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لتكنولوجيا االردنيةنجامعة العلوم وا  
آلداباكلية العلوم و   
اإلنسانيةقسم العلوم   

2020/2021 االولالفصل الدراسي   
 خطة المساق

 العنوان والمدرس
 المساق اسم  اإلسالميةالثقافة 
 رقم المساق 135ع . أ 

 المتطلب السابق -
 صفحة الويب للمساق -
 سالمدر  محمد احمد موسى مستريحي 

 موقع المكتب m6/  اإلنسانيةالعلوم 
 تلفون المكتب -

 الساعات المكتبية 11.30 -10/ ثن ربع :  2.30 – 1حد ثل:  
mamistarihy@jude.edu.jo كترونيالبريد االل 

الجامعة االردنية،  الثقافة  -لشريعةمن المؤلفين ،كلية ا مجموعة:اإلسالميةمحاضرات في الثقافة 
 م.: د. محمود سال اإلسالميةالثقافة  إلىدخل لما:، د.عزمي السيد، اإلسالمية

 المراجع

 م

 قالمسا أهداف
 ،،روافد الثقافة االسالمية ، علوم القران اإلسالميةجملة من المفاهيم مثل: الثقافة  إدراك إلى يهدف هذا المساق بشكل عام

، السيرة النبوية.ويتعرف على الخلفاء  اآلحادالقران ، الحديث الصحيح،الحديث المتواتر،حديث  إعجازحسن، الحديث ال
 والتعرف على الوسطية ونبذ التطرف واالرهاب.الشخصية. األحوال.والعلم ببعض مسائل فقه العبادات وفقه الراشدين

  لهذا المساق ما يلي: األهدافوبالتحديد فان 

هدافاأل األوزان  
18 % تنمية ذلك الحنيف من خالل  اإلسالميودينها  اإلسالمية بثقافتهاتعتز  إسالميةشخصية بناء  (1 

  لدى روح الطلبة
15% ,الحديث   تاريخ القران, جملة من المفاهيم مثل الثقافة الحديث الحسن تقديم وتوضيح  (2 

 ..الخالصحيح, الحديث المتواتر ,السيرة النبوية .....................
25%  والوسطية ونبذ التطرف  التعرف على الروافد المتعلقة بالثقافة االسالمية  (3 
20% الشخصية  األحوالكمسائل فقه العبادات وفقه  اإلسالميبعض المسائل المتعلقة بالفقه تعلم . (4 

 الطالق والزواج أحكامالمتمثلة ببعض 
22% كيز عليها ، وما يتعلق بالسيرة النبوية المتعلقة بروافد الثقافة والتر  األموردراسة بعض  (5 

 ،والخلفاء الراشدين والتعرف على سيرتهم وبطوالتهم وفتوحاتهم.
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 والتعلم وسائل التدريس
المباشر من خالل االختزال والتبسيط. اإللقاء-  

النبي صلى هللا عليه وسلم  أحاديثدينيه مستمده من  وأمثلهبوقائع  االستعانة-  

عن موضوعات المساق خالل المحاضرات وتبادل الرأي  المسبقةلطلبه ذهنيا لمحاولة االيجابه تحفيز ا-
التلقين   أسلوبوالتفاعل المباشر بين المدر والطالب في تجاوز   

 وأسلوب المادةتشجيع الطلبه على طرح المحاضرات واالنتقادات للوقوف على رؤيتهم حول موضوعات -
  أدائها

عن اسئلة الطلبه  االيجابهمحاضره ما قبل االمتحان  آخرتخصيص محاضره مراجعة لمادة االمتحان في -
 الموضوعيه والشكليه 

 
 

:مخرجات التعليم لهذا المساق  
 يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا المساق أن :

تةواتر، الحةديث الصةحيح ، يدرك جملة من المفاهيم مثل : الثقافةة ، تفسةير القةرآن الكةريم ، الحةديث الم -1
 الحديث الحسن ، وحديث اآلحاد ، والسيرة النبوية ...الخ .

 العلم ببعض مسائل فقه العبادات وفقه األحوال الشخصية . -2
ايصال الصورة االسالمية المعتدلة للشباب المسلم عن االسالم وازالةة كةل مةا يعلةق بهةا او يشةونها مةن  -3

 ل وسطية االسالم .افكار طارئة على الدين من خال 
بسط الحلم وازالة العنف بين نفوس الشباب المسلم وذلك من خال تبصيره بقواعةد السةلوك مةن االخةالق  -4

 االسالمية ، واعطاء القدوة والصورة الحسنة من خالل دراسة حياة الخلفاء الراشدين .
 
 

 حتوى المساق :م

 المدة المقررة إلعطاء الموضوع  الموضوعات 

األولةةى : تعريةةل بالثقافةةة مفهةةوم الثقافةةة االسةةالمية ودورهةةا فةةي  الوحةةدة

 التقدم

 األسبوع األول

 الوحدة الثانية : روافد الثقافة اإلسالمية  

 االجتهاد . -

 اللغة العربية . -

 التاريخ اإلسالمي. -

 األسبوع الثاني والثالث
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 الوحدة الثالثة : القرآن الكريم 

 معنى القرآن الكريم .

 يخ القرآن وموضوعاته.تار 

 واجبنا تجاه القرآن.

 األسبوع الرابع والخامس

 

 

 

 الوحدة الرابعة : السنة النبوية .

 منزلة السنة النبوية .

 كتابة الحديث وتدوينة . 

 علوم الحديث 

 األسبوع السادس والسابع

 الوحدة الخامسة :السيرة النبوية 

 أهميتها .

 . مناهجها

 مصادرها .

 خصائصها . 

 األسبوع الثامن والتاسع

 الوحدة السادسة : مجاالت الثقافة اإلسالمية  

 اإليمان باهلل . -

 اإليمان بالمالئكة . -

 اإليمان بالكتب السماوية . -

 اإليمان بالرسل  -

 اإليمان باليوم اآلخر . -

 اإليمان بالقدر . -

 األسبوع العاشر والحادي العشر

 

 

 الراشدينالوحدة السابعة : الخلفاء 

 أبو بكر الصديق . -1

 عمر بن الخطاب . -2

 عثمان بن عفان . -3

 علي بن أبي طالب . -4

 األسبوع الثاني عشر
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 الوحدة الثامنة : فقه العبادات واألحوال الشخصية

 الصالة والزكاة والصوم والحج .الطهاره و  فقه العبادات :

 األحوال الشخصية:الزواج وآثاره، والطالق وأحكامه.

 األسبوع الثالث عشر والرابع عشر

 

 الوحدة التاسعة: الوسطية : مفهومها . 

 ة محاورها .

 ة ما يناقض الوسطية .

  األسبوع الخامس عشر

 
 
 

 


