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 1. اسم المادة  انمؼاصز قضاَا انؼانم االسالمٍ 

 2. رقم المادة 2032032

 (ح،ػمهُحانساػاخ انمؼتمذج )وظزَ 0
.3 

 (ح، ػمهُحانساػاخ انفؼهُح )وظزَ 0
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج تكانىرَىس

 6. رقم البرنامج 32

 7. الجامعةاسم  انجامؼح االردوُح

 8. الكمية اِداب

 9. القسم انتارَخ

 10. مستوى المادة تكانىرَىس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي االول  2304/2323

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىرَىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال َىجذ

 14. لغة التدريس انؼزتُح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةداث تاريخ استح -
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 مىّسق انمادج .02

 .: رقم انمكتة، انساػاخ انمكتثُح، رقم انهاتف، انثزَذ اإلنكتزووٍما َهٍ انزجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .71

 .نكتزووٍ: رقم انمكتة، انساػاخ انمكتثُح، رقم انهاتف، انثزَذ اإلما َهٍ انزجاء إدراج
 (26322رقم انهاتف )

 ( 02 – 00انساػاخ انمكتثُح ) احذ  ، ثالثاء ، خمُس  
 

 وصف المادة .71

 .مذكىر فٍ انخطح انذراسُح انمؼتمذج هى كما
بجدية  ضارة االنسانية اذا ما تم طرح ىذه القضاياتيدف المادة الي تناول ابرز قضايا العالم االسالمي المعاصر والتي تمعب دورًا اساسيًا أما في تقدم ىذا العالم والسير في الح

ما يؤدي الى تراجع اىمية العالم االسالمي وضعفو في مواجية التحديات وبالتالي عدم ووضع الحمول المناسب ليا ، او في عدم النظر الييا بجدية  وموضوعية وبالتالي مواجيتيا
 مواكبة التطور الحضاري لالزم األولي.
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 : األهذاف - أ
 وخاصح انقذس حانتؼزف ػهً مؼىً وأهمُح انقضُح انفهسطُىُ -
 اهمُح مىاجهح ووضغ حهىل تشان انتحذَاخ انتٍ َىاجها انؼانم االسالمٍ . -
 ما هٍ انثطانح وكُفُح مؼانجتها -
 اهمُح واضزار انؼىنمح انثقافُح  -
 وانتطزف نإلرهابانتصذٌ  -
 هم ) االمُح (انقضاء ػهً انج -

 أن: ػهً ا  َكىن قادر أنانمادج  إوهاءوتاجاخ انتؼهّم: َتىقغ مه انطانة ػىذ  -ب
 وخاصح انقذس حانتؼزف ػهً مؼىً وأهمُح انقضُح انفهسطُىُ -
 اهمُح مىاجهح ووضغ حهىل تشان انتحذَاخ انتٍ َىاجها انؼانم االسالمٍ . -
 ما هٍ انثطانح وكُفُح مؼانجتها -
 نمح انثقافُح اهمُح واضزار انؼى -
 وانتطزف نإلرهابانتصذٌ  -
 انقضاء ػهً انجهم ) االمُح ( -

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 
 

 أسانُة انمزاجغ

 انتقُُم
وتاجاخ 

انتؼهّم 

 انمتحققح
 انمحتىي األسثىع انمذّرس

أ.د. سالمح    

 انىؼُماخ
انقضُح انفهسطُىُح وػهً راسها  األول 

 قضُح انقذس
أ.د. سالمح    

 انىؼُماخ
قضاَا انجهم ) األمُح ( انثطانح  انثاوٍ

 ، انفقز
أ.د. سالمح    

 انىؼُماخ
 اإلرهاب وانتطزف انثانث

أ.د. سالمح    

 انىؼُماخ
االقهُاخ انمسهمح فٍ مختهف  انزاتغ

 دول انؼانم
أ.د. سالمح    

 انىؼُماخ
انؼىنمح وتخاصح انؼىنمح  انخامس

 كه مزاجهتهاانثقافُح وكُف َم
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانُح: انىشاطاخ واالستزاتُجُاخ انتذرَسُحتطىَز وتاجاخ انتؼهم انمستهذفح مه خالل  َتم

 انمحاضزج  -
 انمحاورج  -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقُُم وانمتطهثاخ انتانُح: أسانُةخالل مه  انمستهذفح وتاجاخ انتؼهم تحققإثثاخ  َتم
 %23اػمال انفصم : 

 %03امتحان مىتصف انفصم : 

 %03االمتحان انىهائٍ : 
 
 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 ظام الصفيالغش والخروج عن الن -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02
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 المراجع .22

 

 المخصصة: ريةالسمعية والبصالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 م.0991النجار ، زغمول ، أزمة التعميم المعاصر وحموليا االسالمية الطبعة األولى  ، الدار العالمية لمكتاب االسالمي ،   -
 م.0111القرضاوي ، يوسف ، حمول قضايا االسالم والعصر ، الطبعة االولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، -
ريعة والمعاىد العممية في تعزيز الوسطية، ومواجية التطرف واالرىاب" ، صندوق دعم البحث العممي ، العساف ، عدنان ،" دور كميات الش -

 الشباب في مواجية الفكر المتطرف ، المحور الديني.
 م.0112بيومي ، محمد ، الحمول االسالمية لمشكالت الشباب المعاصرة ، الطبعة االولى ، دار مكة المكرمة ،  -
ن ، االسالم واالرىاب ، بحث نشر ضمن بحوث بعنوان الدين واالرىاب ، منشورات منظمة المؤتمر االسالمي الشعبي ، الدوري ، قحطا -

 م.0911مطبعة الرشاد ، بغداد 
عن  العمرو ، عبد اهلل بن محمد ، أسباب ظاىرة االرىاب في المجتمعات االسالمية ، رؤية ثقافية ، بحث منشور ضمن أوراق المؤتمر العالمي -

 م.0112موقف االسالم من االرىاب ، جامعة األمام محمد بن سعود ،
المويحق ، عبد الرحمن بن معال ، االرىاب والتطرف ، دراسة في المصطمحات والمفاىيم ، بحث منشور ضمن اوراق المؤتمر العالمي عن  -

 م.0112موقف االسالم من االرىاب بجامعة االمام محمد بن سعود ، 
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الموصى بيا، وغيرىا من الموادالكتب   -ب
 
 

 

 معمومات إضافية 26.
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 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


