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Module Description
المقرر أحد متطلبات الجامعة ،ويهدف إلى ترسيخ الوسطية واﻻعتدال واﻷمن الفكري للطالب من
خﻼل بيان وسطية اﻹسﻼم في العقيدة والدعوة واﻷخﻼق والسلوك ،والعﻼقات اﻻجتماعية ،وفي
النظام اﻻقتصادي والسياسي اﻹسﻼمي.
أهداف المقرر:
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Module Aims
تمكين الطﻼب /الطالبات من المعرفة الشاملة المتعلقة بوسطية اﻹسﻼم في جميع
جوانب الحياة
تأصيل الطﻼب /الطالبات من مهارات الرد على المنحرفين في مفهوم وسطية اﻹسﻼم
تنمية مهارات الطﻼب /الطالبات في التحليل واﻻستنباط واﻻستدﻻل والنقد
تمكين الطﻼب /الطالبات من ربط المعرفة النظرية في مبحث الوسطية اﻹسﻼمية
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بتطبيقاتها العملية
حث الطﻼب /الطالبات القيم واﻷخﻼق اﻹسﻼمية الوسطية بين اﻵخرين.
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مخرجات التعليم:
١
٢
٣
٤
٥

Learning Outcomes:
المعرفة بمجموعة ﺷاملة ومتناسقة ومنظـﱠمة من المعارف في المتعلقة بوسطية اﻹسﻼم
المعرفة بمجموعة ﺷاملة من المنحرفين فكريا وسلوكيا عن فهم أهل السنة والجماعة
في مبحث وسطية اﻹسﻼم
الرد على المخالفين ﻷهل السنة في مبحث وسطية اﻹسﻼم
القدرة على البحث والتأصيل واﻻستدﻻل في مبحث وسطية اﻹسﻼم
اكتساب الطﻼب القيم واﻷخﻼق اﻹسﻼم الوسطية

محتوى المقررCourse Contents: :
قائمة الموضوعات
)(Subjects
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٤
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عدد
اﻷسابي
ع
(Wee
)ks
٢
١
مفهوم الوسطية واﻻعتدال
٢
٢
الوسطية في القرآن والسنة
٢
١
معالم الخيرية في اﻷمة الوسطية
٤
٢
ـ سمات الوسطية وخصائصها في اﻹسﻼم
٢
١
ـ ضوابط الوسطية في اﻹسﻼم.
٢
١
ـ مجاﻻت الوسطية.
٢
١
ـ أهمية الوسطية خاصة لشباب اﻷمة وفتياتها
٢
١
تحقيق الوسطية السبل والثمار واﻵثار
٢
١
ـ معوقات تحقيق الوسطية وطرق عﻼجها
٢
١
وسائل تعزيز الوسطية وقنوات تحقيقها
٢
١
سماحة الشريعة في التعامل مع المخالف
٢
١
سماحة الشريعة في التعامل مع الواقع للدول واﻷفراد
٢
١
موطن الوسطية وموئل اﻻعتدال )المملكة العربية السعودية(
الكتاب المقرر والمراجع المساندةTextbook and References: :
ISBN
سنة النشر
اسم الناشر
اسم الكتاب المقرر اسم المؤلف )رئيسي(
Publishing Publisher
Author's Name Textbook title
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ساعات
التدريس
)(Hours

١
٢

بلوغ اﻵمال في
تحقيق الوسطية
واﻻعتدال
اسم المرجع
Reference

أ.د عبدالرحمن بن
عبدالعزيز السديس

مدار الوطن

اسم المؤلف )رئيسي(
Author's Name

اسم الناشر
Publisher

الشيخ صالح بن فوزان
الفوزان
مجموعة من الباحثين

كنوز اﺷبيليا

Year
١٤٣٨
سنة النشر
Publishing
Year
١٤٣١

الوسطية في
اﻹسـﻼم
بحوث ندوة أثر
القرآن في تحقيق
الوسطية ودفع
الغلو
* يتم تعبئة معلومات المقرر فقط باللغتين العربية واﻻنجليزية وباقي المعلومات بلغة التدريس المعتمدة
ويكرر لكل مقرر في الخطة الدراسية
*
Course Information should be filled in Arabic and English. Other
information should be filled using the approved teaching language at the
college.
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