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العام الجامعي

الفصل الدراسي :األول

أستاذ المادة :سماحة الشيخ األستاذ محمد رشيد الميقاتي.
عدد الساعات المعتمدة
عدد ساعات التدريس

نظري

ساعتان معتمدتان
عملي
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أول :وصف المقرر:
ً

هذ الاقررذذححلالذذرلاقررذذح اح لاإلقزاريذذملرذذطلرات كذذة لل يذذملاقلذحساملااقر احةذذة لاإلةذذسريم لاهذذالرذذطلرةذذاا لاقة ذ مل

األاقىل–لرحل ملاإلجةزةلفيلاخصصلاقلحساملاإلةسريم .ل
ثانيا :أهداف المقرر:
ً
 لاطليااحفلاقتةقبلإقىلراقعلاألخسقلرطلاقريطلاقل يف. اطليارلطلاقتةقبلرذطلاسةذارسعلى ذىلاقئلذةلتلاقاذيلارذحل ذةلاإلةذس لرذطلخذسعلاقرذحلطلاق ذحس لااقةذ ملاق ايملاقرلحفم.
 اطليال ىلاقتةقبلكةقئلةلتلااألخسقلاقايلارحل ةلاإلةس لايتكر ةلى ىلا رتلاجه. اطليةذذاجرعلاقتةقذذبلاصذذاعلاألخذذسقلاقلري ذذرةلرذذطلخذذسعلاقةذذاحلاقرحل ي ذذملاق حسرذذملاقاذذيلى ي ذ ل ذ ذ ق لااصةيةلاقصةقليطلااقا رةءلاقاةر يط.
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 اطليرا لاقتةقبلاقررحةلى ىل لحله هلاقئلةلتلخسعلليةاهلاقياريم .لثال ًثا :محتوى المقرر:

األخالق ()1

وتفسريا).
 سورة احلجرات (حفظًاً

[ساعة ونصف]

 -اآلايت العشر األوىل من سورة املؤمنون.

[ساعة ونصف]

 -وصية لقمان البنه يف سورة لقمان.

[ساعة ونصف]

 -صفات عباد الرمحن يف سورة املؤمنون.

[ساعة ونصف]

 -ورد احملاسبة.

[ 3ساعات]

 -الوصااي العشر لإلمام حسن البنا.

[ساعة ونصف]

 -قصة إبراهيم بن أدهم عند مروره يف سوق البصرة.

[ساعة ونصف]

األخالق ()2
 لاحلةطلاإلةس لاركةرئلاألخسق.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل لافلاقخ قلرقيتلى ىللافلاإليرةط .ل-

لالىةق لافلت .ل

 -لاإل ةةطل يطلاقخيحلااقلح.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف]ىلاقجحال لاقخ ريم.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف]
ل
 -لاقلرارلى رالحةلاألخسقلالرتلاقجريع .ل -لاقصرق.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ 3ساعات] ل األرة م .ل اقافةء .ل -لاإلخسص.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ 3ساعات] ل

2

 اربلاقلريث .ل ةسرملاقصرحلرطلاأللرةر .ل لاقراة.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل اقل لااقصئح .ل اقجارلااق ح  .ل -لاقص ح.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل اقرصرلااقائةف .لاقاجرتلااقصلم .ل
 اق ظةفملا ّ لاقليةء.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل اإلخةء .ل اسالةر .ل لاخايةحلاألصرقةء.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل اقازة .ل اقحلرم .ل -لاقا لااقارت.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل[ساعة ونصف] ل

-

اس ائةعلكةقاق لااسااةظلكةقزرط.
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ابعا :األساليب واألنشطة:
رً
اقرلةلحة لااقر ةقلم .ل
خامسا :التقويم:
ً

 %100امتحان هنائي .ل

سادسا :المراجع:
ً
1ل–لإليةءلى ا لاقريطلأل يللةررلاقغزاقي .ل
2ل–لرةااحلاألخسقلفيلاإلةس لقرلررلى رلهللالرحاز .ل
3ل–لاقائةيحلاقر يحلق رلااحلاهكملاقزلي ي .ل
4ل–لحةةقملاقرةاحلريطلق لةحثلاقرلةة يل–لالريقلاقليخلى رلاقئاةحلا الغرة .ل
5ل–لاقلل لاقاتةليم ل
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