وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

منوذج خطة دراسية لربانمج تعليمي-جامعة جنران
Study Plan Template for Academic Program-Najran University

الكلية:

الشريعة وأصول الدين

القسم:

اصول الدين

الربنامج:

بكالوريوس الشريعة

منسق الربنامج

د /عبدالرمحن احلارثي

Faculty:
Department:
program:
Program Coordinator:

رئيس القسم :د /عبدالرمحن احلارثيHead of the Department:
عميد الكلية:
العام اجلامعي:
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د /عبداهلل بن رفدان الشهراني

1440 /1439

Dean of the Faculty:
Academic year:

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

اسم الربنامج :Name Title

بكالوريوس اصول الدين

مستوى الربنامج :Level of the Program
بكالوريوس Bachelor
دبلوم Diploma
نوع الربانمج  :Type of the Programجديد New

√

دراسات عليا Higher Education
معدل Modified

√

مقدمة ( :Introductionعن الربنامج ونظام الدراسة به )About the program and the system of study

أنشئ قسم اصول الدين بعد نشأة الكلية سنة 1432هـ بناء على الموافقة السامية رقم ( )4017بتاريخ

1430/5/7هـ.
والدراسة به بنظام الساعات المعتمدة ،وعددها ( )141ساعة ،مقسمة على ( )8مستويات دراسية ،و( )66مقر ار
موزعة بناء على ما يلي:
-

علوم التخصص في القران الكريم وعلومه والحديث وعلومه والعقيدة )85( :وحدة دراسية ،بنسبة

%60,3

 متطلبات الكلية وبها  48وحدة دراسية بنسبة %34_متطلبات الجامعة وبها 8وحدات دراسية بنسبة %5.7

أهمية الربنامج (

أسباب إنشاء الربنامج ،وضع نبذة عن مدى احتياج سوق العمل واجملتمع للربنامج )

Importance of the program (Reasons of establishing the program, Overview over the need of job market
and community for the program).

تأتي أهمية برنامج اصول الدين على مدى السنوات الماضية إلى أنه ُيَقَّد ُم لمجتمع محافظة
___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

نجران وماحولها  ،وتقع في جنوب المملكة العربية السعودية  ،وهي منطقة مترامية األطراف فيها

مدن وحضر  ،وفيها صحارى وبادية  ،يقطنها عدد كبير من السكان المواطنين وغيرهم من الوافدين
ومعرفيا في مجاالت
علميا
 .وهم في حاجة ماسة إلى متخصصين في العلوم الشرعية ؛ لالرتقاء بهم
ًّ
ًّ
للتنور فيها ببصيرة الشرع
العلوم الشرعية ،ومواكبة تطورات العلوم ومستجدات الزمان المتنوعة،
ّ
الحنيف.

وقد تمثلت هذه الحاجة بالنسبة لسوق العمل والمجتمع فيما يلي:

أ -إمداد المجتمع بكفاءات علمية يحتاجها سوق العمل مثل :التعليم والرئاسة العامة لهيئة األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  ،ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،والجامعات،
والمدارس ومؤسسات الدولة ،والقطاع الخاص .وبالفعل تم تعيين عدد من الخريجين في الوظائف

التالية :
 .1التدريس في التعليم العام و المرحلة الجامعية (.مدرس  ،معيد )
 .2وظائف إدارية في القطاعين العام والخاص.
ب -خدمة المجتمع من خالل نشر الوعي بأهمية العلوم الشرعية  ،والحفاظ على هوية األمة وتقوية
االنتماء للدين  ،والشريعة وتطبيقها في شتى جوانب الحياة ،وتنمية المهارات العقيدية والحديثية
ومن ثم التفكير الديني الواعي لدى أفراد المجتمع .
وهذا ناتج من حرص إدارة البرنامج أن يؤدي رسالته التي هي محور كل عملياته  ،بحيث يكون
الخريج ُم َت َم ِّّت ًعا بالمواصفات اآلتية :
قادر على العمل بكفاءة في مجاالت العلوم الشرعية ،كالدعوة والوعظ والتدريس
 -1أن يكون ًا
قادر على حل المشكالت المتعلقة بالمجاالت الشرعية.
 -2أن يكون ًا
اعيا بأهمية المشاركة المجتمعية.
-3أن يكون و ً

قادر على الحوار والنقاش الهادف المبني على األدلة والبراهين.
-4أن يكون ًا
-5أن يستطيع تنمية قدراته ومهارته العلمية والعملية بعد التخرج بالتحصيل واالطالع والد ارسات
المنهجية.
___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

قادر على الربط بين العلوم العربية والشرعية وإدراك العالقات بينها.
-6أن يكون ًا
قادر على العمل بروح الفريق والتعاون مع اآلخرين.
-7أن يكون ًا
-8أن يستطيع إبراز محاسن الشريعة في قوله وعمله وسلوكه
-9أن يستطيع توظيف ما درسه في خدمة المجتمع وتنميته.

قادر على التواصل الفعال واإليجابي مع اآلخرين.
-10أن يكون ًا

األسباب الداعية لتطوير خطة البرنامج من خالل مسح احتياجات سوق العمل والمجتمع:

أ -االلتزام بالمعايير األكاديمية لمحتوى برامج اصول الدين في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
العربية السعودية الصادر عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 1433هـ2012/م
؛لضمان جودة البرنامج و تحسينه بصفة مستمرة  ،والحفاظ على تميز الخريج و قيامه بعمله على
الوجه األكمل في كافة المجاالت التي يمكنه أن يعمل بها مثل التدريس والدعوة الى هللا تعالى
ب -تلبي ًة لتوصيات المجلس االستشاري للكلية والبرنامج ( الذي يضم رئيس فرع النيابة العامة
ورئيس محكمة االستئناف بنجران  ،ورئيس المحكمة العامة ،ومدير عام فرع وزارة الشؤون

اإلسالمية ،ومدير عام التعليم ،ومدير عام فرع الرئاسة العامة هيئة األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،باإلضافة إلى إدارة الكلية  ) .الذي عقد اجتماعين :ـ األول كان يوم األربعاء
1435/5/11هـ  ،والثاني كان يوم االثنين 1439/3/16هـ  ،بضرورة تهيئة خريجي البرنامج
وتدريبهم  ،بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والجهات التي سوف يعملون بها .

إعماال بالمسح الميداني الذي قامت به وحدة متابعة الخريجين بالكلية  ،التي تتابع الخريجين في
جـ
ً
أماكن عملهم وتتواصل معهم  ،ومع جهات العمل التي يعملون بها  ،ومن خالل استطالع آرائهم
فيما يحتاجونه من البرنامج ؛ لكي يكونوا على أعلى مستوى علمي  ،متمتعين بالمهارات الالزمة
إلنجاز المطلوب منهم بجودة عالية .
رسالة الربنامج: Program Mission
ِّ
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كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

غايات وأهداف الربنامج :Program Goals and objectives
(من املمكن أن يكتفي بغايتي للربنامج يتفرع منهما من مخسة اىل ستة أهداف It is recommended to put

)2 goals that is divided into five to six objectives

 Goalsالغايات

 Objectivesاألهداف

الصحيح لعلوم أصول
الفهم
ِّ
-1ترسي ُخ
ِّ

إعداد المتخصصين المؤهلين في علوم أصول الدين .
.1
إمداد الطالب بعلوم أصول الدين من منابعه األصلية .
.2
تزويد الطالب بالمهارات الضرورية التي يحتاجون إليها
.3
عند التخرج كالتواصل الفعال مع المجتمع ،والقدرة على الخطابة
،والدعوة والتوعية ،والتعليم.
تنمية قدرات الطالب على التعلم الذاتي المستمر
 4-تزويد الطلبة بمفاهيم الفكر اإلسالمي الصحيح وقيمه

الدين في ضوء وسطية اإلسالم .
-2رعاي ُة

مقاصد

الشريعة

اإلسالمية وأهدافها ،والمحافظة
ار
إيجادا واستمرًا
عليها
ً
-3رفع كفاءة العملية 3.

التعليمية في مجال أصول
.4

 .الدين

-1

نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج :
Program Learning outcomes
(توضع نواتج التعلم للبرنامج وفق مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت).
)(Put program learning outcome according to National Qualifications Framework domains

 -Aالمعرفة :Knowledge
 - 1يُ ِّ
عرف اايت هللا تعاىل يف كتابه املسطورويتعرف عليها يف كونه املنظور.

 - 2يشرح االحاديث النبوية ويستنبط منها األحكام
– 3يعرف اصول التخريج ودراسة االسانيد

___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

_ 4يوضح اصول التفسير
 – Bالمهارات اإلدراكية ( المعرفية) :Cognitive Skills
 -1يستخدم اصول التفسير والحديث في فهم القران والسنة
 -2مييز املشكالت االسنادية
 -3يجمع االحاديث المتعلقة بموضوع واحد (الحديث الموضوعي)
-4يطبق قواعد البحث العلمي في الموضوعات التفسيرية والحديثية
 -Cمهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية: Interpersonal Skills & Responsibility -1يتعاون مع اآلخرين يف األعمال اجلماعية بروح الفريق الواحد
 -2يتقبل مسئولية التعلم الذايت املستمر لنفسه

 -3حيسن التعامل مع اآلخرين قوال وعمال
 - Dمهارات التواصل وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية : Communication, Information Technology
and Numerical Skills

 -1يتواصل مع اآلخرين شفهيًّا وكتابيًّا
 -2يستخدم تقنية املعلومات يف فروع واصول الدين
 – Eالمهارات النفس حركية (إن وجدت)). Psychomotor Skills (if any

ال تنطبق
مدة الربنامج بالسنوات والدرجة املمنوحة
Program duration and the degree granted

-1
-2
-3

 4 = Program durationسنوات

مدة البرنامج
عدد المستويات الدراسية 8 : Number of study levelsمستويات
مسمى الدرجة العلمية الممنوحة  :Name of granted degreeبكالوريوس اصول الدين

متطلبات االلتحاق بالربنامج :Program admission requirements

___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

حسب الئحة القبول والتسجيل التي تنص على ما يلي:
الطالب المتقدمون لاللتحاق بالبرنامج تنطبق عليهم شروط قبول الطالب بجامعة نجران حيث

جاء في المادة الثالثة من الالئحة  ":يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي -:
(أ)

أن يكون حاص ًال على شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها من داخل المملكة أو

خارجها.
(ب) أ َّل يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على

خمس سنوات ،ويجوز لمجلس القسم اّلستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب

(ج)
(د)

مقنعة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس القسم .

(ه) أن يكون ّلئًقا طبيا.
(و) أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة ،إذا كان يعمل في أي جهة حكومية،
(ز)

أو خاصة.

أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس القسم وتعلن وقت التقديم.

متطلبات احلصول على الدرجةالعلمية Program completion
:requirements and obtaining the degree

( وتشمل عدد الوحدات املعتمدة املطلوبة موزعة على النحو التايل):
(Include the duration of the program, and the number of required credit units, distributed as
follows):

إمجايل عدد الوحدات املعتمدة  141 :Total Credit Unitsوحدة دراسية
املستوي الذي تقدم فيه اخلربة امليدانية/التدريب امليداني (ان وجد) The level of field experience/Field Training

)................: (if anyالثامن.......................

___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
Vice Presidency of Development &
Quality
Deanship of Development & Quality

................ :كلية

Faculty:…………………

:The actual contact hours field experience (if any) )الساعات الفعلية للخربة امليدانية (إن وجد
..... ساعات فعلية8.....=  عدد الساعات الفعلية في اليومX  عددااليام في االسبوعX عدد االسابيع
Number of weeks X no. of days per week X no of actual hours per day=………………………..

Number of Credit units of field )التدريب امليداني (إن وجد/عدد الوحدات املعتمدة للخربة امليدانية
 ثمان ساعاتexperience (if any)=…………………………
....................... :)عدد الوحدات املعتمدة للرسالة أو املشروع البحثي (للدراسات العليا
Number of Credit units of the Thesis or Research project (In the case of Higher (Graduate)
Studies): ……………………………….
وحدات8.: Number and Percentage of university requirementsعدد ونسبة وحدات متطلبات اجلامعة
.......%5,7 بنسبة

 ساعة بنسبة48... : Number and Percentage of faculty requirementsعدد و نسبة وحدات متطلبات الكلية
.....%34

عددو نسبة الوحدات املعتمدة للتخصص من إمجايل وحدات الربنامج

The number and percentage of specialization credits to the total Program units: ............... 85
%60,3 ساعة بنسبة.....

141 = Number of Units of Compulsory coursesعدد الوحدات املعتمدة للمقررات اإلجبارية
 = ال يوجدNumber of Units of Elective courses عدد الوحدات املعتمدة للمقررات اإلختيارية
 = ال يوجدNumber of Units of Free courses عدد الوحدات املعتمدة للمقررات احلرة

.................ال............: ) ال: هل يشرتط الربنامج سنة حتضريية ( نعم

Does the program require preparatory year (Yes: No): ...................................

___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

عدد الوحدات املعتمدة للسنة التحضريية احملتسبة ضمن وحدات الربنامج Number of preparatory year credit

...... :units that calculated within the programال يوجد.......................
متطلبات اجلامعة
رقم ورمز املقرر
Course number and code

University requirements

اسم املقرر
Course Title

عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

 110ترب

مهارات احلاسب اآليل
أصول الرتبية

2

االول

212دار

مهارات االتصال

2

االول

151ترب

مهارات التفكري

2

االول

 151حال2-

رقم ورمز املقرر
Course number and code

متطلبات الكلية
اسم املقرر
Course Title

218اصل

أصول الفقه1

319اصل

أصول الفقه2

115فقه

فقه العبادات1

216فقه

فقه العبادات2

224فقه

فقه المعامالت

333فقه

فقه األسرة1

334فقه

فقه األسرة2

452فقه

فقه الجنايات

443فقه

الفرائض1

444فقه

الفرائض2

161عرب

النحو1

262عرب

النحو2

الرابع

2

Faculty requirements
عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

الثالث
الخامس
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
السابع
الثامن
الثاني
الثالث
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عمادة التطوير واجلودة
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Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

263عرب

النحو3

364عرب

النحو4

365عرب

النحو5

171عرب

البالغة

451نظم

المدخل إلى األنظمة

401دار

المدخل لعلم اإلدارة

 465عقد

التدريب العملي

 241عقد

البحث

 466عقد

مشروع البحث

الرابع
الخامس
السادس
الثاني
السابع
الثامن
الثامن
الرابع
الثامن

2
2
2
2
2
2
8
2
2

جمموع الساعات48

متطلبات التخصص Specialization requirements

رقم ورمز املقرر
Course number and code

اسم املقرر
Course Title

عدد الوحدات املعتمدة
No. of Credit Units

املستوي
Level

111ق أر

القرآن الكريم وتجويده

112ق أر

القرآن الكريم2

2
1

213ق أر

القرآن الكريم3

1

214ق أر

القرآن الكريم4

1

315ق أر

القرآن الكريم5

1

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

316ق أر

القرآن الكريم6

177ق أر

علوم القرآن

121فسر

المدخل للتفسير

122فسر

تفسير 1

 223فسر

تفسير 2

 224فسر

تفسير 3

 325فسر

تفسير4

 326فسر

تفسير5

 418فسر

المدخل لعلم القراءات

131حيث

الحديث1

132حيث

الحديث2

233حيث

الحديث3

234حيث

الحديث4

335حيث

الحديث5

336حيث

الحديث6

141حيث

علوم الحديث1

242حيث

علوم الحديث2

447حيث

دراسة األسانيد

 346حيث

التخريج

245حيث

مناهج المحدثين

243حيث

تاريخ السنة

142حيث

المدخل للسيرة

448حيث

المدخل لإلعجاز

151عقد

التوحيد1

152عقد

التوحيد2

1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

السادس
االول
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
االول
الثالث
السابع
السادس
الرابع
الثالث
الثاني
السابع
االول
الثاني
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

253عقد

التوحيد3

2

354عقد

التوحيد4

2

356عقد

التوحيد5

2

458عقد

التوحيد6

2

357عقد

األديان

2

357عقد

الملل والنحل

2

459عقد

المذاهب الفكرية

2

 364عقد

منهج الحوار في اإلسالم

2

161عقد

األخالق اإلسالمية

2

 262عقد

أصول الدعوة

2

 365عقد

الحسبة

2

مجموعات الساعات

85

الرابع
الخامس
السادس
السابع
الخامس
السادس
السابع

المعاصرة

طريقة ترقيم وترميز المقررات الدراسية

الخامس
الثاني
الثالث
السادس

:Method of numbering and coding the courses

-1

األحرف الثالثة خمتصر للفرع داخل كل جمال  ،مثال :عقد  :لفرع العقيدة  ،نظم :
ملقررات األنظمة وحنوها.

-2

األرقام الثالثة مثال ( abc :آحاد  ،عشرات  ،مئات )تعين ما يلي:
( a -خانة املئات)  :يرمز للسنة الدراسية اليت يدرس فيها املقرر.

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

  ( bخانة العشرات )  :يرمز لرتتيب التخصص الدقيق داخل التخصص الفرع منجمايل مقررات التخصص والعلوم التأسيسية.
 ويف مقررات العلوم املساندة  5 = bاثبتا . ويف مقررات املداخل  = bصفرا وهي  :مدخل السرية ومدخل االعجاز( c -خانة اآلحاد) يرمز لرتتيب املقرر داخل التخصص الدقيق.

املرافق/املعامل والتجهيزات املطلوبة: Facilities / laboratories and equipment required

النوع املطلوب

متوفر

غري متوفر

Type required

available

Not available

معمل صوتيات للتجويد
قاعة حاسب آيل

√
√

املوارد البشرية املطلوبة :Human Resources Required
متوفر

غري متوفر

الكوادر املطلوبة
Cadres required

available

Not available

أعضاء هيئة تدريس

√

إداريون

إىل حد ما

ً
اخلطة الدراسية موزعة على املستويات الدراسية  :على النحو التايل ( منوذجا )
)The study plan distributed to the study levels as follow (Example
المستوى  ( Levelاألول )
___________________________________________________________________
صفحة  13من 57

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

رقم ورمز
المقرر

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

اسم المقرر
Course Title

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات
111ق أر

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

القرآن الكريم

1

1

1

1

:
2

وتجويده
177ق أر

علوم القرآن

2

2

2

121فسر

المدخل للتفسير

2

2

2

131حيث

الحديث1

3

3

3

141حيث

علوم الحديث1

2

2

2

101حال

الحاسب اآللي

2

2

2

212دار

مهارات اّلتصال

2

2

2

151ترب

مهارات التفكير

2

2

2

وأساليب التعليم

3
151عقد التوحيد1
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
21
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
3

3

:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالثاني )
رقم ورمز
المقرر
Course
number and
code

اسم المقرر
Course Title

عدد الوحدات المعتمدة

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

المتطلب
السابق

Credit units

Actual weekly
hours

Prerequisite

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المقررات

اإلجباريةCompulsory courses

المجموع
Total

:

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

112ق أر

القرآن الكريم2

122فسر

التفسير1

2

132حيث

الحديث2

3

1

1

1
2

2

3

152عقد

التوحيد2

3

142حيث

المدخل للسيرة

2

3
2

3
3
2

115فقه

فقه العبادات1

2

2

2

161عرب

النحو1

2

2

2

171عرب

البالغة

2

2

2

 161عقد

األخالق

2

2

2

اإلسالمية

111قرأ*2

*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
19
إجمالي عدد الوحدات
المعتمدة Total No. of Credit
:Units

المستوى  ( Levelالثالث )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة
Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات
213ق أر

القرآن الكريم3

223فسر

التفسير2

233حيث

الحديث3

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

1
2
3

1
2
3

المتطلب السابق

:
1
2
3

112قرأ*1

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

2
2
2
علوم الحديث2
 243حيث
2
2
2
تاريخ السنة
244حيث
2
2
2
أصول الفقه1
 218أصل
2
2
2
النحو2
262عرب
161عرب*2
2
2
2
فقه العبادات2
216فقه
115فقه*2
2
2
2
أصول الدعوة
262عقد
*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
18
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
141حيث*2

:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالرابع )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة
Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات
214ق أر

القرآن الكريم4

224فسر

التفسير3

234حيث

الحديث4

253عقد

التوحيد3

245حيث

مناهج المحدثين

263عقد

البحث

224فقه

فقه المعامالت

263عرب

النحو3

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

1
3
2
2
2
2
2
2

1
3
2
2
2
2
2
2

المتطلب السابق

:
1
3
2
2
2
2
2
2

213قرأ*1

262عرب*2
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

2
2
2
أصول التربية
110ترب
*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
18
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالخامس )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

Total

اإلجباريةCompulsory courses

315ق أر

القرآن الكريم5

 325فسر

التفسير4

3

335حيث

الحديث5

2

354عقد

التوحيد4

2

 319أصل

أصول الفقه2

2

355عقد

األديان

2

333فقه

فقه األسرة1

2

364عرب

النحو4

2

 364عقد

منهج الحوار في

2

اإلسالم

المجموع

1

1
3
2
2
2
2
2
2
2

:
1
3
2
2
2
2
2
2
2

 214ق أر

 218أصل

263عرب

*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
18
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالسادس )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة

المتطلب السابق

Credit units

Prerequisite

Actual weekly
hours

Course
number and
code

المقررات
316ق أر

القرآن الكريم6

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المجموع
Total

اإلجباريةCompulsory courses

1

1

:
1

 326فسر

التفسير5

2

336حيث

الحديث6

3

2
3

2
3

356عقد

التوحيد5

2

2

2

 346حيث

التخريج

2

2

 315ق أر

2

2
الملل والنحل
357عقد
2
2
364عرب
2
النحو5
365عرب
2
2
 333فقه
2
فقه األسرة2
334فقه
2
2
2
الحسبة
365عقد
2
2
*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
218
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالسابع )
رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا
Actual weekly

عدد الوحدات المعتمدة
Credit units

المتطلب السابق
Prerequisite

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

hours

Course
number and
code

المقررات

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

Total

اإلجباريةCompulsory courses

418ق أر

المدخل لعلم

2

458عقد

التوحيد6

2

447حيث

دراسة األسانيد

2

451نظم

المدخل إلى

2

القرأءات

المجموع

2

:
2

2
2
2

 316قرأ

2
2
2

األنظمة
459عقد

المذاهب الفكرية

2

2

2

المعاصرة
443فقه

الفرائض1

2

452فقه

فقه الجنايات

2

448حيث

المدخل لإلعجاز

2

2
2
2

2
2
2

في القرآن والسنة

*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
16
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units

المستوى  ( Levelالثامن )
رقم ورمز
المقرر
Course
number and
code

اسم المقرر
Course Title

عدد الساعات
الفعلية اسبوعيا

عدد الوحدات المعتمدة
Credit units

Actual weekly
hours

نظري

عملي

نظري

عملي

Th

P

Th

P

المتطلب السابق
Prerequisite

المجموع
Total

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

المقررات اإلجبارية: Compulsory courses
2
2
2
الفرائض2
444فقه
2
2
2
مشروع البحث
 466عقد
2
2
2
المدخل لعلم اإلدارة
401دار
8
8
8
التدريب العملي
467عقد
*مالحظة :في حال تعثر الطالب يمكن تسجيل المقرر ومتطلبه السابق بالتزامن معًا .
المقررات االختيارية :Elective courses
ال يوجد
14
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة
:Total No. of Credit Units
** يكرر الجدول لكل مستوى Repeat the above table for each level

التوصيف املختصر للمقررات :Concise courses description
(نبذة خمتصرة عن كل مقرر دراسي تشمل أهدافه وموضوعاته وأهم املراجع):

(Brief summary of each course includes objectives,

)contents and the most important references

___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

مقررات املستوى األول : Courses of level 1

رمز ورقم المقرر 111(: Course number and codeقرأ )1-اسم المقرر . :Course nameالتجويد
عدد الوحدات المعتمدة 1....:no. of credit units
أهداف المقرر  ..:Course objectivesقراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة جمودة ،مع معرفة أحكام التجويد وتطبيقها يف األداء.

محتوى المقرر (مختصر) ) .:Course content (conciseتعريف علم التجويد ،وبيان حكم تعلمه ،آداب تالوة القرآن وأحكامها،
أحكام التجويد ابلتفصيل (أحكام النون الساكنة والتنوين  ،وأحكام امليم الساكنة ،وأحكام النون وامليم املشددتني واملدود وأنواعها وأحكامها،

وخمارج وصفات احلروف واملثالن واملتقارابن واملتجانسان وأحكامها ،والوقف واالبتداء ،مع تطبيق تلك األحكام النظرية أداء أثناء التالوة.

أهم المراجع  : most important referencesاملصحف الشريف  ،املذكرة يف التجويد د حممد نبهان بن حسني مصري .امللخص املفيد
يف علم التجويد ،حممد معبد نشر دار السالم ط الثامنة  ، 2003الربهان يف جتويد القرآن حملمد الصادق قمحاوي.

رمز ورقم المقرر 112..: Course number and codeقرأ 1-اسم المقرر .... :Course nameالقرآن الكريم.1
عدد الوحدات المعتمدة 1..:no. of credit units
أهداف المقرر  .:Course objectivesقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ الجزء
الثالثين وتالوة الجزء السادس من القرآن الكريم.
محتوى المقرر (مختصر) ) .:Course content (conciseحفظ الجزء الثالثين وتالوة الجزء السادس من القرآن الكريم.
أهم المراجع  .: most important referencesتفسير ابن كثير.
رمز ورقم المقرر  177 Course number and codeقرأ اسم المقرر  :Course nameعلوم القرآن
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر ..:Course objectivesالتعريف بعلم علوم القرآن ونشأته وأهم المصنفات فيه ،وتناول أهم الموضوعات

المندرجة تحته بالشرح والتوضيح وبيان معنى علم التفسير وأهم الموضوعات المتعلقة به
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيعرف هذا المقرر بعلوم القرآن مثل المكي والمدني وأسباب
النزول وجمع القرآن والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وعلم التفسير ومناهجه
وقواعده ووسائله وآدابه ومصادر التشريع وترجمة معاني القرآن.
أهم المراجع  : most important referencesمباحث في علوم القرآن لمناع القطان ،اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي،
البرهان في علوم القرآن للزركشي ،إتقان البرهان لفضل عباس حسن ،مناهل العرفان غي علوم القرآن للزرقاني،
النيأ العظيم لمحمد عبد هللا دراز.
رمز ورقم المقرر  101 Course number and codeحيث اسم المقرر  :Course nameعلوم الحديث
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر  Course objectivesتعريف الطالب بأصول علم الحديث ومصطلحاته وأهميته
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيعنى المقرر بتعريف بعض المصطلحات (علم الحديث دراية
ورواية –السنة –الحديث – الخبر – األثر – اإلسناد – المتن – السند – الراوي) ،وإعطاء لمحة عن تاريخ علم
الحديث دراية وأشهر المصنفات فيه ،وبيان مراحل تدوين السنة ،وآداب طالب الحديث ،وأقسام الحديث باعتبار تعدد
طرقه ،وأقسام الحديث المقبول ،وتعريف الحديث الضعيف وأنواعه
أهم المراجع : most important references
 -1الوجيز في علوم الحديث للدكتور الخشوعي الخشوعي.
-2علوم الحديث :ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني
النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 405:هـ)
 -3معرفة أنواع علوم الحديث :لعثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح (المتوفى:
643هـ)
 -4المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي :ألبي عبد هللا ،محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

الحموي الشافعي ،بدر الدين (المتوفى733 :هـ)
 -5الموقظة في علم مصطلح الحديث :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى:
748هـ)
 -6اختصار علوم :ألي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هـ)
رمز ورقم المقرر  121 ....: Course number and codeفسر .........اسم المقرر :Course name

للتفسير
عدد الوحدات المعتمدة .................................2.....:no. of credit units
أهداف المقرر  -Course objectivesالتعرف على نشأة وتاريخ علم التفسير ومراحله .
 -2بيان أنواع طرق التفسير وأساليبه .
 -3التعرف على مناهج المفسرين ومميزات كل منهج .
 -4التعرف على أهم القواعد المهمة في التفسير.
 -5التعرف على أهم المؤلفات في التفسير
محتوووى المقوورر (مختصوور) content (concise

 Courseيعنــى المقــرر بــالتعري

مكانته وفضله ،والفرق بينه وبين التأويل ،والتعري

المدخل

بعلــم التفســير ،وبيــان

بأصول التفسير ونشـأته ومراحلـه ،وبيـان

التفســير فــي عهــد الرســول صــلى م علبــه وســلم ،والصــحابة والتــابعين ،وفــي عهــد التــدوين،
واختالف المفسرين وأسبابه ،وأساليب التفسير وطرقـه ،ومناهجـه وقواعـده ،وأهـم المتلفـات فـي

التفسير ومناهجه .

أهم المراجع  ...: most important referencesقائمة الكتب المقررة المطلوبة:
للزركشي
 -1البرهان في علوم القرآن
البن تيمية
 -2مقدمة في أصول التفسير
للسيوطي
 -3اإلتقان في علوم القرآن
 -4مقدمة تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )
للسعدي
 -5القواعد الحسان لتفسير القرآن
د /مساعد الطيار
-6فصول في أصول التفسير
 -7تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه د /علي بن سليمان العبيد
رمز ورقم المقرر  131 ..: Course number and codeحيث ...........اسم المقرر  :Course nameالحديث ()1

عدد الوحدات المعتمدة 3....:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives

تعرف الطالب بأصول أحكام ( الطهارة  ،والصالة ) ودرجتها ،

واألحكام المتعلقة بها  ،وهديه  فيها .

وكيفية ربط الفرع الفقهي بالحديث النبوي  ،في األبواب محل الدراسة معرفة الطالب أحكام الطهارة
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كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

والصالة بالتفصيل مع التأصيل

واّلستدّلل...................................................

محتوووى المقوورر (مختصوور) ) . .:Course content (conciseيعنىىا المقىىرر بدراسىىة أحاديىىث كتىىاب الطبىىارة (أبىىواب الميىىا  -إزالىىة
النجاسىة –الوضىو –المسى علىا الخفىين – نىواق الوضىو ....إلىو) وأحاديىث كتىاب الصىالة ( أبىواب المواقيى –واألذان –وشىروط الصىىالة
وسترة المصلي والحث علا الخشوع في الصالة –والمساجد – صفة الصالة – سجود السبو –صالة التطوع –صالة الجماعىة –صىالة المسىافر
– صالة الجمعة – صالة العيدين والكسوف واالستسقا – صالة الجنائز ).
...........................

أهم المراجع ..: most important referencesالكتاب المقرر - :فت الباري شرح صحي البخاري :،ألحمد
بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي .المتوفا 852 :هـ
 -2عمدة القاري شرح صحي البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسا الحنفا بدر
الدين العينا (المتوفا855 :هـ)
 -3شرح صحي مسلم ،لألمام أبو زكريا محيي الدين يحيا بن شرف النووي (المتوفا:
676هـ
-4طرح التثريب :ألبي الفضل زين الدين عبدالرحيم العراقي(المتوفا806:هـ)
 -5نيل األوطار :لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفا1250 :هـ
 -6منحة العالم شرح بلوغ المرام للشيو عبدهللا بن صال الفوزان .
-7فت ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام للشيو محمد بن صال العثيمين
 -8توضي األحكام شرح بلوغ المرام للشيو عبد هللا البسام
رمز ورقم المقرر  131 Course number and codeحيث اسم المقرر:Course name
علوم الحديث ()1
عدد الوحدات المعتمدة  )2( no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر  - :Course objectivesتعريف الطالب بأصول علم الحديث ومصطلحاته ،
وأهميته .
 -2االطالع علا جبود المحدثين وطرق التصنيف وأهم مصنفاتبم .
 -3تنمية مبارا الطالب البحثية باتباع المنبجية العلمية في معرفة مواطن الحديث .
 -4بنا الثقة لدى الطالب بالسنة كمصدر من مصادر التشريع واالطمئنان علا ثبو نسبتبا للنبي
صلا هللا عليه وسلم
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنا المقرر بتعريف بع
المصطلحا (علم الحديث دراية ورواية –السنة –الحديث – الخبر – األثر – اإلسناد – المتن – السند
– الراوي) ،وإعطا لمحة عن تاريو علم الحديث دراية وأشبر المصنفا فيه ،وبيان مراحل تدوين
السنة ،وآداب طالب الحديث ،وأقسام الحديث باعتبار تعدد طرقه ،وأقسام الحديث المقبول ،وتعريف
الحديث الضعيف وأنواعه.
أهم المراجع : most important references
 -1علوم الحديث:ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 405:هـ)
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
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…………………Faculty:

.1
.2
.3
.4

-2معرفة أنواع علوم الحديث:لعثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف
بابن الصالح (المتوفا643 :هـ)
-3المنبل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي :ألبي عبد هللا ،محمد بن إبراهيم بن
سعد هللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ،بدر الدين (المتوفا733 :هـ)
-4الموقظة في علم مصطل الحديث :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفا748 :هـ)
-5اختصار علوم :ألي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
(المتوفا774 :هـ)

رمز ورقم المقرر  151 .: Course number and codeعقد  3اسم المقرر :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  3 :no. of credit unitsساعا أسبوعيًا
أهداف المقرر  :Course objectivesأ  ) 1أن يعرف الطالب أهم االطالقا االصطالحية لعلم التوحيد ومدلوالتبا .
توحيد ()1

 ) 2إعطا صورة واضحة عن تاريو هذا العلم وأهميته.
 ) 3أن يدرك الطالب مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ومنبج االستدالل .
 ) 4بيان التوحيد وأنواعه ومستند ذلك من الكتاب والسنة.
 ) 5التعريف بتوحيد الربوبيَّة  .وبيان ما يضاد من صور الشرك .
 ) 6بيان اآلثار اإليمانية لتوحيد الربوبية في السلوك .
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنا المقرر بشرح مقدما في علم التوحيد تشتمل علا التعريف بعلم
التوحيد ومسمياته العقيدة وأصول الدين ،وبيان ثمرته وأهميته ،وبداية التأليف فيه ومناهج المؤلفين  ،والسنة والجماعة والسلف والخلف
،ومصادر التلقي للعقيدة عند أهل السنة والمخالفين  ،ثم يتعر لشرح مفصل لتوحيد الربوبية ودراسة بع األمور المنافية لكمال التوحيد
،وسائل الشرك ،وأبرز شببا المشركين في الربوبية والرد عليبا ،وأثر اإليمان بالربوبية في سلوك المسلم .

.
أهم المراجع  ) 1 : most important referencesشرح العقيدة الطحاوية .
 ) 2المدخل لدراسة العقيدة اإلسالميّة  /د .إبراهيم البريكان .
 ) 3المدخل لدراسة العقيدة د عثمان جمعة ضميرة
رمز ورقم المقرر  151 : Course number and codeترب اسم المقرر : :Course name

مهارات التفكير

وأساليب التعلم
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيا
 -1أهداف المقرر  :Course objectivesبيان معنى التفكير وأهميته وخصائصه  ،وعوامل نجاحه .
 -2معرفة أنواع التفكير .

 -3التعرف على أساليب التعلم  ،وبعض المقاييس التي تقيس أنواع التفكير المختلفة .

تنمية مهارات التفكير الناقد  ،ومهارة حل المشكالت  ،ومهارات التعلم األخرى محتوى المقرر (مختصر) Course

) .:content (conciseيشتمل المقرر على مقدمة في التفكير أهميته وخصائصه إلخ ،وأنواع التفكير ،وأساليب التعلم ،
مكونات األسلوب المعرفي ،مكونات أساليب التعلم ،المقاييس واالختبارات التي تقيس أنواعا مختلفة من التفكير .
أهم المراجع  – 1 : most important referencesالكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:
 -1مهارات التفكير وأساليب التعلم  ،د.سالم الغرايبة .
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 -1تعليم التفكير لجميع األطفال  ،د.يوسف قطامي .
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صفحة  24من 57

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

رمز ورقم المقرر  .: Course number and codeرمز المقرر 212 :دار ..اسم المقرر .. :Course name
االتصال
عدد الوحدات المعتمدة 2.:no. of credit units
 -4أهداف المقرر  1 :Course objectivesتعريف الطالب مبفاهيم االتصال و مهارة االتصال و مصادرها و مسات االتصال و
مهارات

شروط االتصال اجليد.

 2 -5تعريف الطالب مكوانت و مراحل و عناصر عملية االتصال.
 3 -6إكساب الطالب مهارات االتصال الفردية مثل اإلدراك الشخصي و بناء املصداقية.

 4 -7إكساب الطالب مهارات االتصال اجلماعية مثل اإلنصات و احلديث و التفاعالت الشخصية و التبادلية و االجتماعية و
املقابالت و آداب التعامالت الشخصية و االتكيت.

 5 -8إكساب الطالب مهارات االتصال التنظيمية مثل إدارة النزاع التنظيمي و اختاذ القرارات بصورة مجاعية.
 6 -9إكساب الطالب مهارات االتصاالت احلديثة مثل االتصاالت عن بعد و االنرتنت و كيفية التعامل مع التجارة االلكرتونية.
-10
.

محتوى المقرر (مختصر) ) .:Course content (conciseيشتمل المقرر على ماهية االتصال ومهاراته ،وسماته
،وشروط االتصال الجيد ،ومراحل عملية االتصال وعناصرها ،ومواقف االتصال ومعوقاته  ،ومهارات التفاعالت
الشخصية والتبادلية وما يتعلق بهما من موضوعات ،المهارات االبتكارية ،مهارات الحديث ،مهارات اإلنصات
واالستماع ،آداب التعامالت الشخصية ،مهارات المقابالت ،مهارات إدارة االجتماعات والنزاع التنظيمي  ،مهارات
اتخاذ القرارات ،االتصاالت عن بعد اإلنترنت والتجارة اإللكترونية .
أهم المراجع : most important references

وسائل االتصال  ،راكان حبيب  ،مكتبة دار جده 1996م
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 1فن الكالم  :مدخل إلى االتصال العام  ،أحمد سعيد  ،دار جبل الشيخ للنشر ،
الرياض 1413هـ
 2فنون الحوار و اإلقناع  ،محمد ديماس  ،دار ابن حزم  ،بيروت 1999م
 3االتصاالت اإلدارية و نظم المعلومات  ،محمد قوته و عبدالحميد دياب ،مكتبة دار
زهران بالسليمانية.

رمز ورقم المقرر  101 .: Course number and codeحال .اسم المقرر  ... :Course nameمهارات الحاسب
اآللي
عدد الوحدات المعتمدة 2.:no. of credit units
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أهداف المقرر 1 :Course objectivesـ معرفة المبادئ العامة للحاسب اآللي .
 -2تنمية مهارات الطالب في التعامل الحا سب اآللي واالنترنت .
 -3تدريب الطالب على االستفادة من التقنية الحديثة في تخصصه
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseح يشتمل المقرر على المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات،
مكونات الحاسب ،المكونات البرمجية ...إلخ  ،نظام التشغيل والمجلدات وأنواع الملفات ،برنامج معالج النصوص ،برنامج
العروض التقديمية .

أهم المراجع .: most important references
مقدمة في الحاسب واالنترنت  ،د.عبدهللا بن عبدالعزيز الموسى .

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 1الحاسب والتعليم  ,تأليف  :د.عبد هللا الموسى.
 2المرجع األساسي في الحاسب  ,تأليف  :د .محمد المالكي وآخرون.
 3الوندوز خطوة خطوة لمايكروسوفت ،ترجمة الدار العربي

رمز ورقم المقرر Course number and code

 111فسر 2 -

اسم المقرر :Course name

تفسير

آيات األحكام 1
عدد الوحدات المعتمدة no. of credit units

ساعتان

أهداف المقرر :Course objectivesمعرفة األحكام الشرعية التي اشتملت عليها اآليات القرآنية الكريمة المحددة
.

محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseبيان طرق داللة القر آن على األحكام وكذلك بيان أثر
القراءات في الخالف بين أهل العلم مع بيان شيء من خالف أهل العلم في انحصار آيات األحكام في عدد معين.
تفسير بعض آيات األحكام من سورة البقرة.
أهم المراجع : most important references

 .1أحكام القرآن البن العربي.
___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

.2
.3
.4
.5

أحكام القرآن للشافعي
أحكام القرآن للجصاص
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
فتح القدير للعالمة محمد بن على الشوكاني"تفسير

.6
.7

آيات األحكام" لمحمد علي السايس  ،المحقق :ناجي سويدان
"تفسير آيات األحكام" للشيخ الدكتور محمد علي الصابوني

مقررات املستوى الثاني :Courses of level 2
رمز ورقم المقرر 112: Course number and codeقرا . 1-اسم المقرر  ... :Course nameالقرآن الكريم2
عدد الوحدات المعتمدة 1.:no. of credit units
أهداف المقرر  :Course objectivesقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ

الجزء التاسع والعشرين وتالوة الجزء السابع من القرآن الكريم.

محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseحفظ الجزء الثاني من القرآن الكريم وتالوة من أول سورة
هود إلى آخر سورة مريم أهم المراجع  : most important referencesالقران الكريم.
رمز ورقم المقرر  122 Course number and codeفسر  2 -اسم المقرر  :Course nameتفسير 1
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectivesم1ـ تفسير سورة الفاتحة.
2ـ تفسير سورة البقرة من اآلية ( 1ــ .) 43
3ـ تفسير سورة آل عمران من اآلية (1ــ . )14
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيعنا المقرر ببيان معاني سورة الفاتحة وفضلبا وأسمائبا  ،ومعاني
الحروف المقطعة في أوائل السور  ،وأقسام الناس أمام هداية القرآن  ، ،وقصة خلق آدم عليه السالم وإغوا الشيطان له والصراع بين الحق
والباطل  ،كما يعنا المقرر ببيان سعة علم هللا سبحانه وتعالا  ،وبيان المحكم والمتشابه في القرآن  ،وذم الكفار وذم الدنيا ،وبيان خيرية اآلخرة
وعاقبتبا
أهم المراجع : most important references

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
المحرر الوجيز البن عطية.
التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.
زاد المسير البن الجوزي.
روح المعاني للعالمة األلوسي.
التفسير الوسيط للدكتور /محمد سيد طنطاوي شيو األزهر.

رمز ورقم المقرر  132 Course number and codeحيث اسم المقرر Course nameالحديث 2
عدد الوحدات المعتمدة  3 no. of credit unitsساعات
أهداف المقرر  - :Course objectivesأن يقدر الطالب قيمة فريضة الزكاة والصيام واالعتكاف والحج
ودورها في حماية الفرد من المعصية ووحدة المجتمع
 -2تنمية مهارات الطالب على تكوين الرأي الفقهي المستنبط من أحاديث األحكام .
 -3اتباع هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في عباداته واالقتداء به في المثابرة عليها .
___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

 -4تدريب الطالب على استخراج ال ُح ْك ُم الشرعي من الحديث
محتوووى المقوورر (مختصوور) content (concise

 : Courseيعنــى المقــرر بأحاديــث كتــاب الزكــاة (أب ـواب

صــدقة الفطــر –صــدقة التطــوع –قســمة الصــدقات ) وكتــاب الصــيام (أبـواب صــوم التطــوع –

ومــانهي عــن صــومه – اّلعتكــاف وقيــام رمضــان ) وكتــاب الحــج ( أب ـواب فضــل العم ـرة –

المواقيت – وجوب اإلحرام –صفة الحج – الفوات واإلحصار ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهم المراجع - : most important referencesفت الباري شرح صحي البخاري :،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي .المتوفا 852 :هـ
 -2عمدة القاري شرح صحي البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسا الحنفا بدر الدين العينا (المتوفا855 :هـ)
 -3شرح صحي مسلم ،لألمام أبو زكريا محيي الدين يحيا بن شرف النووي (المتوفا676 :هـ
-4طرح التثريب :ألبي الفضل زين الدين عبدالرحيم العراقي(المتوفا806:هـ)
 -5نيل األوطار :لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفا1250 :هـ
 -6منحة العالم شرح بلوغ المرام للشيو عبدهللا بن صال الفوزان .
-7فت ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام للشيو محمد بن صال العثيمين

.1
رمز ورقم المقرر : ...: Course number and code

المدخل إلى السيرة النبوية ..........اسم المقرر :Course name

 142حيث عدد الوحدات المعتمدة ...................................2..:no. of credit units
أهداف المقرر  – 1 ..:Course objectivesالتعرف علا السيرة النبوية ومصادرها األساسية
-2بيان شمائل النبي صلا هللا عليه وسلم وصفاته  ،ودالئل نبوته ومعجزاته .
-3التعرف علا األحداث البامة بعد بعثة النبي صلا هللا عليه وسلم وبيان أحكام الجباد وآدابه وشروطه وعناية النبي صلا هللا عليه وسلم
بالعبود والمواثيق والتزامه ببا وبيان اآلثار اإليجابية المترتبة علا ذلك
 -4التعرف علا مغازي النبي صلا هللا عليه وسلم
 -5إبراز الجوانب التطبيقية في حياة النبي صلا هللا عليه وسلم في تعامله مع فئا المجتمع المختلفة .
 -6تنمية روح االقتدا ببدي النبي صلا هللا عليه وسلم في معاملة النسا واألطفال واألصحاب والخصوم .
 -7ترسيو محبة النبي صلا عليه وسلم لدى الطالب
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيشتمل المقرر على مدخل لدراسة السيرة النبويوة ،والتعريوف

بها  ،واألهداف والمقاصود مون دراسوتها  ،وعالميوة الرسوالة  ،ومصوادر السويرة النبويوة وأقسوامها وأنواعهوا  ،وحيواة
الرسول صلى هللا عليه وسلم من مولده إلى بعثته وأهم األحداث خالل هذه الفترة  ،ومن البعثوة إلوى الهجورة  ،والتوزام
النبي صلى هللا عليه وسلم بالعهود والمواثيق  ،وحياة الرسوول صولى هللا عليوه وسولم فوي المدينوة وأهوم األحوداث فيهوا
،والجهاد النبوي ،ووفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ووصاياه وشمائله وخصائصه وزوجاته .

أهم المراجع ..: most important referencesالكتاب المقرر -السيرة النبوية البن هشام:لعبد الملك بن هشام
بن أيوب الحميري المعافري ،أبو محمد ،جمال الدين (المتوفا213 :هـ)
س ْورة بن موسا بن الضحاك ،الترمذي ،أبو
 -2الشمائل المحمدية:لمحمد بن عيسا بن َ
عيسا (المتوفا279 :هـ)
___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

-3دالئل النبوة ألبي نعيم األصبباني:ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن
موسا بن مبران األصبباني (المتوفا430 :هـ)
-4الفصول في السيرة:ألبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
(المتوفا774 :هـ)
-5السيرة النبوية علا ضو القرآن والسنة:لمحمد بن محمد بن سويلم أبو ُ
شببة (المتوفا:
1403هـ)
-6فقه السيرة :لمحمد الغزالي السقا (المتوفا1416 :هـ)
-7الرحيق المختوم:لصفي الرحمن المباركفوري (المتوفا1427 :هـ)
-8صحي السيرة النبوية:لمحمد ناصر الدين األلباني (المتوفا1420 :هـ)
-9السيرة النبوية في ضو المصادر األصلية د مبدي رزق
توحيد 2

رمز ورقم المقرر  152، : Course number and codeعقد اسم المقرر : :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsثالث ساعات.
أهداف المقرر  ) 1 Course objectivesمعرفة الطالب بالمسائل التفصيلية لتوحيد األلوهيَّة .
 ) 2أن يدرك الطالب المسائل التفصيليَّة المتعلقة بالشرك .
 ) 3تنمية ملكة االستنباط لدى الطالب من األدلة الشرعية على مذهب أهل السنة والجماعة
 ) 4تنمية ملكة النقد لدى الطالب من خالل تعرفه على بعض شبه المخالفين والرد عليها على ضوء الكتاب والسنة .

محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنى المقرر ببيان بالحديث المفصل عن
توحيد األلوهية وبيان أهميته وفضله  ،والشهادة ،والعبادة  ،والشرك في توحيد
األلوهية  ،وسبب وقوع الشرك في األمة اإلسالمية وخطورته ،كما يبين أنواع
الشرك المتعلق باألعمال الباطنة ،واألعمال الظاهرة ،وشبهات المخالفين
وتفنيدها  ،والبدع وأسباب ظهورها ونماذج منها .
أهم المراجع ....................................................: most important references

فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
-1
 -2القول السديد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي.
 -3القول المفيد شرح كتاب التوحيد لمحمد الصالح العثيمين
حقيقة البدعة وأحكامها لسعد بن ناصر الغامدي
رمز ورقم المقرر  161 ......: Course number and codeعقد  ......اسم المقرر  . :Course nameاألخالق
اإلسالمية....
عدد الوحدات المعتمدة ...2.......:no. of credit units

___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

أهداف المقرر 1 .Course objectivesـ بيان أصول األخالق في اإلسالم  ،وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وبناء
حضارات األمم .
 -2التعرف على منهج اإلسالم في ترسيخ األخالق الكريمة والقيم العالية .
 -3التحذير من األخالق السيئة وخطورتها على المجتمع
محتوى المقرر (مختصر) Course content (conciseأ يشتمل املقرر على تعريف األخالق اإلسالمية  ،والنظرية اخللقية

املستخلصة من القرآن الكرمي من خالل احلديث عن مصادر اإللزام األخالقي  ،واملسئولية ،واجلزاء  ،والنية والدوافع والبواعث  ،واألخالق
العملية  ،وإمجايل أمهات الفضائل ،وآداب العامل واملتعلم ،ومناذج من أخالق السلف يف العلم والتعلم .

هم املراجع : most important references

 -1النظرية الخلقية عند ابن تيمية د .محمد عبد هللا عفيفا .
 -2حياة طالب العلم "د.بكر عبد هللا أبو زيد
 -3نضره النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم ،إعداد
مجموعة من المتخصصين بإشراف الدكتور /صالح بن حميد.
 -4أخالق الداعية " عبد هللا نافع علوان
 -5أخالق العلما لآلجري
فقه العبادات ()1

رمز ورقم المقرر  115 .: Course number and codeفقه اسم المقرر : . :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  2 :no. of credit unitsساعنان
أهداف المقرر  .:Course objectivesمعرفة الطالب ألحكام الطهارة والصالة بالتفصيل مع التأصيل واالستدالل .
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنى المقرر بدراسة الطهارة وما يتعلق بها من موضوعات
كأنواع المياه  ،واآلنية ،واالستنجاء ،والسواك  ،والوضوء  ,والمسح على الخفين ،والغسل والتيمم  ،والحيض،
ودراسة الصالة وما يتعلق بها من تعريفها وفضلها وحكمها وشروط صحتها ووجوبها وأركانها وسننها ومكروهاتها
ومبطالتها
أهم المراجع  : most important referencesحاشية ابن قاسم على الروض المربع .

 -2كشاف القناع .
 -3المغني البن قدامة .
 -4بدائع الصنائع للكاساني .
 -5مواهب الجليل .
 -6المهذب للشيرازي .
 -7قرارات المجامع الفقهية  ،وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
النحو ()1

رمز ورقم المقرر  161 : Course number and codeعرب اسم المقرر : :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيا
أهداف المقرر  :Course objectivesأن يتعرف الطالب علا المفبوم الحديث للنحو العربي (المنبج المقرر)
يكون الطالب اتجاها إيجابية نحو قواعد اللغة العربية والفائدة التي تعود عليه من دراستبا.
-2أن َّ
ُ
-3أن يدرك الطالب الفائدة من تطوير المنبج المقرر واألسس التي تبنا عليبا .
-4أن يقدر الطالب أهمية المنبج المقرر تعامالته اليومية.
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& Vice Presidency of Development
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…………………Faculty:

-5أن يتعرف الطالب علا العناصر المختلفة للمنبج المقرر من حيث الخصائص والمميزا والعيوب.
-6أن يتعرف الطالب علا كيفية اإلجابة الصحيحة عن األسئلة الموضوعية والمقالية.
-7أن يتعرف الطالب علا موضوعا المقرر وأن يربط بينبا.
-8أن يتجنب الطالب األخطا الشائعة في تركيب الجمل والرقي بالتعبير الشفبي والكتابي.
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنى المقرر بشرح الكالم وما يتألف منه ،والمعرب والمبني ،

عالمات اإلعراب الفرعية  ،والنكرة والمعرفة وأنواعها العلم ،وأسماء اإلشارة ،واالسم الموصول  ،والمعرف باألداة ،مع الحديث

المفصل عن باب المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من قضايا. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم المراجع : most important references

 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميدطبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيروت 1429هــ  2008 -م
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
-1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.
-2حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك.
-3شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك
.4النحو الوصفي ،د/محمد عيد مكتبة الشباب القاهرة
البالغة

رمز ورقم المقرر  171 .: Course number and codeعرب اسم المقرر : :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيًّا
أهداف المقرر -1 :Course objectivesيستبدف معرفة اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم.
-2تربية الذوق البالغي السليم في نفوس الدارسين؛ ليعينبم علا تدبر القرآن الكريم ،وتذوق أساليبه ،واستجال أسرار ،
وفبم نصوص السنة واستيضاح مراميبا وتذوق أساليببا.
 -3أن يتعرف الطالب علا المنبج للبالغة العربية من خالل المقرر.
-4أن يدرك الطالب الفائدة من تطوير المقرر واألسس التي تبنا عليبا.
-5أن يتعرف الطالب علا العناصر المختلفة للمقرر من حيث الخصائص والمميزا .
-4أن يتعرف الطالب علا موضوعا المقرر وأن يربط بينبما.
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيشتمل المقرر على تعريف البالغة وأهدافها وموقعها من
علوم اللغة والشريعة ،ويعنى ببيان علوم البالغة(علم المعاني –علم البيان –علم البديع )ودراسة بعض الموضوعات
المتعلقة بها .
أهم المراجع  : most important referencesدروس البالغة  ،حنفي ناصف و آخرون.

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 .1أسرار البالغة  ،عبدالقاهر الجرجاني
 .2نبج البالغة  ،عبدالقاهر الجرجاني
 .3االيضاح  ،للقزويني.
 .4دالئل اإلعجاز لبعد القاهر الجرجاني
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

مقررات املستوى الثالث :Courses of level 3

رمز ورقم المقرر  .: Course number and codeاسم المقرر  ... :Course nameالقرآن الكريم3
عدد الوحدات المعتمدة 1..:no. of credit units
أهداف المقرر  ..:Course objectivesقراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة جمودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ اجلزء

الثامن والعشرين وتالوة اجلزء الثامن من القرآن الكرمي.

محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseحفظ اجلزء الثالث التالوة  :من أول سورة طه إىل آخر سورة الروم أهم
المراجع  .: most important referencesالقران الكريم
رمز ورقم المقرر  223 Course number and codeفسر اسم المقرر  :Course nameالتفسير 2
عدد الوحدات المعتمدة  2 no. of credit unitsساعات
أهداف المقرر  _ :Course objectivesتفسير سورة النساء من اآلية (  1ـــــ )10

 _2تفسير سورة النساء من اآلية ( 19ـــــ )35
 _3تفسير سورة المائدة من اآلية (  1ـــــ ) 7
 _4تفسير سورة المائدة من اآلية ( 33ــــــ ) 39
 _5تفسير سورة المائدة من اآلية ( 89ـــــ ) 91
 _6يعرف الطالب األحكام الشرعية الواردة في السور التي يدرسها خالل المقرر...
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيدرس الطالب في هذا المقرر آيات متفرقة من سورتي النساء
والمائدة ويتعرض لما فيهما من أحكام وما اشتملت عليه اآليات من حكم ومواعظ وأحكام واآليات هي سورة النساء
من اآلية ()1-10
[ األمر بالتقوى ,وتذكير العباد بخلقهم من نفس واحدة ,والوصية باألرحام ,واألمر بإيتاء اليتامى أموالهم ,والنهي عن
أكل أموالهم وبيان جرمه ,وقضية تعدد الزوجات بشروطها ,وصداق النساء ,واألمر بإيتاء اليتامى أموالهم عند الرشد,
وبيان إثم آكل أموال اليتامى].
تفسير سورة النساء من اآلية ( 19ـ )35
[ النهي عن عضل النساء ,وبيان المحرمات من النساء ,وبيان َط ْول ال ُح َّر ِة ،وجواز الت َّ َزوج باأل َ َمة ،واالجتناب للكبائر،
ساء ،وبيان الحقوق].
الرجال على ال ِنّ ِ
وفضل ّ
أهم المراجع : most important references

 .1فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية

للعالمة محمد بن على الشوكاني

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 .1الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
 .2المحرر الوجيز البن عطية.
 .3التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.
 .4زاد المسير البن الجوزي.
 .5روح المعاني للعالمة األلوسي.
 .6تفسير أبي السعود.
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

اسم المقرر  :Course nameالحديث  3عدد

رمز ورقم المقرر  233 Course number and codeحيث
الوحدات المعتمدة  3 no. of credit unitsساعات
ي ِ  :اإليمان  ،والبر والصلة واآلداب ،من صحيح
أهداف المقرر  Course objectivesدراسة أحاديث مختارة من كتابَ ّ
اإلمام مسلم بشرح اإلمام النووي (يختار أستاذ المادة الحديث العمدة في الباب)
ي ِ  :اإليمان  ،والبر والصلة
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseدراسة أحاديث مختارة من كتابَ ّ
واآلداب ،من صحيح اإلمام مسلم بشرح اإلمام النووي (يختار أستاذ المادة الحديث العمدة في الباب)
أهم المراجع : most important references

.1
.2
.3
.4
.5
.6

فت الباري شرح صحي البخاري :،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضلالعسقالني الشافعي( .المتوفا 852 :هـ)
-2عمدة القاري شرح صحي البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسا
الحنفا بدر الدين العينا (المتوفا855 :هـ)
 -3المعلم بفوائد صحي مسلم:ألبي عبد هللا محمد بن علي التميمي المازري بفت
بالزاي (المتوفا 536 :ه)
 -4إكمال المعلم شرح صحي مسلم –للعالمة القاضي أبو الفضل عيا
اليحصبي( المتوفا 544 :هـ)
 -5المفبم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :لإلمام  ،أبو العبَّاس أح َم ُد ب ُن أبي
إبراهيم الحافظ  ،األنصاري القرطبي( المتوفا 656 :هـ)
ع َم َر بن
َح ْفص ُ
َ
-6اإليمان :لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (المتوفا728 :هـ)

رمز ورقم المقرر 242 .....Course number and codeحيث ......اسم المقرر  : :Course nameعلوم الحديث 2

عدد الوحدات المعتمدة 2.:no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر  - :Course objectivesالتعريف بقواعد علم الحديث والمصطلحا الحديثية .
 -2التعريف بعلم الجرح والتعديل والمصنفا فيه
 -3تدريب ملكة الطالب علا حسن االستقرا والمقارنة ودقة المالحظة ..
 -4تنمية مبارة مناقشة اآلرا المختلفة وتحري الدليل من أكثر من مصدر

محتووى المقورر (مختصور) ) .:Course content (conciseيودرس الطالوب فوي هوذا المقورر أنوواع الحوديث مون
حيث القبول والرد وشروط قبول الحديث كما يتناول بعض القضايا المتعلقة بالحديث كمعرفة الصوحابة
والتابعين .
وأنواع الحديث باعتبار من أضيف إليه (الحديث القدسي – المرفوع – الموقوف ومالوه حكوم الرفوع –
المقطوع ..
المجهول وأنواعه وحكم روايته .
............................

أهم المراجع ....: most important referencesالكتاب المقرر علوم الحديث:ألبي عبد هللا الحاكم محمد بن
عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطبماني النيسابوري المعروف
___________________________________________________________________
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جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

بابن البيع (المتوفا 405:هـ)
-2معرفة أنواع علوم الحديث:لعثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين المعروف بابن
الصالح (المتوفا643 :هـ)
-3المنبل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي :ألبي عبد هللا ،محمد بن إبراهيم بن
سعد هللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ،بدر الدين (المتوفا733 :هـ)
-4الموقظة في علم مصطل الحديث :لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان
بن قَايْماز الذهبي (المتوفا748 :هـ)
-5اختصار علوم :ألي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
(المتوفا774 :هـ)
-6نزهة النظر في توضي نخبة الفكر في مصطل أهل األثر:ألبي الفضل أحمد بن علي
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفا852 :هـ)
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :لعبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي
(المتوفا911 :هـ)7-
-8ألفية السيوطي في علم الحديث:لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي
(المتوفا911 :هـ)
-9شرح نخبة الفكر في مصطلحا أهل األثر :لعلي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور
الدين المال البروي القاري (المتوفا1014 :هـ)
-10توضي األفكار لمعاني تنقي األنظار :لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد
الحسني ،الكحالني ثم الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف كأسالفه باألمير
(المتوفا1182 :هـ)
رمز ورقم المقرر  243 : Course number and codeحيث  ،اسم المقرر . :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر  Course objectivesإثراء الجانب المعرفي و التصوري عن تاريخ السنة.
*بيان أهمية القدوة و التأسي بها من خالل منهج الصحابة
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise

 :تاريخ السنة

يتعرض المقرر لتعريف بالسنة والمراد بتاريخها ،ثم يتعرض بشيء من
التفصيل للسنة عبر عصور متعددة من عصر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى
عصر النهضة ثم يتناول شبهات حول السنة قديما و حديثا.
أهم المراجع  ........: most important referencesتدوين السنة  ،نشأته وتطور من القرن األول إلا نباية القرن ا لتاسع البجري
د .محمد مطر الزهراني .
ــ الحديث والمحدثون ألبي زهو .
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صفحة  34من 57
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
*مفتاح السنة لمحمد الخولي .
*السنة قبل التدوين لمحمد الحطيب .
*تدوين الحديث لسيد مناظر أحسن الكيالني .............................................
رمز ورقم المقرر  262 .: Course number and codeعقد اسم المقرر :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيًّا
أهداف المقرر  :Course objectivesأن يتعرف الطالب على مفهوم الدعوة وأركانها ومبادئها.

 :أصول الدعوة

 -2أن يدرك الطالب أهمية الدعوة في حياة البشر.
 -3أن يحمل الطالب هم هذا الدين.
 -4أن يكتسب الطالب مهارات الدعوة والتعامل مع المدعويين.
 -5أن يحسن الطالب معالجة واقع المسلمين
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيتناول المقرر مبادئ علم أصول الدعوة وموضوعه
وخصائصة  ،كما يتعرض لبيان بعض الموضوعات المتعلقة بالدعوة
 ،والحديث عن الداعي(صفاته – تكوينه – واجباته – مشكالته – آفاته )
المدعو ) اصنافه – حقوقه – واجباته – مشكالته
تاريخ الدعوة و سير الدعاة وعلى رأسهم األنبياء عليهم الصالة والسالم
أساليب الدعوة و وسائلها ،أنوع الوسائل الدعوية  -وسائل معاصرة و مستجدة.
وسائل اإلعالم المعاصرة ودورها في الدعوة ،أهمية االحتساب في الدعوة
أهم المراجع : most important references

منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر لعدنان عرعور

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 -1أصول الدعوة عبد الكريم زيدان

رمز ورقم المقرر  218 Course number and codeأصل .:اسم المقرر  : .:Course nameأصول الفقه1
عدد الوحدات المعتمدة .....2......:no. of credit units
أهداف المقرر  - .:Course objectivesالتعريف بعلم أصول الفقه  ،وأمهيته  ،وموضوعاته  ،ومثرته .
 -2بيان طرائق استنباط األحكام الشرعية من األدلة اإلمجالية .

 -3تدريب الطالب على التعامل مع الوقائع والنوازل واالستفادة من قواعد أصول الفقه .
 -4ترسيخ عظمة الشريعة لدى الطالب إببراز انضباطها بقواعد حمكمة .
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

محتوى المقرر (مختصر) ) .:Course content (conciseيتعرض املقرر للتعريف بعلم أصول الفقه ،ونشأته وبني أنواع احلكم ومصادر األحكام

املتفق عليها واملختلف فيها.

أهم المراجع : most important references

 - .أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جبله  ،أ.د.عيا

السلمي .

 – 2المراجع األساس( التي يجب إتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 – 1شرح مختصر الروضة للطوفي .
 – 2مذكرة أصول الفقه للشنقيطي .
 - 3إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أ د  .عبد الكريم النملة .
 - 4شرح الكوكب المنير البن النجار.
 -5إحكام الفصول  ،للباجي .
 -6قواطع األدلة في أصول الفقه ؛ للسمعاني .
 -7التلوي علا التوضي للتفتازاني
 -8البحر المحيط للزركشي
-9كشف األسرار للبزدوي
-10إرشاد الفحول للشوكاني
رمز ورقم المقرر  216 : Course number and codeفقه .اسم المقرر  :Course nameا  :فقه العبادات 2
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتا ن أسبوعيًا
أهداف المقرر  - .:Course objectivesاستكمال دراسة أحكام الصالة المفروضة والنافلة :دراسة تفصيلية مع التأصيل واالستدالل
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيتناول المقرر فقه الصالة :وبيان صفة الصالة  ,سجود السبو

 ،صالة التطوع  ،أوقا النبي  ،صالة الجماعة  ،أحكام اإلمامة  ،األعذار المسقطة للجمعة والجماعة  ،صالة أهل
األعذار  ،القصر والجمع  ،صالة الخوف  ،صالة الجمعة  ،صالة العيدين  ،صالة الكسوف  ،صالة االستسقا  ،مع
دراسة المسائل الفقبية المعاصرة
.
أهم المراجع  most important referencesنيل المآرب تهذيب عمدة ال ّ
سسة
سام ،ط مؤ ّ
طالب للب ّ

العنود الخيريّة

 2ـ الرو

المربع شرح زاد المستقنع للشيو منصور الببوتي.

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 -1حاشية ابن قاسم على الروض المربع .
 -2كشاف القناع .
___________________________________________________________________
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وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 -3المغني البن قدامة .
 -4بدائع الصنائع للكاساني .
 -5مواهب الجليل .
 -6المهذب للشيرازي .
 -7قرارات المجامع الفقهية  ،وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
رمز ورقم المقرر  262 .: Course number and codeعرب اسم المقرر  :Course nameالنحو 2
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيًا
 -1أهداف المقرر  .:Course objectivesا إكساب الطالب المادة العلمية النحوية التي يتناولبا المقرر .
 -2تمكين الطالب من إحكام هذ األبواب ليتمكن من التعبير الصحي و األدا اللغوي الجيد.
 -3الوصول بالطالب إلا درجة معرفية تمكنه من الحكم علا العبارة بالصواب أو الخطأ و فبم المعنا من خالل
معرفته بقواعد اللغة مما يساعد في أدائه الوظيفي مستقبال في إطار تخصصه الشرعي.
 -4أن يوظف الطالب ما تعلمه في المنبج المقرر في حياته اليومية
 -5أن يتعرف الطالب علا عناصر منبجية والمشتملة علا النواسو التعليمة والحرفية
أن يتدرب الطالب علا اإلجابا الدقيقة لألسئلة المقالية والموضوعية نظامية
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيدرس الطالب في هذا المقرر باب األفعال الداخلة على
المبتدأ والخبر (كان وأخواتها) وباب أفعال المقاربة والرجاء والشروع ،وباب األحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ
والحبر (إن وأخواتها ،وغيرها من القضايا المتعلقة بالجملة اإلسمية
أهم المراجع : most important references

 أوض المسالك إلا ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيو محمد محي الدين عبدالحميد
طبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيرو 1429هــ  2008 -م
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
-1حاشية الصبان على شرح االشموني على ألفية ابن مالك2.
-2شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد
-3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد
مقررات املستوى الرابع :Courses of level 4

رمز ورقم المقرر 214: Course number and codeقرأ 1-اسم المقرر  ..... :Course nameالقرآن الكريم4
عدد الوحدات المعتمدة 1..:no. of credit units
أهداف المقرر  .:Course objectivesقراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة جمودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ اجلزء األول

وتالوة اجلزء التاسع من القرآن الكرمي.
محتوى المقرر (مختصر) ) ..:Course content (conciseحفظ اجلزء الرابع وتالوة من أول سورة لقمان إىل آخر سورة حممد
أهم المراجع  : most important referencesالقران الكريم
رمز ورقم المقرر  224 Course number and codeفسر اسم المقرر  :Course nameالتفسير 3
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Deanship of Development & Quality

كلية................ :

…………………Faculty:

 3ساعات

عدد الوحدات المعتمدة no. of credit units
أهداف المقرر  :Course objectivesيفهم الطالب سورة األنفال.
 _2يفسر الطالب سورة األنفال تفسيرا تحليليا.
 _3يدرك الطالب أحكام سورة األنفال

محتوى المقرر (مختصر) :Course content (concise

يدرس الطالب يف هذا املقرر تفسري سورة األنفال من اآلية(1

  )75وما اشتمل عليه من حديث عنـ غزوة بدر الكربى ،وتقسيم األنفال .

ـ إصالح ذات البني ،وصفات املؤمنني.
أتييد هللا للرسول صلي هللا عليه وسلم.
االستجابة والطاعة هلل ورسوله.

عناد املشركني وكفرهم وبيان رمحة هللا بعباده ومكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم وكونه رمحة للعباد ,وبيان صد املشركني
عن سبيل هللا وإنفاقهم أمواهلم من أجل ذلك.
كيفية تقسيم الغنائم  ,وقانون النصر على األعداء

احلث على إعداد العدة إلرهاب الكافرين.

أهم المراجع : most important references

 .1فت القدير الجامع بين فني الدراية والرواية للعالمة محمد بن علا
الشوكاني
.2
 – 2 .3المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 .4الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
 .5المحرر الوجيز البن عطية.
 .6التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.
 .7زاد المسير البن الجوزي.
 .8إرشاد العقل السليم ألبي السعود.
 .9روح المعاني لأللوسي.
.10
.11
رمز ورقم المقرر  234 Course number and codeحيث

اسم المقرر :Course name

الحديث4
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ساعتان

عدد الوحدات المعتمدة no. of credit units
ي ِ  :اإليمان  ،والبر والصلة واآلداب ،من
أهداف المقرر  ..:Course objectivesدراسة أحاديث مختارة من كتابَ ّ

صحيح اإلمام مسلم بشرح اإلمام النووي (يختار أستاذ المادة الحديث العمدة في الباب).
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseدراسة أحاديث مختارة من ثالثة كتب من صحيح البخاري
بشرح ابن حجر العسقالني (فتح الباري) وهي  :كتاب العلم  ،وكتاب الفتن  ،وكتاب االعتصام بالسنة .
أهم المراجع : most important references

 .1فت الباري شرح صحي البخاري :،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي( .المتوفا 852 :هـ)
.2
 – 2 .3المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 -1 .4شرح صحي مسلم ،لألمام أبو زكريا محيي الدين يحيا بن شرف النووي
(المتوفا676 :هـ)
-2 .5عمدة القاري شرح صحي البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسا
الحنفا بدر الدين العينا (المتوفا855 :هـ)
-3 .6أعالم الحديث فا شرح صحي البخارى :ألبي سليمان حمد بن محمد بن
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفا388 :هـ)
 -4 .7فت الباري شرح صحي البخاري:لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
سالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (المتوفا795 :هـ)
بن الحسن ،ال َ
 -5 .8المعلم بفوائد صحي مسلم:ألبي عبد هللا محمد بن علي التميمي المازري بفت
بالزاي (المتوفا 536 :ه)
 -6 .9إكمال المعلم شرح صحي مسلم –للعالمة القاضي أبو الفضل عيا
اليحصبي( المتوفا 544 :هـ)
 -7 .10المفبم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :لإلمام  ،أبو العبَّاس أح َم ُد ُ
بن
إبراهيم الحافظ  ،األنصاري القرطبي( المتوفا 656 :هـ)
ع َم َر بن
أبي َح ْفص ُ
َ
 -8 .11عارضة األحوذي بشرح صحي الترمذي ألبي بكر بن العربي المالكي
(المتوفا543:هـ)
 -9 .12تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ألبي العال محمد عبد الرحمن بن
عبد الرحيم المباركفورى (المتوفا1353 :هـ)
رمز ورقم المقرر 245 .: Course number and codeحيث ............اسم المقرر :Course name
مناهج....المحدثين.....................

عدد الوحدات المعتمدة 2..:no. of credit units
أهداف المقرر  ..:Course objectivesتعريف الطالب بكتب السنة وجبود علما الحديث .
 -2تبصير الطالب بالمناهج التي اعتمدها المحدثون في تدوينبم للسنة النبوية .
 -3تنمية مبارا الطالب في التعامل مع مصادر السنة .
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 -4غرس محبة السنة وتقدير جبود العلما في خدمتبا .
 -5تعريف الطالب بأليا البحث الموضوعي في كتب السنة النبوية..................................................
محتوى المقرر (مختصر) ) ..:Course content (conciseيتناول هذا المقرر موضوعات متعددة وهي

 -1التعريف بمناهج السنة وأنواعها مع التمثيل لكل نوع
 -2تعريف السنة واالحتجاج بها ،
 -3دراسة نظرية عن الكتب الستة ومسند اإلمام أحمد
وموطأ اإلمام مالك وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم .
 -4دراسة تطبيقية على مناهج المحدثين ،وتحوي دراسة ثالثة أحاديث من كل كتاب

أهم المراجع ...: most important referencesالكتاب المقرر  .- :مناهج المحدثين  ،د.عامر حسن ،
ود.أمين القضاة .
 -2الواض في مناهج المحدثين د /ياسر الشمالي
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
 -1الكشاف المبين عن مناهج المحدثين  ،د .أحمد يوسف أبو حلبية .
 -2مناهج المحدثين في القرن األول البجري وحتا عصرنا الحاضر  ،للشيو علي
عبدالباسط مزيد .
 -3سلسلة مناهج كتب الصحاح والسنن  ،د.حاتم الشريف .
 -4مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف  ،نور الدين عتر
رمز ورقم المقرر 263 : Course number and codeعقد2اسم المقرر  :Course nameالبحث.
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعنان
أهداف المقرر  - Courseتعريف الطالب بالمراجع والمصادر الشرعية  ،ومراكز البحث العلمي .
 -2تدريب الطالب على البحث العلمي ومراحله .
 -3تنمية مهارة الطالب في االستفادة من وسائل التقنية الحديثة وأساليب البحث العلمي في الوصول إلى المعلومة ،
واالستفادة منها .
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise

 - .موقف اإلسالم من العلم وتدوينه  ،الكتب والمكتبات اإلسالمية قديما وحديثا  ,والتعرف على ما
تحويه بشكل إجمالي  ،مع التعريف بالمصادر والمراجع األصيلة في العلوم الشرعية ,وكيفية
االستفادة منها للوصول إلى المعلومة
 -2أساليب البحث العلمي  ،ومراكز البحث العلمي المحلية والعالمية  ,وكيفية االتصال بها .
 -3وسائل التقنية الحديثة في موضوع المعلومات وكيفية االستفادة منها .
 -4كيفية إعداد البحث العلمي ومراحله نظريا وعمليا من حين اختيار الموضوع حتى طباعته .
 -5دراسة كيفية تحقيق المخطوطات .
 -6دراسة منهج عرض مسائل الخالف وأصوله ،و أهم الكتب والمراجع في كل
أهم المراجع ....................................................: most important references
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لمحات في مناهج البحث والمكتبة اإلسالمية ،د .محمد عجاج الخطيب
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 -1أساسيات البحث العلمي  ،د .حنان سلطان .
 -2تحقيق النصوص ونشرها  ،عبد السالم هارون .
 -3البحث العلمي  ،د.عبدالعزيز الربيعة .
 -4البحث العلمي ،د.علي مقبول.
 -5البحث العلمي  ،د .عبد الوهاب أبو سليمان
 -6مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي
 -7أصول البحث العلمي ومناهجة للدكتور أحمد بدر
رمز ورقم المقرر 253 : Course number and codeعقد  ،اسم المقرر  :Course nameتوحيد 3
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
أهداف المقرر Course objectives

أن يدرس الطالب أهم املسائل املتعلِّقة ابإلميان ابملالئكة

والكتب وابلرسل على منهج السلف الصاحل ..

 ) 2تنمية امللكة النقدية لدى الطالب يف الرد على بعض شبه املخالفني .
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيدرس الطالب في هذا المقرر المسائل
المتعلقة باإليمان بالمالئكة والكتب والرسل
ويتعرض في ثنايا ذلك للحديث عن صفات المالئكة وعالقتهم ببني آدم ،والفرق
بين النبي والرسول وعصمة األنبياء ،كما يتناول التعريف بالكتب السابقة
وموقف المسلم منها.
أهم المراجع ....................................................: most important references

كتاب النبوات  /شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 ) 2شرح العقيدة الطحاويَّة  /ابن أبي العز .
 ) 3لوامع األنوار البهيَّة  /السفاريني .
 ) 4عالم المالئكة األبرار  /د .عمر األشقر .
رمز ورقم المقرر  224 ....: Course number and codeفقه ....اسم المقرر  .:Course nameفقه المعامالت المالية
عدد الوحدات المعتمدة ........2.....:no. of credit units
أهداف المقرر  . :Course objectivesمعرفة الطالب ألحكام البيوع والعقود املالية ابلتفصيل مع التأصيل واالستدالل بعد تصور

العقود تصورا صحيحا.
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseأ يدرس الطالب كتاب البيوع وفيه شروط البيع ،الشروط في
___________________________________________________________________
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البيع،الخيار،أحكام السوق ،التسعير ،االحتكار ،السمسرة ،اإلقالة ،التصرف في المبيع ،الربا والصرف ،بيع األصول
والثمار ،السلم ،القرض ،الرهن ،الضمان ،الضمان البنكي ،الكفالة ،الكفالة المصرفية ،الحوالة ،االعتمادات المستندية،
دراسة المسائل الفقهية المعاصرة
هم المراجع  - .: most important referencesحاشية ابن قاسم على الروض المربع .

 -2كشاف القناع .
 -3المغني البن قدامة .
 -4بدائع الصنائع للكاساني .
 -5مواهب الجليل .
 -6المهذب للشيرازي .
 -7قرارات المجامع الفقهية  ،وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .
 _ 8فقه المعامالت المالية د.علي بن أحمد القليصي
رمز ورقم المقرر 263 .: Course number and codeعرب اسم المقرر :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان

-1
-2
-3
-4
-5

:

النحو3

أهداف المقرر  :Course objectivesإكساب الطالب المادة العلمية النحوية التي يتناولبا المقرر .
تمكين الطالب من إحكام هذ األبواب ليتمكن من التعبير الصحي و األدا اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلا درجة معرفية تمكنه من الحكم علا العبارة بالصواب أو الخطأ و فبم المعنا من خالل معرفته بقواعد اللغة مما
يساعد في أدائه الوظيفي مستقبال في إطار تخصصه الشرعي.
يكون الطالب اتجاها إيجابية نحو قواعد اللغة العربية والفائدة التي تعود عليه من دراستبا.
أن ّ

أن يتعرف الطالب علا العناصر المختلفة للمنبج المقرر من حيث الخصائص والمميزا والعيوب.
أن يتعرف الطالب علا موضوعا المقرر وأن يربط بينبما.
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيتناول المقرر القضايا المتعلقة بالجملة الفعلية وفيه أبواب:

الفاعل ،نائب الفاعل ،االشتغال ،التعدي واللزوم ،التنازع في العمل ،المفعول  ،المطلق-المفعول به ،المفعول له) ألجله)
باب المفعول له) الظرف) ،المفعول معه ،المستثنى ،الحال ،التمييز
أهم المراجع : most important references

 أوض المسالك إلا ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيو محمد محي الدين عبدالحميد
طبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيرو 1429هــ  2008 -م
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتبا للطالب للرجوع إليبا):
-1شرح ابن عقيل علا ألفية ابن مالك.
-2حاشية الصبان علا شرح األشموني أللفية ابن مالك.
-3شرح الشاطبي علا ألفية ابن مالك.
 -4شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد
أصول التربية

رمز ورقم المقرر 110 : Course number and codeترب اسم المقرر : :Course name
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectives
 توسيع المجال المعرفي للدارسين ليشمل بعض المعارف التربوية من مباحث ومفاهيم وأسس وتيارات فكريةمتنوعة االتجاهات
___________________________________________________________________
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 -2ربط المعارف النظرية بتطبيقاتها التربوية والتعليمية التي يعاينها الدارس في إطار مفهوم فلسفة التربية وأبعاده.
 -3رصد وتحليل المشكالت التربوية في المجتمع واإلسهام في وضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
 -4إكساب الدارس بعض مهارات التعبير عن الرأي وأدب الحوار في إطار من التسامح الفكري وقبول اآلخر.
 -5تنمية مهارات التعاون والعمل في فريق مما يمكن الدارس من مواجهة بعض المشكالت أثناء ممارسة مهنة
التعليم..
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يتعرض المقرر للحديث عن مفهوم التربية وأهمية دراستها ،واألسس التي تقوم عليها و تطور الفكر والممارسة
التربوية عبر العصور ، ،و اقتصاديات التعليم ،ومهنة التعليم ودور المعلم فيها ،كما يتناول عددا من القضايا
والمشكالت التربوية المعاصرة
أهم المراجع : most important references

 -1وحدة مختارة يقوم بإعدادها أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 – 1سعيد إسماعيل علي  :فقه التربية  ،دار الفكر العربي القاهرة.
 – 2إبراهيم ناصر :أسس التربية  ،ط ،2دار عمار ،األردن 2007 ،م.
 – 3مصطفى عبد القادر زيادة وآخرون ،الفكر التربوي – مدارسه واتجاهات تطورها ،مكتبة الرشد،
الرياض1425 ،هـ .
 – 4محمد منير مرسي :التربية اإلسالمية – أصولها وتطورها في البالد العربيةـ ،عالم الكتب  ،القاهرة،
2007م.
.
مقررا المستوى الخامس: Courses of level 5
رمز ورقم المقرر 315: Course number and codeقرأ . 1-اسم المقرر  . :Course nameالقرآن الكريم5
عدد الوحدات المعتمدة 1....:no. of credit units
أهداف المقرر  ..:Course objectivesقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ
الجزء الثاني وتالوة الجزء العاشر من القرآن الكريم.
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseحفظ الجزء الثاني وتالوة الجزء العاشر من القرآن الكريم.
القرءان الكريم
أهم المراجع .1 : most important references
البرهان  -للقمحاوي.
.2
رمز ورقم المقرر 325 Course number and codeفسر 2-اسم المقرر  :Course nameالتفسير4
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
أهداف المقرر :Course objectives
 .1يفهم الطالب سور النور من(. )61(-)1
 .2يفهم الطالب سور األحزاب من()59(-)1
 .3يفسر الطالب تفسيرا تحليال
 .4سورة النور من ()1-34ومن (.)58-61
سورة األحزاب من ( )1-27ومن (.)37-59
محتوى المقرر (مختصر)  : Course content (conciseيعنا هذا المقرر بتفسير سورة النور وما تشتمل عليه من موضوعا ؛
فيدرس عقوبة الزنا والقذف ،وأحكام اللعان ،وحادثة اإلفك ،وآداب االستئذان ،وحدود زينة المرأة ،والحث علا نكاح األياما،
والنبي عن إكرا اإلما علا البغا  ،وكذلك تفسير سورة األحزاب؛ وما تشتمل عليه من موضوعا مثل :المر بالتقوى ،والتبني،
وبيان خصائص النبي صلا هللا عليه وسلم في النكاح والنبي عن دخول ُحجر إال بإذنه ،والحجاب وحكمه وفضل النبي صلا هللا
عليه وسلم ،وآداب خروج النسا من البيو .
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أهم المراجع : most important references
فت القدير الجامع بين فني الدراية والرواية للعالمة محمد بن علا الشوكاني
الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
المحرر الوجيز البن عطية.
التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.
الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
المحرر الوجيز البن عطية.
التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.

اسم المقرر Course nameالحديث5

رمز ورقم المقرر  335 Course number and codeحيث 2 -
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر  ..:Course objectivesتعريف الطالب ببعض أحكام األسرة وبعض أحكام الجهاد والصيد واأليمان والبيوع
الجائز منها والممنوع ودراسة المعامالت المالية المعاصرة وبيان حكمها الشرعي.
محتوى المقرر (مختصر)  :Course content (conciseيعنى هذا المقرر بدراسة أحاديث مختارة من سنن أبي داود
السجستاني بشرح عون المعبود ،فيدرس :كتاب النكاح ،وكتاب الطالق وكتاب الجهاد ،وكتاب الصيد ،وكتاب األيمان والنذور،
وكتاب البيوع.
أهم المراجع : most important references

-1
-2

عون المعبود شرح سنن أبي داود:لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي،
العظيم آبادي (المتوفى1329 :هـ) مع حاشية ابن القيم على أبي داود
معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود:ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي(المتوفا388 :هـ)

-3
 -4النف
- -5فت

عارضة األحوذي بشرح صحي الترمذي ألبي بكر بن العربي المالكي (المتوفا543:هـ)
الشذي في شرح جامع الترمذي :أل بي الفت محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري( المتوفا734:هـ)
الباري شرح صحي البخاري :،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي( .المتوفا 852 :هـ)

رمز ورقم المقرر  354.: Course number and codeعقد .2 -اسم المقرر  :Course nameالتوحيد4
عدد الوحدات المعتمدة 2 :no. of credit units
أهداف المقرر :Course objectives
 ) 1أن يدرس الطالب دراسة تفصيليَّة عن حقيقة اإليمان وأركانه وأحكامه وآثار .
 ) 2تعريف الطالب بنواق اإليمان وأنواع هذ النواق .
 ) 3تربية الطالب علا االلتزام بضوابط أهل السنة والجماعة في قضايا اإليمان  ،والتزام الوسطية والعدل في الموقف من المخالفين
.
 ) 4تعريف الطالب بموقف أهل السنة والجماعة من آل البي والخالفة والصحابة وما جرى بينبم .
 )5أن يعرف الطالب فضل الصحابة والموقف مما شجر بينبم.
 )6أن يدرك الطالب منزلة أهل البي عند أهل السنة والجماعة.
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيعنا هذا المقرر بدراسة اإليمان وما يرتبط به من موضوعا من
حيث :تعريفه ،ومراتبه ،ومذاهب المخالفين في حقيقته والرد عليبم ،وزيادة اإليمان ونقصانه والرد علا المخالف في ذلك ،وأحكام
أهل الكبائر ،ونواق اإليمان؛ معناها وأقسامبا االعتقادية والقولية والعملية ،والكفر؛ معنا وأقسامه ،والتكفير :معنا وخطورته
وأنواعه ،وشروطه وموانعه ،والتعريف بالصحابة وفضلبم ومكانتبم ،وعقيدة أهل السنة فيبم ،وفي قرابة النبي صلا هللا عليه وسلم
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ومناقشة بع شبه المخالفين ،وبيان مذهب السلف في تحريم الخروج علا األئمة.
أهم المراجع . : most important references
اإليمان األوسط  /شيخ اإلسالم ابن تيمية .
شرح العقيدة الطحاوية  /ابن أبي العز .
المنتقى من منهاج االعتدال  /للذهبي .
رمز ورقم المقرر  357..: Course number and codeعقد ...........2-اسم المقرر  . :Course nameاألديان
عدد الوحدات المعتمدة 2..:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
1ـ التعرف علا أشبر ديانا العالم ونشأتبا والتمييز بينبا .
 -2بيان محاسن اإلسالم وأنه الدين الخاتم الذي يحقق سعادة البشرية .
 -3تنمية المبارا الحوارية لدى الطالب في التعامل مع المخالف .
 -4أن يقدر الطالب نعمة البداية لدين اإلسالم
محتوى المقرر (مختصر) )..:Course content (concise
يعنا هذا المقرر بتقديم تعريف للدين ،وما يرتبط به من موضوعا فيدرس :نشأة علم األديان ،وجبود علما المسلمين فيه،
ودعوى وحدة األديان ومناقشتبا ،واألديان الكتابية وهي :اليبودية :من حيث التعريف باليبود وصفاتبم من خالل القرآن والسنة،
وفرقبم القديمة ومنظماتبم الحديثة ،وكتببم المقدسة ومصادرها ،والعالقة بين اليبودية والصبيونية ،وخطرها علا اإلسالم.
والنصرانية من حيث :تعريفبا ،وبيان ذكر المسي في القرآن والسنة ،ومصادر النصرانية وأسباب انحرافبا من التثليث إلا
التوحيد ،وأهم عقائد النصرانية ،وشعائرها وفرقبا.
وكذلك دراسة األديان الوضعية :البندوسية ،والبوذية ،والكونفوشيوسية ،من حيث نشأة كل منبا ،وعقائدها وأخالقبا ومعامالتبا،
ومظاهر الوثنية في تعاليمبا وواقعبا المعاصر ،وأماكن تواجدها.
أهم المراجع ...: most important references
دراسا في األديان للدكتور سعود الخلف
األسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم للدكتور علي عبد الواحد وافي
الدين  ,د .محمد دراز .
النصرانية للشيو محمد أبو زهرة .
الشخصية اليبودية في القرآن الكريم للدكتور صالح الخالدي .
اليبودية للدكتور عرفان عبد الحميد .
رمز ورقم المقرر 364: Course number and codeعقد 2-اسم المقرر  :Course nameمنهج الحوار في اإلسالم
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر Course objectives
1ـ التعرف على المنهج الشرعي في الحوار مع اآلخرين .
 -2بيان أدب الخالف وأنواعه .
 -3تنمية مهارات الطالب الحوارية في التعامل مع اآلخر بالحجة والموعظة الحسنة .
االقتداء بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم في حواره مع اآلخرين
-1
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يعنا هذا المقرر بتقديم تمبيد عن مفبوم الحوار وأهميته وآدابه؛ فيدرس :العالقة بين الحوار والجدل والمناظرة ،ودراسة نصية
لحوارا بع األنبيا مع أقوامبم في القرآن الكريم ،وكذلك حوارا النبي صلا هللا عليه وسلم مع غير المسلمين ،وأهداف
الحوار مع غير المسلمين ،والحوار بين األديان وأهدافه وغاياته ،وتقييم مؤتمرا حوار األديان.
أهم المراجع ....................................................: most important references
ـ أدب الحوار وقواعد االختالف ،د .عمر عبدهللا كامل.
 منبج الرسول صلا هللا عليه وسلم في الحوار مع النصارى ،د .علا الزهراني.ـ الجدل في القرآن ،د .زاهر األلمعي
 أصول الحوار وآدابه في اإلسالم لفضيلة الشيو الدكتور صال بن عبدهللا بن حميد___________________________________________________________________
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رمز ورقم المقرر 319 : Course number and codeأصل ،2-اسم المقرر  :Course nameأصول الفقه2
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
أهداف المقرر Course objectives
 -1التعريف بأساليب االستنباط ودالالت األلفاظ  ،وثمرتها .
 -2تدريب الطالب على استنباط األحكام بتطبيق أساليب وطرق االستدالل في داللة األلفاظ .
 -3تنمية مهارات الطالب البحثية في التعامل مع النوازل في كيفية تنزيل قواعد االستنباط على الواقع المعاصر والحوادث
المستجدة .
إبراز عظمة الشريعة وشمولها للمستجدات
-2
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنا هذا المقرر بدراسة دالال األلفاظ الشرعية من حيث:
أوال :أقسام األلفاظ باعتبار الطلب من حيث األمر والنبي ،حقيقتبما ،وصيغبما ،ومقتضياتبما.
ثانيا :أقسام األلفاظ باعتبار الشمول :العام والخاص ،والمطلق والمقيد وما يرتبط ببما.
ثالثا :اقسام األلفاظ باعتبار طرق الداللة :المنطوق والمفبوم؛ حقيقتبما وأقسامبما وحجية كل قسم.
رابعا :أقسام األلفاظ باعتبار وضوح الداللة :عند الجمبور :النص ،والظاهر ،والمجمل ،عند الحنفية :واض الداللة وخفي الداللة
وانواع كل منبا.
خامسا :حروف المعاني :أهميتبا وأثرها في استنباط األحكام.
سادسا :التعار والترجي  :تعريفه ووجوهه.
أهم المراجع ....................................................: most important references
أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله  ،أ.د.عياض السلمي مصدر رئيسي ،ومن المراجع:
 – 1شرح مختصر الروضة للطوفي .
 – 2مذكرة أصول الفقه للشنقيطي .
 - 3إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أ د  .عبد الكريم النملة .
 - 4شرح الكوكب المنير البن النجار.
إحكام الفصول  ،للباجي
-3
رمز ورقم المقرر  333( : Course number and codeفقه  )2اسم المقرر  :Course nameفقه األسرة1
عدد الوحدات المعتمدة  : no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectives
 * .1معرفة الطالب ألحكام النكاح وأركانه وشروطه والمحرمات في النكاح وأنواع األنكحة وأحكام الصداق والخلع
بالتفصيل مع التأصيل واالستدالل.
* .2تكوين ملكة فقهية لدى الطالب ليتمكن من إدراك األحكام الفقهية واستنباطها وتنزيلها على الوقائع .
* .3تدريب الطالب على تكييف المسائل المستجدة واستنباط أحكامها.
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يعنى هذا المقرر بتقديم تمهيد عن كتاب النكاح ،فيدرس :أركانه وشروطه ،المحرمات في النكاح ،الشروط والعيوب في النكاح،
الفحص قبل الزواج ،الزواج بنية الطالق ،زواج المسيار ،الزواج الصوري ،نكاح الكفار ،الصداق ،وليمة العرس ،عشرة النساء،
الخلع وأحكامه ،دراسة المسائل الفقهية المعاصرة.
أهم المراجع : most important references
 1ـ نيل المآرب تهذيب عمدة ال ّ
سسة العنود الخيريّة
سام ،ط مؤ ّ
طالب للب ّ
 2ـ الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي.
رمز ورقم المقرر  364( :Course number and codeعرب ...)2-اسم المقرر ... :Course nameالنحو.4
عدد الوحدات المعتمدة ........................2..............:no. of credit units
أهداف المقرر .....:Course objectives
 -1إكساب الطالب المادة العلمية النحوية التي يتناولها المقرر .
___________________________________________________________________
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 -2تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
 -3الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم المعنى من خالل معرفته بقواعد
اللغة مما يساعده في أدائه الوظيفي مستقبال في إطار تخصصه الشرعي.
 -4أن يدرك الطالب الفائدة من تطوير المنهج المقرر األسس التي تبنى عليها.
 -5أن يقدر الطالب أهمية المنهج المقرر في تعامالته اللغوية اليومية.
6ــ أن يتجنب الطالب األخطاء الشائعة في تركيب الجمل والرقي بالتعبير الشفهي والكتابي.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
يعنى هذا المقرر بدراسة األبواب النحوية اآلتية :حروف الجر ومعانيها ،اإلضافة ،إعمال المصدر واسم المصدر ،وإعمال اسم
الفاعل والمفعول ،وابنية مصادر الفعل الثالثي وغير الثالثي ،وأسماء الفاعلين والصفات المشبهة ،وأبنية اسماء المفعولين.
أهم المراجع : most important references
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميدطبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيروت 1429هــ  2008 -م
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك.شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك.النحو الوصفي محمد عيدمقررا المستوى السادس :Courses of level 6
رمز ورقم المقرر 316.: Course number and codeقرأ 1-اسم المقرر  .. :Course nameالقرآن الكريم6
عدد الوحدات المعتمدة 1.:no. of credit units
أهداف المقرر  .:Course objectivesقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة ،مع معرفة أحكام التجويد من خالل حفظ
الجزء السادس وتالوة الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم
محتوى المقرر (مختصر) ) :Course content (conciseيُعنى هذا المقرر بحفظ الجزء السادس من القران الكريم  ,والتالوة
من أول سورة التغابن إلى آخر سورة الناس.
أهم المراجع  : most important referencesالقرآن الكريم.
البرهان في تجويد القرآن
رمز ورقم المقرر 326 Course number and codeفسر 2-اسم المقرر  :Course nameالتفسير5
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectives
1ـ تفسير سورة الحجرات.
2ـ تفسير سورة الحشر من اآلية ( 1ـ )14
3ـ تفسير سورة الممتحنة.
4ـ تفسير جزء عم من أول سورة الفجر حتى سورة الناس.
محتوى المقرر (مختصر) : Course content (concise
يعنى هذا المقرر بتفسير سورة الحجرات والحشر والممتحنة وجزء عم من أول سورة الفجر حتى صورة الناس  ,وما فيها من
موضوعات ترتبط بكل سورة .
أهم المراجع : most important references
فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية للعالمة محمد بن على الشوكاني
الجامع ألحكام القرآن لإلمام أبو عبد هللا القرطبي
المحرر الوجيز البن عطية.
التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور.
زاد المسير البن الجوزي.
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رمز ورقم المقرر  336: Course number and codeحيث 2-اسم المقرر  :Course nameالحديث6
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectives
تعريف الطالب ببدي النبي صلا هللا عليه وسلم في اللباس والطب والرؤيا والزهد ,وتعريفه كذلك ببع مناقبه صلا هللا عليه
وسلم وفضائل صحابته.
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة أحاديث مختارة من سنن الترمذي بشرح تحفه األحوذي من الكتب اآلتية  :كتاب اللباس  ,كتاب الطب ,
كتاب الرؤيا  ,كتاب الزهد  ,كتاب أبواب صفة القيامة  ,كتاب األدب  ,أبواب المناقب عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ,وصفاته ,
ومناقب أصحابه .
أهم المراجع : most important references
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى1353 :هـ)
عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي ألبي بكر بن العربي المالكي (المتوفى543:هـ)النفح الشذي في شرح جامع الترمذي :أل بي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري( المتوفى734:هـ)معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود:ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي(المتوفى388 :هـ)
فتح الباري شرح صحيح البخاري :،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي( .المتوفى 852 :هـ)رمز ورقم المقرر  364: Course number and codeحيث .............2-اسم المقرر  :Course nameالتخريج
عدد الوحدات المعتمدة .....................................2.:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
 -1التعرف على مفهوم التخريج وفوائده ومصادر السنة األصلية والفرعية ،
 -2جهود علماء الحديث في جمع األحاديث وترتيبها وتصنيفها والحكم عليها .
 -2بيان طرق التخريج وقواعده وأيسر السبل إليه .
 -3بيان أهمية علم التخريج .
 -4تنمية مهارات الطالب في تخريج األحاديث والحكم عليها .
 -6تنمية مهارات الطالب في استخدام التقنية في تخريج الحديث والحكم عليه
محتوى المقرر (مختصر) )..:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بتعريف التخريج وأنواعه وفوائده ونماذج منه للتوضيح  ,والمؤلفات فيه  ,وكذلك مصادر الحديث األصلية
والفرعية وأنواع المصنفات الحديثة  ,وقواعد وضوابط التخريج وطرقه  ,والتخريج باستخدام الحاسب اآللي .
أهم المراجع .: most important references
طرق تخريج حديث رسول هللا للدكتور عبد المهدي عبد القادر
أصول التخريج ودراسة األسانيد للدكتور محمود الطحان
كيفية تخريج األحاديث عن طريق الكمبيوتر لمصطفى الشقيري
رمز ورقم المقرر  356 : Course number and codeعقد ـ .2
اسم المقرر  :Course nameتوحيد5
عدد الوحدات المعتمدة 2 :no. of credit units
أهداف المقرر :Course objectives
 ) 1أن يدرس الطالب القضايا المتعلقة باإليمان باليوم اآلخر  ،واألمور الغيبية  ،وثمار اإليمان بها .
 ) 2تنمية ملكة الطالب النقدية في الرد على بعض شبه المخالفين .
 )3أن يدرك الطالب مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر والقضايا المرتبطة باإليمان به.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة اإليمان باليوم األخر وما يرتبط به من موضوعات فيدرس أشراط الساعة وأقسامها  ,والحياة البرزخية
من حيث الموت ومستقر األرواح  ,والقبر وعذابه ونعيمه وسؤال الملكين  ,والعقائد المرتبطة بيوم القيامة  :البعث والنشور ,
الحوض  ,العرش الكرسي  ,الشفاعة وأقسامها وأنواعها ,والعرض والحساب  ,الصراط والميزان  ,الجنة والنار وأثر اإليمان
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باليوم اآلخر في حياة المسلم .
أهم المراجع .: most important references
 ) 1شرح العقيدة الطحاويَّة  /ابن أبي العز .
 ) 2لوامع األنوار البهيَّة  /السفاريني .
 ) 4أشراط الساعة د يوسف الوابل .
 )5شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل البن القيم.
 )6القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه د عبد الرحمن المحمود
رمز ورقم المقرر  357( Course number and codeعقد )2اسم المقرر  : Course nameالملل والنحل
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر Course objectives
 .1ـ التعرف على أبرز الفرق اإلسالمية ونشأتها ومبادئها .
 - .2تنمية قدرة الطالب على تمييز هذه الفرق  ،وأوجه اختالفها مع أهل السنة .
 - .3تنمية مهارة الطالب في حواره مع المخالف بالحكمة .
 -1التحذير من الزيغ واإلنحراف عن منهج اإلسالم القويم
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة الفرق التي ظهرت في المجتمع اإلسالمي وأسباب ظهورها وعوامل نشأتها  ,وحديث االفتراق دراسة
ومتنا  ,ودراسة ألبرز الفرق  :األشاعرة  ,المعتزلة  ,الكالبية  ,الماتريدية  ,الخوارج  ,المرجئة  ,الشيعة  ,أالثني عشرية ,
الباطنية  ,الصوفية  ,من حيث نشأتها وأطوارها وعقائدها في ضوء الكتاب والسنة وأثرها على الفكر المعاصر .ودراسة مجملة
عن الفرق الحديثة (القاديانية ـ البابية ــ البهائية ) ظهورها وخطرها ودور االستعمار في حمايتها ودعمها .
أهم المراجع : most important references
 فرق معاصرة منتسبة لإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها للدكتور غالب العواجي . التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي . مقاالت اإلسالميين واإلبانة في أصول الديانة ألبي الحسن األشعري . الملل والنحل للشهرستاني . الفرق بين الفرق للبغدادي . دراسات في الفرق للدكتور احمد محمد جلي . الحركات الباطنية في العالم اإلسالمي للدكتور محمد أحمد الخطيب .رمز ورقم المقرر 334: Course number and codeفقه2
اسم المقرر  :Course nameفقه األسرة
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر Course objectives
* معرفة الطالب ألحكام النكاح والفرقة بين الزوجين واآلثار المترتبة عليها بالتفصيل مع التأصيل واالستدالل.
*تكوين ملكة فقهية لدى الطالب ليتمكن من إدراك األحكام الفقهية واستنباطها وتنزيلها على الوقائع .
*تدريب الطالب على تكييف المسائل المستجدة واستنباط أحكامها.
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة كتاب الطالق من حيث  :الطالق السني والبدعي  ,كنايات الطالق  ,وما يختلف به عدد الطالق ,
االستثناء في الطالق  ,الطالق في الماضي والمستقبل  ,الطالق المعلق بالشروط  ,التأويل في الحلف بالطالق  ,الشك في الطالق
 ,الرجعة  .وكذلك دراسة  :اإليالء  ,الظهار  ,اللعان  ,أسباب لحوق النسب وحكم اإلستلحاق واالستدالل بالوسائل المعاصرة ,
الع ِِدد والرضاع  ,النفقات  ,الحضانة  ,مع دراسة المسائل الفقهية المعاصرة .
ِ
.
أهم المراجع ....................................................: most important references
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 1ـ نيل المآرب تهذيب عمدة ال ّ
سسة العنود الخيريّة
سام ،ط مؤ ّ
طالب للب ّ
 2ـ الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي.
رمز ورقم المقرر 365 : Course number and codeعقد 2اسم المقرر .:Course nameالحسبة
عدد الوحدات المعتمدة 2...:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
1ـ التعريف بالدعوة إلى هللا تعالى ،وأهميتها ومنهج السلف في أداء هذا الواجب .
 -2بيان معنى الحسبة وعالقتها بالدعوة إلى هللا  ،وأحكامها وأركانها وآدابها .
 -3تنمية مهارات الطالب في وسائل معالجة أخطاء اآلخرين .
 -4ترسيخ محبة هداية الناس لدى الطالب .
 -5بيان جهود المملكة العربية السعودية في إقامة الحسبة
محتوى المقرر (مختصر) )...:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة الحسبة من حيث تعريفها  ,وحكمها  ,وأدلة مشروعيتها وحكمها ومكانتها في اإلسالم  ,وصلتها باألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  ,وعالقتها بغيرها من الواليات  ,والفرق بينها وبين والية القضاء  ,ووالية المظالم  ,والحسبة في
زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين والدول  ,األموية والعباسية  ,والعثمانية  ,وفي العصر الحاضر  ,وكذلك
الحسبة وآثارها
دراسة أركان الحسبة وشروطها  ,وفقه االحتساب وقواعده  ,ومتى يجب ومتى يستحب  ,ومتى يُحرم  ,وأهمية ِ
في حماية الفرد والمجتمع وتحقيق األمن واالستقرار والتقدم واالزدهار  ,ونظام الحسبة في المملكة .
أهم المراجع 1: most important references
ــ الحسبة في اإلسالم ،د .عبدالرحيم المغذوي.
 الحسبة ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية. الحسبة في الماضي والحاضر ،د .علي القرني. الحسبة ،د .فضل إلهي. نظام الحسبة في اإلسالم  ،عبد العزيز المرشدرمز ورقم المقرر 365 : Course number and codeعرب 2اسم المقرر .:Course nameالنحو5
عدد الوحدات المعتمدة 2...:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
إكساب الطالب المادة العلمية النحوية التي يتناولها المقرر .
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم المعنى من خالل معرفته بقواعد اللغة
مما يساعده في أدائه الوظيفي مستقبال في إطار تخصصه الشرعي.
أن يدرك الطالب الفائدة من تطوير المنهج المقرر األسس التي تبنى عليها.
أن يقدر الطالب أهمية المنهج المقرر في تعامالته اللغوية اليومية.
أن يتجنب الطالب األخطاء الشائعة في تركيب الجمل والرقي بالتعبير الشفهي والكتابي.
أن يتعرف الطالب على موضوعات المقرر وان يربط بينها.
محتوى المقرر (مختصر) )...:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة األبواب النحوية اآلتية  :التعجب ـ نعم وبس ـ أفل التفضيل ـ النعت ـ عطف البيان ـ عطف النسق ـ
حروف الجر ـ البدل ـ النداء ـ االستغاثة والندية والترخيم ـ المنصويات على االختصاص ـ اإلغراء والتحزير ـ أسماء األفعال ـ
نونا التوكيد
أهم المراجع : most important references
 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميدطبعة المكتبة العصرية – صيدا – بيروت 1429هــ  2008 -م
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك.ــ شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك.
التطبيق النحوي د /عبده الراجحي ،دار النهضة العربية بيروت___________________________________________________________________
صفحة  50من 57

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

مقررا المستوى السابع :Courses of level 7
رمز ورقم المقرر 443..: Course number and codeفقه .. 2-اسم المقرر  :Course nameالفرائ
عدد الوحدات المعتمدة 2...:no. of credit units
أهداف المقرر .:Course objectives
* معرفة الطالب ألحكام المواريث بالتفصيل مع التأصيل واالستدالل .
الهدف المهاري :تكوين ملكة فقهية لدى الطالب ليتمكن من إدراك األحكام الفقهية واستنباطها وتنزيلها على الوقائع.
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بتقديم مقدمة في علم الفرائض من حيث :
الحقوق المتعلقة بالتركة ــ أركان اإلرث وشروطه وأسبابه وموانعه ــ بيان الورثة
سدس
أنواع اإلرث ــ انقسام الورثة باعتبار أنواع اإلرث ــ بيان الفروض وأصحابها ــ ال ُ
مع بيان أدلة االستحقاق وشروطه والتطبيق على ذلك ــ أحكام التعصيب والوالء
والحجب ــ توريث اإلخوة مع الجد .
أهم المراجع : most important references
ــ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية  ،للشيخ د.صالح الفوزان .
 فقه المواريث  ،للشيخ د .عبد الكريم الالحم .العذب الفائض .ـ الرحبية مع شرح المارديني.تحقيق:د.مصطفى البغا.
ـ الآللي الفضية على المنظومة الرحبية لعلي الشرفي.
ــ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د.عبد الكريم زيدان.
1

رمز ورقم المقرر  448: Course number and codeحيث –  2اسم المقرر  :Course nameالمدخل لإلعجاز في القرآن
والسنة
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان أسبوعيًا
أهداف المقرر :Course objectives
 – 1معرفة الطالب معنا اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة وأهمية و ضوابط البحث فيه.
 – 2معرفة الطالب نماذج من اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في النفس البشرية وفي الحيوان والنبا
 -3إدراك الطالب المنبج العلمي في دراسة اإلعجاز العلمي .
 – 4معرفة الطالب نماذج من اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في علوم األر وعلوم الفلك و وعلوم البحار .
 -5معرفة الطالب لبع المؤلفا في علم اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة وكيفية االستفادة منبا .
 –6يستدل الطالب علا عظمة القرآن والسنة وما فيبما من إعجاز.
7ـ استشعار الطالب عظمة القرآن الكريم والسنة النبوية
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنا هذا المقرر بدراسة اإلعجاز من حيث :
تعريفه  ,تاريو نشأته  ,ورأي العلما المعاصرين فيه  ,ومعنا في القرآن والسنّة
وأهميته  ,والفرق بين التفسير العلمي واإلعجاز العلمي  ,وضوابط البحث في اإلعجاز
العلمي في القرآن والسنّة  ,الفرق بين الحقيقة العلميّة واالفتراضا النظرية  ,اإلعجاز
العلمي في علوم األجنّة والتشري والحياة والحيوان  ,واألرصاد والفلك واألر
والبحار  ,والطب الوقائي  ,واألطعمة واألشربة  ,والسلوكيّا المحرمة  ,وفي الدوا  .....الو ــ الشببا المثارة حول اإلعجاز
العلمي في القرآن .
أهم المراجع : most important references
 -1اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة عبد هللا عبد العزيز المصل – عبد الجواد الصاوي
 -2اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم د زغلول النجار
 -3اإلسالم في عصر العلم محمد الغمراوي
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رمز ورقم المقرر  447 : Course number and codeحيث 2
اسم المقرر  :Course nameدراسة األسانيد
عدد الوحدات المعتمدة 2 .:no. of credit units
أهداف المقرر . :Course objectives
 -1التعرف علا مفبوم اإلسناد ومنبج العلما في دراسة األسانيد  ،وأهمية هذا العلم .
 -2بيان قواعد العلما في نقد الرواة والتمييز بين المتصل والمنقطع من األسانيد .
 -3تنمية مبارا الطالب في الحكم علا درجة الحديث من خالل دراسة اإلسناد
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة األسانيد من حيث :
شروط الراوي المقبول حديثه ــ مناهج األئمة المتساهلين فيها ــ وأنواع الجهالة
ودرجات الضبط ــ شروط الحديث الصحيح ــ قواعد مهمة في الجرح والتعديل وألفاظه
ومراتبه ــ أئمة الجرح والتعديل ومناهجهم ــ كتب الجرح والتعديل األصلية والفرعية
والكتب التي ت ُعنى بتمييز الراوي من غيره وصياغة ترجمة الراوي ــ دراسة اإلنقطاع
واالتصال في اإلسناد وما يتعلق به من اإلرسال والتدليس ونحوهما ــ التدرب على جمع طرق الحديث وكيفية الوصول إليها في
المصادر  ،وكتابة الرسوم التوضيحيّة لها  ،ومعرفة ما يقع من خالف بين الرواة في المتن واإلسناد  ،ودراسة نصيّة لنماذج من
كتب الجرح والتعديل ي ّ
طلع عليها الطالب .
أهم المراجع : most important references
دراسة أسانيد الحديث النبوي للدكتور علي نايف بقاعي
أصول التخريج ودراسة األسانيد للدكتور محمود الطحان.
ـ دراسة األسانيد للدكتور عبد العزيز العثيم.
ـ فن دراسة األسانيد للدكتور عمر أبو بكر.
رمز ورقم المقرر  458. : Course number and codeعقد.2
اسم المقرر  :Course nameتوحيد6
عدد الوحدات المعتمدة  :no. of credit unitsساعتان
أهداف المقرر :Course objectives
 ) 1تعريف الطالب بتوحيد األسما والصفا وأهميته واآلثار التربوية لإليمان به علا الفرد والمجتمع .
 ) 2إلمام الطالب باألصول والقواعد التي ذكرها علما أهل السنة والجماعة لإليمان ببذا التوحيد والرد علا المخالفين .
 ) 3تنمية الملكة النقدية لدى الطالب من خالل بيان االنحراف في هذا التوحيد والرد عليبا.
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنا هذا المقرر بدراسة توحيد األسما والصفا من حيث :
معنا وضابطه وأدلته  ،وعالقته بأنواع التوحيد وأثر علا الفرد والمجتمع ،وكذلك دراسة أصوله من حيث :
طريقة الرسل في النفي واإلثبا وفساد طريقة المنحرفين عن هذا المنبج ،وحكم ما جا في الكتاب والسنة من نعو الصفا
وحكم ما أحدث الناس من الصفا المجبلة والعالقة بين أسما هللا وصفاته وأسما العباد وصفاتبم  ,والقول في بع الصفا
كالقول في البع اآلخر  ,والقول في الصفا كالقول في الذا  ,وكذلك دراسة قواعد
األسما والصفا في أسما هللا الحسنا وصفاته العليا وأدلة األسما والصفا والرد علا شببا المخالفين .
أهم المراجع : most important references
1الرسالة التدمرية  ،البن تيمية مع شروحها التحفة المهدية والتوضيحات األثرية
-2القواعد المثلا البن عثيمين
-3مختصر الصواعق المرسلة  ،البن القيم .
 -4العقيدة الواسطية.
 -5شرح العقيدة الطحاوية
رمز ورقم المقرر 459 : Course number and codeعقد 2اسم المقرر  :Course nameالمذاهب الفكرية المعاصرة
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
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أهداف المقرر Course objectives
 )1التعرف على المذاهب المعاصرة ونشأتها ومبادئها  ،وأثرها في حياة الناس .
 ) 2بيان الموقف الشرعي من القضايا الفكرية ذات الصلة بالمذاهب المعاصرة .
 ) 3العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم لجميع نواحي الحياة وأهمية هذا الشمول .
 ) 4تقوية الحصانة الفكرية لدى الطالب  ,وتقوية اعتزازه بدينه وقيمه  ,وبيان تخطبات البشر الفكرية بعيدة عن الوحي اإللهي .
 ) 1تنمية مهارات الطالب في حواره مع أصحاب هذه المذاهب .
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة المذاهب الفكرية المعاصرة من حيث :
تعريفها وأهدافها والغاية من دراستها  ,وأسباب ظهور اإللحاد  ,دور اليهود في إفساد أوروبا وفرضياتهم العلمية وواقع المجتمع
الصناعي ــ الديمقراطية تعريفها وأول من مارسها ومنطلقاتها وضماناتها ــ الحرية ومفهومها في ميزان اإلسالم ــ الحقوق
المدنية والسياسية في اإلسالم ــ العلمانيّة  ,مرتكزاتها وتعريفها ونشأتها وعوامل إنتقالها إلى العالم اإلسالمي  ،وصورها
وموقف اإلسالم منها ــ الغزو الفكري .
مذاهب إلحاديّة معاصرة  :األنسنة ــ الوجوديّة ــ العولمة ــ مع بيان نشأة وتعريف وأقسام كل منها وموقف اإلسالم تجاهها ــ
سمو األنظمة اإلسالمية عن األنظمة الوضعيّة ومبادئها .
أهم المراجع ....................................................: most important references
 مذاهب فكرية معاصرة  ,الشيخ عبد الرحمن عميرة . كواشف وزيوف المذاهب الفكرية المعاصرة  ,الشيخ عبد الرحمن الميداني . المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف اإلسالم منها للدكتور غالب عواجيرمز ورقم المقرر 452: Course number and codeفقه  2-اسم المقرر  :Course nameفقه الجنايات
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
أهداف المقرر Course objectives
 1ـ حصول ال ّ
المقررة في الشّريعة تأصيال واستدالال.
تها
وعقوبا
الجنايات
أحكام
عن
طالب على معرفة كافية
ّ
 2ـ تحصين المجتمع من ارتكاب أفراده للجنايات وتعميق إدراكهم لعقوباتها في الدّنيا واآلخرة.
وسموه في تحديد عقوبات مناسبة تحفظ أمن المجتمع.
 3ـ إدراك عظمة الشّريعة في سنّ أحكام الجنايات
ّ
شرعيّة الحديثة التي كيّفت أنواعا عدّة من الجنايات المعاصرة
 4ـ االستفادة من الدّراسات ال ّ
محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة فقه الجنايات من حيث :
المبادئ العا ّمة لفقه الجنايات  ،األركان العا ّمة للجريمة ــ األسباب المبيحة للعقوبة
المساهمة الجنائية ــ المسؤولية الجنائية ــ تعريف الجناية لغة واصطالحا وحكمها
شرعا وأدلة تحريمها ــ وأقسامها :
جنايات العمد ــ جنايات شبه العمد ــ جنايات الخطأ .
أهم المراجع ....................................................: most important references
ـ نيل المآرب تهذيب عمدة ال ّ
سسة العنود الخيريّة
سام ،ط مؤ ّ
طالب للب ّ
ـ الروض المربع للشيخ منصور البهوتي
* التشريع الجنائي اإلسالمي  ،عبدالقادر عودة .
 حاشية ابن قاسم على الروض المربع . كشاف القناع  ،للبهوتي . المغني  ،البن قدامة . بدائع الصنائع  ،للكاساني . مواهب الجليل  ،للحطاب . المهذب  ،للشيرازي. قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء .تفسير النصوص في ا لفقه اإلسالمي د.محمد أديب الصالح.الفقه اإلسالمي وأدلته د.وهبة الزحيلي.___________________________________________________________________
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رمز ورقم المقرر  418.....: Course number and codeعقد .2-اسم المقرر  ..:Course nameالمدخل لعلم القراءات
عدد الوحدات المعتمدة 2...:no. of credit units
أهداف المقرر ..:Course objectives
 – 1معرفة الطالب معنى القراءات  ،والفرق بينها وبين األحرف السبعة  ،وأهميتها .
 – 2معرفة الطالب أن المصاحف العثمانية مشتملة على هذه القراءات .
 – 3معرفة الطالب حكم القراءات الشاذة  ،ومظانها  ،والفرق بينها وبين المتواترة .
 -4معرفة الطالب لبعض المؤلفات في علم القراءات  ،وكيفية االستفادة منها .
 –5اطالع الطالب على بعض الشبه حول القراءات  ،والرد عليها .
6استشعار الطالب عظمة القرآن وما أحيط به من عناية
محتوى المقرر (مختصر) ).:Course content (concise
يُعنى هذا المقرر بدراسة القراءات من حيث  :تعريفها ــ الفرق بينها وبين القرآن
نشأة علم القراءات ومراحلها إلى التدوين ــ أهمية علم القراءات وفضل تعلمه
معنى حديث األحرف السبعة ــ تواتر القراءات وبيان أركانها الصحيحة ــ بيان أن
القراءات السبع ليست هي األحرف السبعة وعالقة األحرف السبعة بالقراءات
هل المصحف العثماني مشتمل على جميع األحرف السبعة أم ال ــ القراءات الشاذة
وتعريفها ومظانّها وحكم القراءة بها ــ الفرق بينها وبين المتواترة ــ الفرق بين القراءة
القراء األربعة عشر مع إعالم هذا الفن
والرواية والطريق وذكر تراجم ّ
عدم جواز القراءة بما يخالف رسم المصاحف العثمانيّة ــ إفراد القراءات وجمعها
تقسيم العلماء للقراءات إلى أصول وفرش ــ حكم التلفيق في القراءة أو التركيب
القراء السبعة ورواتهم ــ أهم المؤلفات في القراءات
في القراءات ــ نبذة موجزة عن ّ
وكيف نستفيد منها ــ ومراحل التأليف في القراءات ــ اإلشارة إلى ما أُفرد في رواية
أو قراءة خاصة ــ االحتجاج للقراءات وتوجيهها ــ مع بيان الكتب المؤلفة فيها
بعض الشُبه المثارة حول القراءات وردها .
أهم المراجع : most important references
ــ في علوم القراءات  ،للدكتور  /السيد رزق الطويل.
– صفحات في علوم القراءات  ،لعبد القيوم السندي .
– في علوم القراءات  ،للدكتور  /السيد رزق الطويل .
– مقدمات في علم القراءات  ،لكل من للدكتور  /محمد القضاة  ،و الدكتور  /محمد منصور .
والدكتور  /أحمد شكري .
–األحرف السبعة  ،للدكتور  /حسن ضياء الدين عتر .
األحرف السبعة  /للدكتور عبدالعزيز القاري .– البرهان للزركشي واإلتقان للسيوطي .
_ النشر في القرا ا العشر  /ابن الجزري
 القرا ا في نظر المستشرقين  /عبدالفتاح القاضي-اإلبانة عن معاني القرا ا  /لمكي بن أبي طالب

مقررات املستوى الثامن :Courses of level 8
رمز ورقم المقرر  444 : Course number and codeفقه ............اسم المقرر . :Course name

الفرائض

.......................2

عدد الوحدات المعتمدة .....................................2.:no. of credit units

___________________________________________________________________
صفحة  54من 57

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

أهداف المقرر  .:Course objectivesمعرفة الطالب لبقية أحكام املواريث وكيفية التوريث ابلتقدير واالحتياط
وطرق قسمة الرتكات ابلتفصيل مع التأصيل واالستدالل .

فقهية

مقارنة...................................................

محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيعنا هذا المقرر بدراسة الفرائ من حيث :حساب
المواريث؛ األصول ،التأصيل ،العول ،التصحي  ،الرد ،المناسخا  ،الغرقا ونحوهم ،وكذلك دراسة
التوريث بالتقدير واالحتياط :الحمل المفقود ،الخنثا المشكل ،توريث ذوي األرحام – قسمة التركا -
دراسة المسائل الفقبية المعاصرة.
...........................
أهم المراجع ...: most important referencesالكتب المقررة:
 - -1فقه المواريث  ،للشيخ د .عبد الكريم الالحم .
 2 -2ـ العذب الفائض .
 3 -3ـ الرحبية مع شرح المارديني.تحقيق:د.مصطفى البغا.
 4 -4ـ الآللي الفضية على المنظومة الرحبية لعلي الشرفي.
 5 -5ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د.عبد الكريم زيدان.
 6 -6ـ الوجيز في الميراث للدكتور عارف خليل أبو عيد ،دار النفائس ،األردن ،ط األولى1412 ،هـ
 7 -7ـ علم الفرائض والمواريث مدخل تحليلي للدكتور رفيق يونس المصري دار القلم دمشق ،ط األولى 1415هـ

.

رمز ورقم المقرر .: Course number and code

 401دار ............اسم المقرر  :Course nameمدخل لعلم اإلدارة

عدد الوحدات المعتمدة ...................................2...:no. of credit units
أهداف المقرر  .:Course objectivesيبدف المقرر إلا تعريف الطالب بطبيعة العملية اإلدارية و وظائفبا والوظائف اإلدارية المختلفة
مع مقدمة في عملية اتخاذ القرارا  .و إلا تأصيل المفاهيم األساسية لإلدارة بجوانببا النظرية والتطبيقية في اإلسالم وإبراز األخالقيا
اإلسالمية في اإلدارة وجبود الفكر اإلسالمي في اإلدارة
محتوووى المقوورر (مختصوور) )content (concise

 .:Courseيعــه هــذا املقــرر بدراســة :مفهــوم اإلدارة ،وأهدافــه :وعناصــره،

وعالقة اإلدارة ابلعلوم األخرى ،وعناصر العملية اإلدارية ومستوايهتا -مفهوم الفكر اإلداري يف اإلسـالم ،الوظـائف اإلداريـة ،تعريـف

التخطيط ومفهومه وفوائـده وخصائصـه ،ومعوقاتـه ،وعناصـره ،وأنواعـه وخطواتـه -مفهـوم اختـاذ القـرار وعناصـره وخطواتـه وأسـاليبه –

الســلوب اجلمــاعي وم ـزاايه وعيوبــه يف اختــاذ الق ـرار -مفهــوم التنظــيم اإلداري وعناصــره وفوائــده وأنواعــه -اهليكــل التنظيمــي وطــرق
تصميمه وخطوات بناءه -مبادئ التنظيم اإلداري – مفهوم القيادة اإلدارية ومهامها ووظائفها -مصـادر قـوة القائـد -مفهـوم القيـادة

اإلسـالمية – مفهـوم االتصـاالت اإلداريـة وتعريفهـا ،وأمهيتهـا وعناصـرها أهوم المراجىع  ..: most important referencesالكتـاب
املقرر أو الكتب املقررة
 -1د.الشميمري وآخرون  ,مبادئ إدارة األعمال – العبيكان للنشر – الرياض.

 – 2المراجع األساسية( التي يجب أتاحتها للطالب للرجوع إليها):
 -1حسب الرسول حسين  .اإلدارة العامة في اإلسالم  :األصول والتطبيق 1416
 -2عبد الرحمن الضحيان  .اإلدارة والحكم في اإلسالم  .دار العلم  .جدة .
___________________________________________________________________
صفحة  55من 57

جودة -ن -تعليم1-

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

كلية................ :

عمادة التطوير واجلودة
& Vice Presidency of Development
Quality
Deanship of Development & Quality

…………………Faculty:

 – 3الكتب والمراجع الموصى بها ( الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ) (يرفق قائمة بذلك):
رمز ورقم المقرر  464 : Course number and codeعقد اسم المقرر  :Course nameمشروع بحث في أصول
الدين
عدد الوحدات المعتمدة  no. of credit unitsساعتان.
أهداف المقرر  Courseتعريف الطالب بالمراجع والمصادر الشرعية في مجال تخصصه  ،ومراكز البحث العلمي  -2.تدريب الطالب
على البحث العلمي ومراحله .
 -3تنمية مهارة الطالب في االستفادة من وسائل التقنية الحديثة وأساليب البحث العلمي في الوصول إلى المعلومة  ،واالستفادة منها
.محتوى المقرر (مختصر) ):Course content (concise

يعنى هذا المقرر بقيام الطالب بإعداد مشروع بحث في التفسير وعلوم القرآن ،أو الحديث وعلومه ،أو
العقيدة ،أو الدعوة ،يحدده مجلس القسم ،ويعتمده مجلس الكلية بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس،
وفق المنهجية التي يقرها مجلس الكلية ،ويعتمد له وحدة دراسية واحدة.
أهم المراجع ....................................................: most important references

 -1أساسيات البحث العلمي  ،د .حنان سلطان .
 -2تحقيق النصوص ونشرها  ،عبد السالم هارون .
 -3البحث العلمي  ،د.عبدالعزيز الربيعة .
 -4البحث العلمي ،د.علي مقبول.
 -5مناهج البحث في العلوم اإلسالمية للدكتور محمد الدسوقي

رمز ورقم المقرر  467( : Course number and codeعقد  )-اسم
المقرر :Course nameتدريب عملي
عدد الوحدات المعتمدة  )8( :no. of credit unitsساعتان .
أهداف المقرر  :Course objectivesإكساب الطالب قدرا من الخبرة العملية التي
تفيده في بداية عمله النظامي  ،بما يحقق اندماج خريجي قسم أصول الدين في الحياة
العملية
 -2تثبيت الكثير من المعلومات النظرية التي حصل عليها الطالب في دراسته بالقسم
وكيفية التطبيق لها في الجهات التي تطبقها
 -3تنمية قدرات الطالب على تحديد أوجه القصور _ إن وجدت _ في عمل الجهات التي
يتلقى التدريب فيها وإمكانية مناقشتها مع المشرف األكاديمي  ،والمشرف الميداني ومع
الزمالء
-4تنمية قدرات التفكير وابتكار عالج نظامي لذلك القصور
 -5اطالع الطالب على مواقع العمل التي تقوم على تطبيق مجال التخصص ،وعلى
المواقع التي يمكنه أو يرغب العمل بها بعد التخرج  ،ليتمكن من استيفاء شروط العمل
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بها .
-6تمكين الطالب من معرفة بعض الموضوعات وإكسابه خبرة عملية تيسر له وضعا
أفضل في المقابالت الشخصية بااللتحاق بالوظائف النظامية
.
محتوى المقرر (مختصر)  Course content (conciseيعني هذا المقرر بالجانب
التطبيقي العملي  ،الذي يكسب الطالب قدرة على تطبيق ما تعلمه من مفردات المقررات
النظرية  ،وتنمية قدرات الطالب على التفكير واالبتكار ومعالجة الواقع العملي ،
وممارسة المهارات في مجاالت التعليم والدعوة واإلرشاد والحسبة وواقع الحياة
االجتماعية والفردية .
أهم المراجع : most important references
 .1اليوجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرفقات :Appendices
ِ

Attach the program specification according to
** يرفق توصيف البرنامج حسب نموذج الهيئة الوطنية
NCAAA template.
** يرفق تقرير المقيم الخارجي للبرنامج/الخطة الدراسية Attach external reviewer report for the program / study
plan.
** يرفق تقرير الرد على مالحظات المقيم الخارجي Attach a response report on external reviewer comments
** يرفق توصيف جميع المقررات (Attach the courses specification according to NCAAA )Hard or Soft
template.
Attach a report on survey for the community and job
** تقرير عن مسح احتياجات سوق العمل والمجتمع
market needs.

** تقرير عن المقارنة المرجعية (دراسة مقارنة) ببرامج مناظرة وطنيا/عالميا (المسح المعلوماتي).
Attach a report on benchmarking (comparative study) to beer programs, nationally and internationally.
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