
 
 .إسرتاتيجية التدريس للمقرر    

 

 اخلطة الدراسية
 وفاء بنت حممد العيسى: أستاذة املقرر                                                                          سلم 101: رمز املقرر   

                    الثقافة اإلسالمية                  أصول: اسم املقرر    
 walessa@ksu.edu.sa :الربيد اإللكرتوني                                                                         2        : دد الساعات ع

 225 :املكتب                                             1 -12األحد واالثنين من     :الساعات املكتبية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توصيف المقرر

 :أهداف المقرر /  أوالً 
 .ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة .1
 .ربط األجيال املسلمة مبصادر اإلسالم األساسية الصحيحة .2
 .هم املذاهب والتيارات املعاصرة املخالفة لإلسالم والرد عليها وكشف أساليب الغزو الفكريالتعريف بأ .3

 .التعريف بأسس احلضارة اإلسالمية وبيان واقع األمة اإلسالمية وأسباب ختلفها وسبل النهوض بها .4
حياته العملية اليومية ، ترمجة األخالق والتعاليم اإلسالمية ، إىل واقع عملي وسلوكي ملموس ، يعايشه املسلم يف  .5

 .باعتبار اإلسالم نظامًا تطبيقيًا يف احلياة 

 
 :متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  /  ثانياً  

   ]درجة 30 [اختبار فصلي      .1

االختبار من أول الكتاب إىل نهاية اخلصلة )  1اىل  12من الساعة ( حمرم 25) 25/1 الثالثاءيوم   االختبار سيكون .2
    مفردة حمذوفة يف االختبار الفصلي وال يوجد أي( ين األخالقالسادسة د

 و األنشطة درجة على الواجبات 30   .3

 درجة  40اختبار نهائي    .4

 
 :المرجع الرئيسي / ثالثاً 

  (المدخل إلى الثقافة اإلسالمية)كتاب 
 اليقبل بغيرها, هـ 4141األخيرة  الطبعة

 .الدراسات اإلسالمية ـ جامعة الملك سعود عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم: تأليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1435-1434للعام الدراسي  الثانيسلم الفصل ( 101)توزيع املوضوعات الدراسية ملقرر 
 
 
 
 ـ
 



 
األساب
 يع

 موضوع المحاضرة األيام األسابيع موضوع المحاضرة األيام

 
 األول

 5/44 األحد

 األولوالتهيئة للفصل بداية الدراسة ،
 

الحادي 
 عشر
 

 41/4 األحد

 أركان اإليمان                
 اإليمان باهلل تعالى 

 41/4 االثنين 1/44 االثنين
 41/4 الثالثاء 1/44 الثالثاء
 41/4 األربعاء 1/44 األربعاء

 02/4 الخميس 1/44 الخميس
 

 الثاني
 40/44 األحد

 مقدمة وأهداف المقرر ومفرداته 
تعريف الثقافة وأهداف دراستها 

 وأهميتها

 
 الثاني
 عشر
 

 04/4 األحد
 اإليمان بالمالئكة              

 اإليمان بالكتب
 االختبار الفصلي لمواد اإلعداد العام

 01/4 االثنين 44/44 االثنين
 05/4 الثالثاء 41/44 الثالثاء
 01/4 األربعاء 45/44 األربعاء

 01/4 الخميس 41/44 الخميس
 

 الثالث
 41/44 األحد

التحديات التي واجهت الثقافة 
 اإلسالمية

 الثالث
 عشر

 

  4/0 حداأل
 اإليمان بالرسل             
  اإليمان باليوم اآلخر 

 آخر موعد لالعتذار 5/0الخميس 

 0/0 االثنين 02/44 االثنين
 4/0 الثالثاء 04/44 الثالثاء
 1/0 األربعاء 00/44 األربعاء

 5/0 الخميس 04/44 الخميس
 

 الرابع
 01/44 األحد

الثقافات  موقف المثقف المسلم من
 اراتالحوار بين الحض+ األخرى

  الثالثاء إجازة اليوم الوطني
 

 الرابع
 عشر

 1/0 األحد

  اإليمان بالقدر
 1/0 االثنين 01/44 االثنين
 42/0 الثالثاء 01/44 الثالثاء
 44/0 األربعاء 01/44 األربعاء

 40/0 الخميس 4/40 الخميس
 

/ الخامس
 السادس

 الخميس    /األحد

 إجازة عيد األضحى
 

 
 الخامس
 عشر

 45/0 األحد

  نواقض اإليمان
 41/0 االثنين
 41/0 الثالثاء
 41/0 األربعاء

 41/0 الخميس

السادس             
 عشر
 

 00/0 األحد

 
 مناقشة الواجبات 

 04/0 االثنين
 01/0 الثالثاء
 05/0 األربعاء

 01/0 الخميس
 

 السابع
 41/40  األحد

 الخصائص العامة لإلسالم
 أصناف النظم القائمة

السابع 
 عشر

 01/0 األحد

 بداية االختبارات النهائية            
 لإلعداد العام

 42/0 االثنين 41/40 االثنين
 4/4 الثالثاء 02/40 الثالثاء
 0/4 األربعاء 04/40 األربعاء

 4/4 الخميس 00/40 الخميس
 دين إلهي: الخصلة األولى 05/40 األحد الثامن

 دين شامل: الخصلة الثانية
 دين الفطرة:الخصلة الثالثة
 من أراد السعادة االبدية فليلزم عتبة العبودية         

 01/40 االثنين
 01/40 الثالثاء
 01/40 األربعاء

 01/40 الخميس
 0/4 األحد لتاسعا

 الوسطية: الخصلة الرابعة
 دين العلم: الخصلة الخامسة

 دين األخالق: ة السادسةصللخا

 4/4 االثنين
 1/4 الثالثاء
 5/4 األربعاء

 1/4 الخميس
 1/4 األحد العاشر

  تعريف العقيدة اإلسالمية ومنهجها

 

 42/4 االثنين
 44/4 الثالثاء
   40/4 ءاألربعا

    44/4  الخميس



 
 

 :الكتاب المقرر  -ثامناً 
 

 .عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية ـ جامعة الملك سعود: تأليف( المدخل إلى الثقافة اإلسالمية)كتاب 
 

 :مراجع المادة  - تاسعاً 

  يمفرح بن سليمان القوس. د: مقدمات في الثقافة اإلسالمية تأليف. 
  عبد الكريم زيدان. د : المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية تأليف 
 محمد رشاد سالم . د: المدخل إلى الثقافة اإلسالمية تأليف 
 هـ دار النفائس األردن1413عمر بن سليمان األشقر، الطبعة الثانية عشرة . نحو ثقافة إسالمية أصيلة د. 
 يمينشرح أصول اإليمان، للشيخ محمد بن صالح العث. 
  نادية شريف العمري: كتب أضواء على الثقافة اإلسالمية  تأليف 
 خالد بن عبدهللا البشر. ملزمة المدخل إلى الثقافة اإلسالمية   د 
  تقييد الشوارد   لعبدالعزيز الراجحي. 
  كتاب التوحيد  لمحمد بن عبدالوهاب وشروحه. 
  شرح العقيدة الواسطية البن عثيمين. 
  المؤتمرات الدولية لفؤاد عبدالكريم كتاب المرأة في. 

 

 :المواقع االلكترونية -عاشراً 
 

 الرابط اسم الموقع م
 http://www.alifta.com واإلفتاءالرئاسة العامة للبحوث العلمية  4
      http://www.saaid.net صيد الفوائد 0
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php ملتقى أهل الحديث  4

     http://www.alukah.net األلوكة 1

 http://www.almeshkat.net شبكة مشكاة اإلسالمية 5
      http://www.al-eman.com نداء اإليمان 1

     http://www.islamport.com موسوعة الشاملة ال 1
 

 :إرشادات هامة للطالبة –إحدى عشر 

 .للمحاضره  حضورهايعتبر عدم ضرورة االلتزام بمواعيد المحاضرات علماً بأن تأخر الطالبة عشر دقائق   -4

 .،ي مواعيدها ومع شعبتهاينبغي للطالبة الحرص على أداء االختبارات ف  -0

 .ينبغي للطالبة مراجعة األستاذة إذا أشكل عليها شيء من المعلومات الدراسية خالل الساعات المكتبية -4

 .غياب الطالبة بعذر يحتسب من ضمن نسبة الحرمان -1

 .لموعد المحددا فيوسيتم حسم درجات عند تأخر تسليم التكليف ، ضرورة تسليم األنشطة والتكليفات في الموعد المحدد  -5

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.islamport.com/

