الـرقـــم :
التاريـخ

وزارة الشئون اإلسالميت واألوقبف والدعوة واإلرشبد

:

املشفوعات  :تعديل  6441 / 4 / 52ىـ

مؤسست والدة األمري ثبمر بن عبدالعسيس آل سعود لتعليم الكتبة والسنت

يشــرف علــى المـركـز علـمـياً كلـية الـدعـوة وأصـول الـدين بجـامـعة أم الـقـرى بمكـة المكرمـة
وصف مقررات املستوى الرابع
 .1اسم المقرر  :القرآن الكريم .
رقم ادلقرر) 406 ( :
عدد الساعات :ساعتان .
مفـردات ادلقرر :
 التالوة :سور األنفال والتوبة ويونس وىود . احلفظ :سورة النساء . .2اسم المقرر :القواعد الفقهية .

رقم ادلقرر ) 405 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :
 مبادئ علم القواعد الفقهية . قاعدة األمور مبقاصدىا . قاعدة اليقني ال يزول بالشك . قاعدة ادلشقة جتلب التيسري . قاعدة ال ضرر وال ضرار . قاعدة العادة زلكمة .كتاب ادلقرر
 الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية :د /زلمد صدقيالبورنو.
ادلراجع :
 القواعد الفقهية  :د.يعقوب الباحسني. القواعد الفقهية  :الشيخ علي الندوي . األشباه والنظائر  :اإلمام السيوطي . .3اسم المقرر  :أحاديث األحكام ( ) 3

رقم ادلقرر ) 404 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :

 كتاب الربا. كتاب الفرائض . كتاب النكاح . كتاب الطالق . كتاب الرضاع . كتاب القصاص . كتاب احلدود . كتاب األميان والنذور . كتاب األطعمة . كتاب األشربة . كتاب اللباس . كتاب اجلهاد . كتاب العتق .كتـاب ادلقرر :
 تيسري العالم شرح عمدة األحكام  :الشيخ عبداهلل البسامادلراجع :
 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  :ابن ادللقن . .4اسم المقرر  :الفقه ( ) 4

رقم ادلقرر. ) 404 ( :
عدد الساعات :ثالث ساعات .
مفـردات ادلقرر :

-

كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الصداق
كتاب الطالق
كتاب الظهار
كتاب اللعان
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 إىل هناية باب الوليمةكتاب ادلقرر
 العدة يف شرح العمدة  :اإلمام هباء الدين ادلقدسي .ادلراجع :
 ادللخص الفقهي  :د.صاحل الفوزان . حاشية الروض ادلربع  :الشيخ عبدالرمحن بن قاسم . .5اسم المقرر :أدي ـ ــان .
رقم ادلقرر) 402 ( :
عدد الساعات  :ثالث ساعات .
مفردات ادلقرر :
 مقدمة يف األديان . اليهودية . النصرانية . األديان الوضعية .كتاب ادلقرر :
 دراسات يف األديان :د .سعود اخللف.ادلراجع :
 زلاضرات يف النصرانية :د.زلمد أبو زىرة . اليهودية  :د .أمحد شليب . األديان الوضعية  :د.أمحد شليب . .6اسم المقرر  :فقه السيرة النبوية

رقم ادلادة . ) 501( :
عدد الساعات  :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
 مدخل لدراسة السرية . نسب الرسول صلى اهلل عليو وسلم . البعثة النبوية . العهد ادلكي . -اجلهر بالدعوة .

 اذلجرة . الغزوات . فتح مكة . انتقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم إىل الرفيق األعلى .كتاب ادلقرر :
 فقو السرية :د .زيد بن عبدالكرمي الزيد.ادلراجع :
 فقو السرية  :د.منري الغضبان . الرحيق ادلختوم  :الشيخ صفي الرمحن ادلباركفوري . السرية النبوية يف ضوء ادلصادر األصلية  :د.مهدي رزقاهلل .
 السرية النبوية الصحيحة  :د.أكرم ضياء الدين العمري .7اسم المقرر  :مهارات لغوية
رقم ادلقرر (. )407
عدد الساعات  :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
 مقدمة يف ادلهارات اللغوية . ادلهارات اللغوية األربع (االستماع  ،القراءة  ،الكتابة ،التحدث) .
 عالقة التجويد بادلهارات اللغوية (ادلخارج الوقفواالبتداء)
 مباحث اللغة (الرتادف  ،االشتقاق  ،اإلعراب ،التعريب)
 أثر النرب والتنغيم وعالمات الرتقيم . نصوص وتطبيقات على ادلهارات األربع .كتاب ادلقرر :
 مهارات يف التدريب اللغوي د .نوح الشهريادلراجع :
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 التعليم الذايت والقراءة  :د.مسري يونس . فن الكالم  :د .أمحد بن راشد سعيد . -التحرير العريب  :د.عثمان الفريح  ،أمحد شوقي رضوان

 .8اسم المقرر  :مذاهب فكرية معاصرة

رقم ادلقرر . )404( :
عدد الساعات  :ساعتان .
مفردات ادلقرر :
 التعريف مبصطلح ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة والقواعدادلنهجية اليت ينبغي اتباعها عند دراستها .
 نشأة ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة وعوامل انتشارىا. دراسة نقدية للمذاىب الفكرية ادلعاصرة الكربى مثلالعلمانية  ،الدميقراطية  ،القومية  ،العودلة وغريىا.
كتاب ادلقرر :
 دراسات يف ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة د  .أمحد عبدالعالادلراجع :
 مذاىب فكرية معاصرة :زلمد قطب . االجتاىات الفكرية ادلعاصرة  :علي جريشة . ادلوسوعة ادليسرة  :رلموعة من الباحثني بإشراف الندوةالعادلية للشباب اإلسالمي.
 -اإلسالم يف مواجهة ادلذاىب الغربية  :زلمد عزيز سامل
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