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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

ساعتان

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
2

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
2

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقرر الدعوة واالحتساب يهدف إلى تعليم الطالب أساليب وطرائق الدعوة واالحتساب وكل ما يتعلق من بالدعوة واالحتساب من
دراسة أصناف الناس ،ونمالج من الدعاة ،وفضل وأهمية الدعوة  ،وعوامل نجاح الدعوة  ،وتعريف وضوابط وأهمية وفضل
الدعوة واالحتساب.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكييين الط ي ب ميين المعرفيية الشيياملة ،ومهييارات النقييد ،والتحليييل واالسييتنباط واالسييتدالالت ،والييرد علييى المخييالفين ،والبح ي
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واستخدام التكنلوجيا في القضايا المتعلقة بمباح الدعوة واالحتساب.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة و الفهم
أن يعييرف و يفهييم النتريييات و المبيياده والمفيياهيم و المصييطلحات ا ساسييية المتعلقيية بالييدعوة ع.1.
واالحتساب
أن يعييرف و يفهييم التخصيين المبنييي علييى التطييورات الحديثيية فييي أسيياليب وطرائييق الييدعوة ع.2.
واالحتساب وكل ما يتعلق من بالدعوة واالحتساب من دراسة أصناف الناس،
ع3

1
1.1
1.2
3.1
1...
2
2.1

المهارات
أن يطبييق المفيياهيم والمبيياده والنتريييات لمعالجيية القضييايا و المشييك ت فييي كيفييية الييدعوة م1.
واالحتساب
أن يماااار أساااالي لالستقصاااا والتحقّاااق والبحااا فاااي القضاااايا والمشاااكالت المعقّااادة أو م4.
المعاصرة في البحوث الخاصة بالدعوة واالحتساب

2.2

القيم
ق1
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية.في مجال الدعوة واالحتساب
أن يقييود فييرق العمييل بمرونيية وفاعلييية ،وتحمييل مسييمولية تطييوير المهنييي فييي تميييز فييي الييدعوة ق3
واالحتساب

3
3.1
3.3

ج .موضوعات المقرر
م

1

2

3

4
5
6
7

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

تعريف الدعوة ومشروعيتها وفضلها وأهميتها .تعريف الدعوة في اللغة واالصط ح .حكم القيام 4
بالدعوة ،مع ا دلة.
فضل القيام بالدعوة إلى هللا .أهمية الدعوة إلى هللا.
أركان الدعوة(الداعي) المراد به وصفاته وأخ قه وأهمية إعداد (المدعو) المراد به وحقوقه 4
وواجباته)
.وسائل الدعوة وأساليبها) المراد بهما ،وتصنيفاتهما ،وأهمية التجديد في الوسائل (موضوع الدعوة)
العقيدة ،الشريعة ،ا خ ق ( .أنواع الدعوة :الدعوة الجماعية) العامة (المراد بها ،وأهميتها،
وتطبيقاتها المعاصرة.
 .الدعوة الفردية :المراد بها ،وأهميتها ،وتطبيقاتها المعاصرة.
أصناف المدعوين وخصائن دعوتهم ،المسلمون وتصنيفهم في قوله تعالى(:فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 4
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ( ،وخصائن دعوة كل صنف المنافقون ،وخصائن دعوتهم أهل
الكتاب ،وخصائن دعوتهم ..المشركون ،وخصائن دعوتهم ،الملحدون ،وخصائن دعوتهم ..أهل
ا هواء ،وخصائن دعوتهم.
عوامل نجاح الدعوة االعتماد في االستدالل على الكتاب والسنة ،البدء با هم فالمهم .التدرج في 4
التبليغ والتطبيق ،التيسير ورفع الحرج عن المدعوين حسب الضوابط الشرعية ،اإلحسان إلى
المدعوين ،إحسان التن بالمدعوين ..اختيار أنفع ا ساليب والوسائل في الدعوة ،بحسب مقتضى حال
المدعوين ،شفقة الداعي وحرصه على هداية المدعوين ..ترك التعصب .التغلب على معوقات الدعوة.
نمالج من الدعاة :شيخ اإلس م ابن تيمية ومنهجه في الدعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب ،ومنهجه في 4
الدعوة،سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ،ومنهجه في الدعوة.
تعريف الحسبة وحكمها وفضلها تعريف الحسبة في اللغة واالصط ح ،و الفرق بين مفهوم الدعوة 4
ومفهوم الحسبة،حكم الحسبة ..فضل القيام بالحسبة ،وخطر التهاون بها ..أهمية الحسبة.
أركان الحسبة :المحتسب ،المراد به ،وأنواعه ،المحتسب عليه ،المراد به ،وأنواعه .المحتسب فيه2 ،
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المراد به ،وأحكامه
ضوابط االحتساب ودرجاته وآدابه ،ضوابط االحتساب) بحسب المحتسب عليه (مراتب االحتساب 2
ودرجاته.
 .آداب االحتساب.
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2
1.3
2.0

2.1

2.2

المعرفة و الفهم
أن يعرف و يفهيم النترييات و المبياده والمفياهيم
و المصييييييطلحات ا ساسييييييية المتعلقيييييية بالييييييدعوة اإللقاء
واالحتساب
أن يعيييييرف و يفهيييييم التخصييييين المبنيييييي عليييييى
التطييورات الحديثيية فييي أسيياليب وطرائييق الييدعوة
التعليم الجماعي
واالحتساب وكل ما يتعليق مين باليدعوة واالحتسياب
من دراسة أصناف الناس،
النقاش
المهارات
أن يطبييق المفيياهيم والمبيياده والنتريييات لمعالجيية
القضييييييايا و المشييييييك ت فييييييي كيفييييييية الييييييدعوة حلقة نقاش
واالحتساب
أن يمييارس أسيياليب ل ستقصيياء ،والتحقييق والبح ي
فيي القضييايا والمشيك ت المعقييدة أو المعاصيرة فييي حلقة نقاش ،عرض تقديمي
البحوث الخاصة بالدعوة واالحتساب

طرق التقييم

اختبار

اختبار
الم حتة
اختبار ،م حتة
اختبار ،قائمة شطب

…
3.0
القيم
أن يتمثييييييييل بالنزاهيييييييية وا خ قيييييييييات المهنييييييييية مشروع جماعي
3.1
وا كاديمية.في مجال الدعوة واالحتساب
أن يقيييود فيييرق العميييل بمرونييية وفاعليييية ،وتحميييل
مسيييمولية تطيييوير المهنيييي فيييي تمييييز فيييي اليييدعوة ورقة عمل
3.3
واالحتساب
 .2أنشطة تقييم الطلبة

م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
عرض تقديمي
اختبار تحريري
مشروع جماعي
اختبار تحريري
ورقة عمل
اختبار تحريري

الم حتة
قائمة الشطب

توقيت التقييم
(با سبوع)

الرابع
السابع
التاسع
الثاني عشر
الثال عشر
الخامس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%3
%15
%3
%15
%4
%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

اإلجابة عن استفسارات الطالب.
متابعة الطلبة المتعثرين والعمل على تطويرهم.
تنمية مهارات الطلبة المتفوقين.
تعريف الطلبة بالخطة الدراسية والمرافق الجامعية واألنشطة الطالبية.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

الدعوة وأخ ق الدعاة.
زاد الداعية

الشيخ عبد العزيز بن باز.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مكتبة المل فهد

1422هـ

مكتبة الرشد

1409هـ

الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز ،الموقع اإللكتروني للع مة ابن عثيمين
شبكة ا لوكة
المكتبة الشاملة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

متطلبات المقرر
القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات

العرض.

جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصن)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

تقويم المقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

الط ب
الط ب
الط ب

االستبانة
االستبانة
االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الط ب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النتير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

6

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس القسم
الثامنة عشر
1441/06/02هـ
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