
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انززثٛخ ثبنًغًؼخ  انكهٛخ:

 انذراطبد اإلطاليٛخ انمظى االكبدًٚٙ :

 عًٛغ رخظظبد انغبيؼخ انجزَبيظ:

 010salm    يذخم انضمبفخ االطاليٛخ انًمزر:
  أؽًذ دمحم انفبرؼ يُظٕرد/  انًمزر:يُظك 

 د/ ػجذ انزؽًٍ انذٚت  انجزَبيظ:يُظك 

 ..... / ..... / ....... ْـ انزٕطٛف:ػزًبد ربرٚخ ا



 

 
 8يٍ  2انظفؾخ 

 : عُّ تانًمرر انذراسي ٔيعهٕياخ عايح فأ( انتعري

 salm 010 انًمزر:ريش   يذخم انضمبفخ اإلطاليٛخ انًمزر: اطى- 1 .0
 ( 2)  انظبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 يؼخعًٛغ رخظظبد انغب ٘ ٚمذو ػًُّ انًمزر انذراطٙ. ذأٔ انجزايظ ان انجزَبيظ- 3 .3

 انهغخ انؼزثٛخ  .5  :انًمزر نغخ رذرٚض – 4 .4

  أؽًذ دمحم انفبرؼ يُظٕرد/   :انًمزر انذراطٙ يُظك اطى- 5 .6

   :انًمزر انذراطٙ انًظزٕٖ األكبدًٚٙ انذ٘ ٚؼطٗ فّٛأٔ  انظُخ-6 .7

 :)إٌ ٔعذد(انًمزر ثمخ نٓذا انظب انًزطهجبد- 7 .8

 ال ٕٚعذ 

  :(اَٜٛخ نٓذا انًمزر )إٌ ٔعذد انًزطهجبد- 8 .9

 ال ٕٚعذ 

  :نهًؤطظخ انزؼهًٛٛخ ر إٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انزئٛضرمذٚى انًمز يٕلغ- 9

 انزذرٚض اطهٕة – 11
  % 011 انُظجخ انًئٕٚخ:  ✓   يؾبػزاد رمهٛذٚخ –أ 

  ....... % انُظجخ انًئٕٚخ:   يخزهؾ )رمهٛذ٘، ػٍ ثؼذ(-ة 

  % ....... انُظجخ انًئٕٚخ:   انزؼهى االنكززَٔٙ –ط 

  ....... % انُظجخ انًئٕٚخ:   يزاطهّ –د 

  ....... % انُظجخ انًئٕٚخ:   اخزٖ-ْـ 

 يالؽظبد:

........................................................................................................... 
 

  :األْذاف( ب

 دراطخ ْذا انًمزر رظزطٛغ انطبنجخ أٌ : ثؼذ يبْٕ انٓذف األطبطٙ يٍ ْذا انًمزر:-0

 ٚٓذف إنٗ رزطٛخ انؼمٛذح اإلطاليٛخ انظؾٛؾخ ، ٔرثؾ األعٛبل انًظهًخ ثًظبدر اإلطالو األطبطٛخ.         - 
 ٚٓذف إنٗ إثزاس أًْٛخ رؾٕل ْذِ انًؼبرف إنٗ ٔالغ ؽٙ فٙ طهٕن انًظهى .  -   

 ًؼبطزح .انزؼزٚف ثًب ٚؾٛؾ ثبنشجبة يٍ انًخبؽز ان   -   

 إٚغبد انؾهٕل اإلطاليٛخ انًُبطجخ نهًشكالد انزٙ رضٛزْب انُظزٚبد ٔانُظى انٕػؼٛخ .  -   

 انزؼزٚف ثأطض انؾؼبرح اإلطاليٛخ ٔثٛبٌ ٔالغ األيخ اإلطاليٛخ ٔأطجبة رخهفٓب ٔطجم انُٕٓع ثٓب.    -   

 

 .  ........انذراطٙ  انًمزرٔرؾظٍٛ طف ثئٚغبس أٚخ خطؾ ٚزى رُفٛذْب نزطٕٚز -2

 ٚزى رذرٚظٓب . انزٙثؾٕس يخزظزح ؽٕل انمؼبٚب  هجخإػطبء انط -
 ركهٛف انطهجخ ثؼًم ػزٔع رمذًٚٛخ نجؼغ يفزداد انًمزر . -

 ، ٔيٕالغ انشجكخ انؼُكجٕرٛخ.خرٕعّٛ انطهجخ نالطزفبدح يٍ انًكزجبد االنكززَٔٛ -

 ل نهمؼبٚب انًظزغذح.رٕعّٛ انطهجخ نهًشبركخ فٙ انًُزذٚبد اإلطاليٛخ، ٔٔػغ انؾهٕ -

 رؾذٚش يؾزٕٖ انًمزر ثشكم دٔر٘ ثُبء ػهٗ انزطٕراد انؾذٚضخ .   -
 رؾذٚش يظبدر انزؼهى ثبنُظجخ نهًمزر ثشكم يُزظى.   -

  انًزاعؼخ انذٔرٚخ نهًمزر يٍ لجم نغُخ انخطؾ ٔانغذأل انذراطٛخ ثبنمظى.  -
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 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُأنٓا سيتى انتيانًٕضٕعاخ -1

 لبئًخ انًٕػٕػبد
ػذد 

 األطبثٛغ
طبػبد 

 انزذرٚض

مقدمة عن طلب العلم وآدابه ومحتوى المقرر وتقسيم الدرجات وتحديد 
 مواعيد االمتحانات الفصلية .

0 2 

 2 0 مفهوم الثقافة وأهدافها وأهميتها ومصادرها

 2 0 التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية

 2 0 استكمال للتحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية

آثار التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية وسبل مواجهتها وموقف المسلم 
 من الثقافات األخرى

0 2 

 2 0 الحوار بين الحضارات

 2 0 الخصائص العامة لإلسالم

 4 2 العقيدة اإلسالمية

 4 2 منهج السلف في االستدالل وأركان اإليمان

 4 2 اإليمان بالمالئكة والكتب والرسل واليوم األخر 

 2 0 نواقض اإليمان

 

  يكَٕاخ انًمرر انذراسي )إجًاني عذد ساعاخ انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

طبػبد 

 انزذرٚض
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َظز٘ 2

اعاخ انس

 انًعتًذج
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َظز٘ 2
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 ساعاخ انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕعيا   / ساعاخ دراسح خاصح إضافيح-3
 اليٕجذ

 

 
انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يع طرق انتمٕيى  تاإلطاريخرجاخ انتعهى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتعهى  – 4

 ٔاستراتيجياخ انتذريس.
 

 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : انًعارف 1.0

انًظبدر األطهٛخ ٔانفزػٛخ نهضمبفخ اإلطاليٛخ ٔكٛفٛخ  هجخيؼزفخ انط 1.1

 االطزفبدح يُٓب.

جبر شفٓٙاخز انًؾبػزح ٔاإلنمبء    

اطزخذاو انخزائؾ     انزؼّزف ػهٗ خظبئض اإلطالو انؼبيخ ٔكم يب ًٚٛشِ ػٍ غٛزِ.  -  1.2

 انذُْٛخ

 اخزجبر رؾزٚز٘  

 ػًم عًبػٙ            انزؼهى انزؼبَٔٙ يؼزفخ أركبٌ انؼمٛذح اإلطاليٛخ ٔإدران أصزْب فٙ ٔالغ انؾٛبح. -   1.3

 : انًمرر يستطيع كم طانة أٌفي َٓايح :   انًٓاراخ انًعرفيح 2.0

انؼظلكز٘ إدران انًخبؽز انًؾٛطخ ثبإلَظبٌ انًظلهى َزٛغلخ انغلشٔ  - 2.1

 انفكز٘.ٔ

 أطئهخ شفٓٙ    انؼظف انذُْٙ

إدران انطبنت انًزاد ثبنضمبفخ ػهٗ ٔعّ انؼًٕو ٔانضمبفخ اإلطاليٛخ  2.2

 ػهٗ ٔعّ انخظٕص.

اطزخذاو اطهٕة 

انؾٕار انزؼهًٛٙ 

  ٔرجبدل األفكبر

 ركهٛفبد فزدٚخ

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : ٔتحًم انًسؤٔنيحيٓاراخ انتعايم يع اآلخريٍ  3.0

انًُبلشخ ٔرجبدل  انزد ػهٗ انشجٓبد  -       3.1

 األفكبر       

 كزبثخ رمزٚز

اطزُجبؽ انؾهٕل اإلطاليٛخ نهًشكالد انزٙ رضٛزْب انُظزٚبد   -       3.2

 ٛخ ٔانُظى انٕػؼ

        انًالؽظخ انًُبلشخ ٔانؾٕار

 :في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ:  ٔانًٓاراخ انعذديح ٔتمُيح انًعهٕياخيٓاراخ انتٕاصم  4.0

عًغ يؼهٕيبد ػٍ انًبدح  يٓبرح انجؾش ٔ َزز َذ فٙ ظزخذو االٚ 4.1

 انؼهًٛخ

 يُبلشخ شفٓٙ ػزع األفكبر

 انًٓاراخ انُفس حركيح 5.0

 .................. .................. تُطثك ال 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. ..................  

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 
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 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 
 تكهيفاخ يختهفح فرديح ٔجًاعيح عمة كم ٔحذج دراسيح

ؽٕل انفظم 

 انذراطٙ

أ٘  درعبد 01

05%  

2 

 
8،  7 اختثار أعًال انسُح األٔل   

أ٘  درعخ 05

05%  

3 

 
02،  00 َياختثار أعًال انسُح انثا  

أ٘ درعخ  05

05%  

4 

 
 05 انُٓائي االختثار

درعخ أ٘  61

61%.  

5 

 
......................................................................... ................ .................... 

6 

 
......................................................................... ................ .................... 

7 

 
......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذعى  د.

 e.gabr @mu.edu.sa  ًٛمٔانزٕاطم ػجز االٚ,-- طبػزبٌ أطجٕػٛبً  ساعح يكتثيح  اسثٕعيا   2

 

 ْـ   يصادر انتعهى 
 :انكزت انًمزرح انًطهٕثخ-0

 انمزآٌ انكزٚى.

 كزت انظُخ انًطٓزح. -        

 كزت انزفظٛز ػُذ ثٛبٌ يؼُٗ اٜٚخ . -        
 كزت شزٔؽبد انؾذٚش ػُذ ثٛبٌ يؼُٗ انؾذٚش . -        

 د. يفزػ ثٍ طهًٛبٌ انمٕطٙ.يمذيبد فٙ انضمبفخ اإلطاليٛخ رأنٛف :  -         
 انًذخم نذراطخ انشزٚؼخ اإلطاليٛخ رأنٛف : د . ػجذ انكزٚى سٚذاٌ  -         

 انًذخم إنٗ انضمبفخ اإلطاليٛخ رأنٛف: د. دمحم رشبد طبنى  -         

انُفبئض  ْـ دار0403انضبَٛخ ػشزح  األشمز انطجؼخثٍ طهًٛبٌ  ػًز َؾٕ صمبفخ إطاليٛخ أطٛهخ د.  -          

 األردٌ

 شزػ أطٕل اإلًٚبٌ، نهشٛخ دمحم ثٍ طبنؼ انؼضًٍٛٛ.  -         

 رأنٛف : َبدٚخ شزٚف انؼًز٘  كزت أػٕاء ػهٗ انضمبفخ اإلطاليٛخ  -         

 

 :انًزاعغ انزئٛظخ-2
 

  ثٓب:ٕٚطٗ  انزٙٔانًزاعغ انكزت -3
 يغهخ عبيؼخ أو انمزٖ نؼهٕو انشزٚؼخ ٔانهغخ انؼزثٛخ

 :الغ اإلَززَذ...انخًزاعغ اإلنكززَٔٛخ، يٕان-4
 0- http://shamela.ws/index.php/category/140 

2-http://www.ibnalqayem.com  

3-http://www.alfawzan.ws/  

4- http://www.alifta.com 

5- http://www.saaid.net  

 انجؾٕس انًُشٕرح ػهٗ انشجكخ انؼُكجٕرٛخ ؽٕل انًٕػٕع -6

 أخزٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -5

 ًذيغخ، ٔانًؼبٚٛز /انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخزٖ يضم انجزايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبطت اٜنٙ/األططٕاَبد ان

 ثزايظ طًؼٛخ ٔيزئٛخ:انزُظًٛٛخ انفُٛخ
 
 

 

 

 

 

 :انًرافك انالزيح ٔ.

http://shamela.ws/index.php/category/140
http://www.ibnalqayem.com/books/11-bookibnalqayem/101-819.html
http://www.alfawzan.ws/
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 :انًجبَٙ-0

  ؽبنت 25لبػخ يؾبػزاد نكم 

 يمبػذ دراطٛخ 

  يمؼذ نؼؼٕ ْٛئخ انزذرٚض ٔيُظخ 

 :يظبدر انؾبطت اٜنٙ-2

  يُظخ إنكززَٔٛخ 

  ٔطهخ َذ. 

 أخزٖ:ظبدر ي-3

 .ال ُٚطجك 

 .............. ............................................... 

 ............................................................ 
 

 

 تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذرٚض:اطززارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغذٚخ انزاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ -0

 ٔٔػغ يمززؽبد نهزؾظٍٛؾهٛم انُزبئظ ٔر رمٛٛى انًمزر طزجٛبٌرطجٛك ا 

 انًشبركخ انفؼبنخ نهطالة فٙ انًؾبػزح  

 يظزٕٖ َزبئظ انطالة فٙ االخزجبراد  

 انمظى:انزذرٚض يٍ لجم انًذرص أٔ اطززارٛغٛبد أخزٖ نزمٛٛى ػًهٛخ -2

 ضرٚذطًُبراد األلظبو ٔرجبدل انًؼبرف فٙ انزخظظبد انًخزهفخ ٔاالطزفبدح يٍ أْم انخجزح فٙ انز 

 ٙرطجٛك اطزجبَخ رمٛٛى األلزاٌ ، داخهٙ ٔخبرع 

 انزمٛٛى انذارٙ زجبَخرطجٛك اط 

  رمزٚز األداء انظُٕ٘(انزمٛٛى يٍ لجم إدارح انمظى( 

 انزذرٚض:ػًهٛبد رطٕٚز -3

  

  ٔاالطزفبدح يٍ انخجزادانزٕاطم يغ األلظبو انًُبظزح 

  ٘نزؼهًٛخ  ٔ أطبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىانًزخظظٍٛ نالؽالع ػهٗ كم عذٚذ فٙ انؼًهٛخ ايغ  نمبء دٔر 

 رطجٛك انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزؼهٛى 

 َٙٔانزؼهٛى اإلنكزز 
 

 ت:انطبنػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛز اإلَغبس نذٖ -4

 

 فٙ االخزجبراد انشفٓٛخ ٔانزؾزٚزٚخ ئظ انؼبيخ  نهطبنجّانُزب 

 ٛخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َظت انُغبػ (انُزبئظ االؽظبئ 

 ٛخ ٔانفزدٚخ األثؾبس انغًبػ َزبئظ رمٛٛى  
 

 :انذراطٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚزْب فؼبنٛخ انًمزرإعزاءاد انزخطٛؾ نهًزاعؼخ انذٔرٚخ نًذٖ  -5

 االعزًبع انذٔر٘ ألػؼبء ْٛئخ انذٔر٘ ألػؼبء ْٛئخ انزذرٚض نزؼشٚش َمبؽ انمٕح ٔيؼبنغخ َمبؽ انؼؼف 

  ٔيٕػٕػبرّرطجٛك اطزجبَبد يٕػٕػٛخ ألخذ آراء انطالة ؽٕل انًمزر 

 رمزٚز ػٍ انًمزر ٔأٔعّ انمظٕر ٔؽزق  يزاعؼخ انخطؾ انذراطٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبؽخ انؾذٚضخ
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 انزؾظٍٛ ٔانزطٕٚز يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذرٚض ثًب ٚؾمك 

 عٕدح انًمزر 

  رمزٚز ػٍ انًمزر ٔأٔعّ انمظٕر ٔؽزق انزؾظٍٛ ٔانزطٕٚز يٍ لجم ػؼٕ ْٛئخ انزذرٚض ثًب ٚؾمك

                                                                                 عٕدح انًمزر  
 

 رمزٚز ػٍ َظت انُغبػ  

 رشكٛم نغُخ نًزاعؼخ انًمزر يٍ لجم يُظمٙ رمزٚز ؽٕل يمززؽبد انزطٕٚز ٔاطبنٛت انزؼهٛى ٔانزمٕٚى 
 انًٕاد  

  

                                                                                  

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 د / ػجذ انزؽًٍ انذٚت االطى:  أؽًذ دمحم انفبرؼ يُظٕرد /  االطى:

 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. انزٕلٛغ:

 ....... / ....... / ....... ْـ انزبرٚخ:  ْـ....... / ....... / .......  انزبرٚخ:

 
 

 تى اعتًاد تٕصيف انًمرر 
/ .... / ......... ْـ ...تتاريخ  )......(في جهسح انمسى رلى   

 

   
 


