
 وصف المقررات باللغة العربية
 

على القراءة والكتابة بشكل  اساسية مما يجعله قادر  في قواعد اللغة العربية األ ة الطالبيهدف هذه المادة هو تقو: 102عرب 

واالستماع مما يجعله القراءة والحديث  اتمهار : وهي ،تقنهايوكذلك تزويد الطالب بأهم المهارات التي ينبغي أن  ،صحيح وواضح

  . الثقة والجرأة على المناقشة واإلقناع ولديه، من إدارة أي حوارعلى الحديث أمام الجمهور والتمكن ا قادر  
 

 الكتابة اإلدارية وإعداد : الخاصة بالوظائف مثل المهارات لتعلم الكتابة أهم  دف هذه المادة إلى إعطاء الطالبته: 202عرب 

عرف الطالب كتابة يوالتركيز على أن األساليب الصحيحة للكتابة  وتهدف كذلك إلى تعليم الطالب، التقارير وكتابة السيرة الذاتية

  . خطاء اإلمالئية واألسلوبية واللغويةنص يخلو من األ
 

  هذه المادة إلى إبداء الرأي والتحليل والتفسير لبعض القضايا والموضوعات الحياتية المهمةهدف ت: 302عرب 
الفن  : مثل ،القديم والحديث وتذوقها وتحليلهاواإلبداع النثري  و قراءة نصوص من اإلبداع الشعري من العصور األدبية المختلفة 

 . القصصي، والمسرحي و فنون الرسائل والمقامات األدبية
 

تقديم : يركز هذا المقرر على مهارات التواصل األساسية في اللغة العربية لغير الناطقين بها، حتى يتعلم الطالب عن : 110عرب 

 ... نفسه والتعريف بها، العائلة واألقارب، التاريخ والوقت، األرقام، األلوان، المهن، البلدان، الضمائر، الطعام والشراب
 

مهارات الكتابة في عمومها، وبعض العبارات : على مستوى أعلى من تعلم اللغة العربية، مثليركز هذا المقرر  : 220عرب 

الثقافية، أنواع الفعل، صيغ المقارنة، العنوان، المنزل واألثاث، المدرسة، التحدث بلباقة، األماكن، الرياضة، االتجاهات، طرح 

 . األسئلة

 
كتابة جمل، القراءة، العمل، الطقس والفصول : في اللغة العربية، مثليركز هذا المقرر على موضوعات عامة  : 330عرب 

 ... األربعة، السفر، بعض التعابير العربية البسيطة، الصحة، الجمع والمفرد
 

بيان تميز األمة اإلسالمية بثقافة عريقة تميزها بين الثقافات البشرية في مصدرها ومقوماتها وعناصرها    -أ : 101سلم 

 . وزرع روح اإلعتزاز بهاوخصائصها 
ا ا صالح  ا عام  إمداد الطالب بحصيلة مناسبة من المعارف المتعلقة باإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج  حياة، وحضارة بوصفه دين   -ب

 .للبشرية في كل زمان ومكان
  .ومناقشتها من المنظور اإلسالميتوضيح موقف اإلسالم من قضايا العصر في مجاالت العلوم النظرية والتطبيقية المختلفة   -ج
 .والغزو الفكري والذي يهدف إلى إذابة الشخصية اإلسالمية وتمييعها ةصين الطالب ضد التحديات المعاصرتح   -د

 . بيان سمو اإلسالم وقدرته على تحقيق السعادة الحقيقية  في الدنيا واآلخرة -هـ 
 

 .ا وإنفاقا  للحياة االقتصادية في عالقة اإلنسان بالمال جمع  التعريف بالمنهج اإلسالمي .    أ : 201سلم 
 . بيان القواعد واألحكام الشرعية التي تضبط الحياة االقتصادية والمعامالت المالية.  ب
 .بيان شمولية اإلسالم وكماله من حيث عنايته باألمور االقتصادية في شتى المجاالت.  جـ
 . الوضعية واإلسالمالمقارنة بين خصائص األنظمة .   د
 . بيان قصور األنظمة االقتصادية الوضعية ، وعدم فاعليتها في حل المشاكل االقتصادية وتقلباتها.  هـ
  . بالقضايا االقتصادية المعاصرة ربط الطالب.  و
 

ودورها في إنجاح عمله يشمل هذا المقرر أخالقيات المهنة، ومكانتها في اإلسالم، وتطبيقاتها في الحضارة اإلسالمية،  : 301سلم 

مهارة تحليل الظواهر األخالقية المحدثة في محيط ا، كما يُعنى المقرر بة المملكة العربية السعودية بهوحياته، ومدى اهتمام أنظم

 . ما يواجه تطبيقها من عقباتاقتراح الحلول لالحميدة، وسائل ترسيخ األخالقيات والعمل والتنبؤ بآثارها، و
 



المشكالت االجتماعية،  أهموأسباب تقوية الروابط االجتماعية، وسسه، أا المقرر تعريف المجتمع المسلم وهذ يتناول: 401سلم 

كانه أرالنكاح وبة وأحكامها العامة، والخطوسرة، عوامل حماية األوسرة ومكانتها في اإلسالم والرد على الشبهات، همية األوأ

أحكام الطالق في اإلسالم والتمييز بينها وبين الطالق في الشريعتين وثار المترتبة على عقد النكاح، اآلووشروطه ومقاصده، 

 .اليهودية والنصرانية
 

 ما هو الغرض الرئيسي لهذا المساق؟ : 110سلم 
 . إكساب الطالب تعاليم إسالمية مناسبة. 1
 . تنمية فهم الطالب للثقافة اإلسالمية. 2
 . لعقل المسلم ضد الغزو الفكري والثقافيتطوير التحصين . 3
 . تقديم التصور الصحيح للحياة والكون واإلنسانية. 4
 . التعرف على الطريقة الصحيحة في التعامل مع اآلخرين. 5
 

 ما هو الغرض الرئيسي لهذا المساق؟ : 220سلم 
 . تزويد الطالب بالمعرفة عن النظام االقتصادي اإلسالمي. 1
 . النظم الوضعية االقتصادية القائمة وتفسير مساوئهاالمقارنة بين . 2
 . تحديد القواعد اإلسالمية في المعامالت المالية القائمة. 3
 . توضيح القواعد اإلسالمية في المعامالت المالية. 4
 . الربط بين النظم االقتصادية واالجتماعية اإلسالمية. 5
 . الجوانب االقتصاديةبيان مناسبة القواعد واألنظمة اإلسالمية في  -6

 
 ما هو الغرض الرئيسي لهذا المساق؟ : 330سلم 

 . تزويد الطالب بالمعرفة المناسبة عن األخالق اإلسالمية -1
 . مقارنة بين المذاهب األخالقية القديمة والحديثة -2
 . الربط بين األخالق وعبادة هللا -3
 . التعرف على طرق بناء وحماية األخالق -4
 . باآلداب اإلسالميةااللتزام  -5
 . ربط األخالق اإلسالمية بالحياة وأنشطة العمل -6
 

 ما هو الغرض الرئيسي لهذا المساق؟ : 440سلم 
، وأسباب تعزيز الروابط االجتماعية، والمشاكل االجتماعية األكثر أهمية، هيتناول هذا المنهج تعريف المجتمع المسلم وأسس

األحكام العامة والزواج وأركانه  ،عوامل الحماية لألسرة، والخطوبةواالستجابة للشكوك، و وأهمية األسرة ومكانتها في اإلسالم،

 . اليهودية والمسيحية الشريعتينوتمييزه عن الطالق في  ،وشروطه ومقاصده وآثار الزواج وأحكام الطالق في اإلسالم
 

يخ من امتداده عبر التاروي بأبعاده المادية وغير المادية يتناول المقرر موضوعات حول التراث السعود: 101التراث السعودي 

خلفته األجيال السابقة، مثل المواقع التاريخية والقصور القديمة والتراث الغنائي والفنون المسرحية والحكم ما خالل دراسة 

فه هوية وكينونة وذاكرة وأهمية هذا التراث بوص. واألمثال والقصص والشعر، وعالقة ذلك باإلنسان في فترة زمنية سابقة

 . واستخداماتها االقتصادية والسياحية وحضارة لبالدنا من خالل إلهامها لفنوننا المعاصرة والهندسة المعمارية الحديثة
 


