئئال تقييم التعليم الذايت
 املقدمة

2..4. 
عليمية الكرتونية، ومواقع تمصادر تعلم  يستخدم أن

 .على الويب ذات الصلة ابملقرر

 واالحبئئئئئئاث االعمئئئئئئال تقييم .استخدام الفيديو التفاعلي
 املقدمة

2.5 

 على القائم التعلم اسئئئئئئئرتاتيجية .احلديثةالتعليمي وسائل االتصال  يستخدم أن
 .اجلماعي العمل

 حنو الطئئئالئئئب اجتئئئاه مقئئئاييس
عئئئئرب  اجلئئئئمئئئئئئاعئئئئي الئئئئعئئئئمئئئئئئل
 .االنرتنت

2.6 
نية أن يتواصئئئئئئل مع زمالئه من خالل اسئئئئئئتخدام التق

 احلديثة.

 على القائم التعلم اسئئئئئئئرتاتيجية
 اجلماعي العمل

تقييم التكليفئئئئئئات الفرديئئئئئئة 
 واجلماعية.

 القيم 3

 . الفردية األعمال تقييم .أثناء احملاضرة املناقشة ا.ا ومهنيً شخصيً  هتطوير ذات مسؤولية أن يتحمل 3.1

كون يمجاعة ضئئئئئئئئئئمن فريق و أن يفضئئئئئئئئئئل العمل يف  3.2
 عالقات إجيابية انجحة مع اآلخرين.

اسئئئئئئئئئئئرتاتيجيئئئئئة التعلم املتمركز 
 .املشكالتحول 

 . اجلماعية األعمال تقييم

 مئئئئئلالع إطئئئئئار يف منئئئئئه املطلوبئئئئئة ابملهئئئئئام يلتزم أن 3.3
 اجلماعي.

التقومي اجلمئئئئاعي للواجبئئئئات  التعلم التعاوين
 )شفوًي(
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .بطاقة مالحظة لتقييم األداء .اسرتاتيجية اختاذ القرار ذ القرار.أن يكون لديه القدرة على تنمية مهارة اختا 3.4

 رأيال زمالئه، ويتقبل حلديث ابهتمام يصغي أن  3.5
 اآلخر 

 

 املباشئئئئئئئئئئئرة لتفاعل املالحظة التعلم التعاوين.
 أثنئئئئئاء الطلبئئئئئة ومشئئئئئئئئئئئئئئئاركئئئئئة

 . احملاضرة

يف  ائدةاجملتمعية السئئئئئئئئئئاإلسئئئئئئئئئئالمية و ابلقيم  أن يلتزم 3.6
 .تعامله مع اآلخرين

 التقييم الذايت التعلم التعاوين.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالببى إلى  تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول إلببى  ، واالنضباط والسلوك المشاركة في المحاضرات

 الرابع عشر

10% 

5 
األسبببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 اسبوعيًا(ساعات 4رشادية )الساعات اإل 

 ( 4الساعات المكتبية .)ساعات أسبوعيًا 

 لكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر.إلالتواصل عبر النظام التعلم ا

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة  .1

 المرجع الرئيس

 للمقرر
 هـ.1422،الملك فهدمكتبة ، للشيخ عبد العزيز بن باز، ة وأخالق الدعاةالدعو•

 المساندةالمراجع 
 هـ.   1409 ،مكتبة الرشد ،للشيخ محمد بن صالح العثيمين ،زاد الداعية 

 

المصادر 

 اإللكترونية

   موقع المكتبة الشاملةhttp://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php 

        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

   ىأخر

 

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php


 

  د. ُعميرة الرشيدي
8 

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 في القاعات الدراسية.لمنصة التعليمية ا 

 Data showجهاز العرض االلكتروني 

 . معمل مجهز بالصوتيات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

استطالع رأى الطالب في  تقويم المقرر 

الدراسييييييي من خالا اسييييييتمارة رضييييييا 

 عن المقرر. الطالب

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالب
االختبييارات  –االختبييارات الشييييييهرييية 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قييياس مخرجييات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ1440-1-28 تاريخ الجلسة

 


