الـرقـــم :
التاريـخ

وزارة الشئون اإلسالميت واألوقبف والدعوة واإلرشبد

مؤسست والدة األمري ثبمر بن عبدالعسيس آل سعود لتعليم الكتبة والسنت

:

املشفوعات  :تعديل  6441 /4 /52هـ

يشــرف علــى المـركـز علـمـياً كلـية الـدعـوة وأصـول الـدين بجـامـعة أم الـقـرى بمكـة المكرمـة

وصف مقررات املستوى الثالث
 .1اسم المقرر :القرآن الكريم .
رقم ادلقرر. ) 406( :
عدد الساعات  :ساعتان .
مفـردات ادلقرر :
 التالوة :سورتا األنعام واألعراف . احلفظ :سورة آل عمران . .2اسم المقرر :أصول الفرق
رقم ادلقرر ) 405( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفردات ادلقرر:
 السنة والبدعة وتعريف كل منهما . التحذير من البدع ،والنهي عن االفرتاق . أسباب نشوء الفرق . دراسة تفصيلية لنشوء الفرق يف القرون الثالثة . صفات أهل األهواء ،وصفات الفرق الناجية . دراسة موجزة عن بعض الفرق .اخلوارج – الشيعة – ادلعتزلة – الباطنية – الصوفية –
القاديانية  -البهائية.
كتاب ادلقرر :
 مذكرة من إعداد ادلركز العلمي .ادلراجع :
 دراسة عن الفرق يف تاريخ ادلسلمني  :د.أمحد حممدجلي.
 -فرق معاصرة د  .غالب العواجي.

 ادلوسوعة ادليسرة يف األديان وادلذاهب للندوة العادليةللشباب اإلسالمي .

 .3اسم المقرر  :أحاديث األحكام ) 2
رقم ادلقرر ) 404 ( :
عدد الساعات  :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:

تتمة كتاب الصالة :
 صالة الكسوف . صالة االستسقاء . صالة اخلوف . صالة اجلنائز . كتاب الزكاة . كتاب الصيام . كتاب احلج . كتاب البيوع . ما هنى اهلل عنه من البيوع . العرايا . شروط البيع .كتـاب ادلقرر :
 تيسري العالم شرح عمدة األحكام  :الشيخ عبداهللالبسام .
ادلراجع :
 -اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  :ابن ادللقن .

جدة – حي الونحزهات – تجوار تلدية أم السلن – جاهع علي تن أتي طالة – هاجف  0123022ناسوخ  3022033ص  .ب  202022جدة 02300
هوقع الوركز على االنحرنث E-Mail : info@markaz1.com www.markaz1.com :

الـرقـــم :
التاريـخ

وزارة الشئون اإلسالميت واألوقبف والدعوة واإلرشبد

:

املشفوعات  :تعديل  6441 /4 /52هـ

مؤسست والدة األمري ثبمر بن عبدالعسيس آل سعود لتعليم الكتبة والسنت

يشــرف علــى المـركـز علـمـياً كلـية الـدعـوة وأصـول الـدين بجـامـعة أم الـقـرى بمكـة المكرمـة

 .4اسم المقرر :الفقه ) 3

رقم ادلقرر ) 404( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 كتاب البيوع كتاب اإلجارة كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب األطعمة كتاب الصيد كتاب األميانكتاب ادلقرر
 العدة يف شرح العمدة  :اإلمام هباء الدين ادلقدسي.ادلراجع :
 ادللخص الفقهي  :د.صاحل الفوزان . حاشية الروض ادلربع  :الشيخ عبدالرمحن بن قاسم . .2اسم المقرر :أصول الفقه ) 2
رقم ادلقرر ) 402 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر:
 النسخ . اإلمجاع . االخبار . القياس . ترتيب األدلة والرتجيح . االجتهاد والتقليد .كتاب ادلقرر :

 تسهيل الوصول إىل فهم علم األصول :عطية حممدسامل  ،عبداحملسن العباد  ،محود العقال.
ادلراجع :
 الواضح يف أصول الفقه :د.حممد سليمان األشقر. مذكرة أصول الفقه :للشيخ حممد األمني الشنقيطي . الوجيز يف أصول الفقه :د.وهبة الزحيلي . .6اسم المقرر  :أصول الدعوة :

رقم ادلقرر (. )401
عدد الساعات  :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
-

طبيعة الدعوة اإلسالمية .
خصائص الدعوة اإلسالمية .
حكم تبليغ الدعوة ودالئله الشرعية.
الدعوة إىل اهلل .

 أساليب الدعوة . وسائل تبليغ الدعوة وعقباهتا .كتاب ادلقرر

 ادلدخل إىل علم الدعوة :د .حممد أبو الفتحالبيانوين .
ادلراجع :
 أصول الدعوة  :د.عبدالكرمي زيدان . مقومات الداعية الناجح :د.علي بادحدح . وسائل الدعوة :د .عبدالرحيم ادلغذوي. .7اسم المقرر :النحو والصرف ) 3

رقم ادلقرر) 407 ( :
عدد الساعات :ساعتان
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مفردات ادلقرر :
 ادليزان الصريف . تصريف الفعل . تصريف االسم . حروف الزيادة . مهزة الوصل . اإلعالل  ،واإلمالة  ،والوقف .كتاب ادلقرر :
 الدروس النحوية حلفين ناصف وآخرون .ادلراجع :
 شذا العرف يف فن الصرف  :الشيخ أمحد احملالوي . دروس يف علم التصريف  :إبراهيم الشمسان . اخلالصة الصرفية  :إبراهيم الفيفي . -جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين.

 طرق التلخيص . طرق االستفادة من القراءة .ثانيا  :الجانب التطبيقي :
 يكلف الطالب بكتابة حبث حتت إشراف أستاذ ادلقرر.
 يكلف الطالب بعمل تقرير عن أمهات ادلصادروادلراجع .
الكتاب ادلقرر :
 مذكرة من إعداد ادلركز العلمي .ادلراجع :
 كتابة البحث العلمي  :د.عبدالوهاب أبوسليمان حملات يف ادلكتبة والبحث  :عجاج اخلطيب. -أضواء على البحث وادلصادر  :د.عبدالرمحن عمرية.

 .8اسم المقرر  :قاعة بحث أسس البحث العلمي
)
رقم ادلقرر) 403( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
أوال  :الجانب النظري :
 ادلكتبة  :تعريفها  ،نشأهتا  ،أنواع الفهارس  ،أشهرادلكتبات .
 نظرة مبسطة عن تصنيف ادلكتبات . البحث  :تعريفه  ،أنواعه  ،خصائصه . صفات الباحث . مراحل إعداد البحث .جدة – حي الونحزهات – تجوار تلدية أم السلن – جاهع علي تن أتي طالة – هاجف  0123022ناسوخ  3022033ص  .ب  202022جدة 02300
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