
  212 داع خطة تدريس مقرر

                   161األول للفصل الدراسي                                      

 بياانت املقرر

 أخالقيات املهنة   عنوان املقرر

 (IAS-212) 212داع  رقم املقرر

 2 عدد الساعات

 متطلب إلزامي – دراسات إسالمية نوع املقرر

 (111مادة اإلميان )داع  سابق متطلب

 أصالة إسالمية(؛ د. الغامدي، د.الثقافة اإلسالمية )أخالق املهنة  -1 مدالكتاب املعت
 دحدح. اب

 أخالقيات املهنة يف اإلسالم؛ د. عصام احلميدان -2
يف اإلسالم ومفهومها  مفهوم األخالق يتعرف الطالب من خالل املادة على وصف املقرر

العبادات إلميان و وعالقتها اب مكانتها يف اإلسالمو اإلنساين واحلضاري، 
واملعامالت، واألخالق األساسية للمهنة واألخالق التخصصية لكل مهنة، كما 

يتعرف على أهم املخالفات املهنية وسبل عالجها، ويطلع على تطبيقات 
 عوديةأخالقية يف األنظمة الس

 اضغط هنا موقع املقرر

 

 أهداف املقرر

 أهداف تدريس املقرر م

 ابملهنة. ابألخالق واألحكام اليت جاء هبا اإلسالم فيما يتعلقتوعية الطالب  1

 .اخلرجيني منهم من السلوكيات اخلاطئة واملخالفات الشرعية يف املهنة الطالب خصوصا   حتصني 2

 احلياة العملية الوظيفية.ستقبال ، وهتيئة الطالب الالوعي املهين زايدة 3

 .نظمة املهنية يف اململكة العربية السعودية، وربطها ابملنظور الشرعيالتعرف على األ 4
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 القيم واملهارات

الطرق العملية لغرسها أو تعزيزها من خالل  القيم واملهارات م
 املقررتدريس 

 عرض ومناقشة أن يتعرف على أهم املخالفات الوظيفية 1
إكساب الطالب صفة االنضباط وااللتزام املهين  2

 وعدم التسيب
 احلضور والواجبات والبحوث

 احلضور والواجبات والبحوث واالختبارات إكساب الطالب صفة النزاهة واجتناب الغش 3
 ختصيص درجة لألنشطة التطوعية التطوعيتقوية الطالب على عمل اخلري والعمل  4
 املناقشة واحلوار والبحث ربط الدين واإلميان والعبادات ابملمارسة السلوكية 5
 

 مفردات املقرر

 الصفحات املوضوع رقم احملاضرة األسبوع

1 

  مقدمة عن أمهية األخالق 1

 معىن األخالق 2
كتاب الثقافة 

 اإلسالمية 
17-20 

2 
 22-20 مفهوم األخالق اإلنساين واحلضاري 3
 34-29 صلة األخالق ابإلميان 4

3 
 38-34 صلة األخالق ابلعبادات 5
 43-38 ملعامالتابصلة األخالق  6

4 
 49-43 لية واجلزاءو األخالق بني املسؤ  7
 141-131 1املهنة نظام احلسبة وأخالق  8

5 
 141-131 2نظام احلسبة وأخالق املهنة  9

 200-187 1أخالق املهنة التخصصية  10

6 
 200-187 2أخالق املهنة التخصصية  11
 200-187 3 أخالق املهنة التخصصية 12

 مفهوم املهنة ومرادفاهتا 13 7
كتاب أخالقيات 

 املهنة
47-49 
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 54-51 عناصر اإلدارة يف اإلسالم 14

8 
 85-59 1األخالق الوظيفية احملمودة  15
 85-59 2األخالق الوظيفية احملمودة  16

9 
 85-59 3األخالق الوظيفية احملمودة  17
  اختبار 18

10 
 119 – 105 1األخالق الوظيفية املذمومة  19
 119 – 105 2األخالق الوظيفية املذمومة  20

11 
 142 – 121 1املخالفات املهنية  21
 142 – 121 2املخالفات املهنية  22

12 
 142 – 121 3املخالفات املهنية  23
 151 – 143 شروط املهنة يف اإلسالم 24

13 
 151 – 143 شروط املهنة يف اإلسالم 25
 176 – 157 1التطبيقات األخالقية  26

14 
 184 – 179 2التطبيقات األخالقية  27
 188 - 185 3األخالقية التطبيقات  28

15 
 188 - 185 4التطبيقات األخالقية  29
  اختبار 30

 

 منسق املقرر

 األستاذ م
الرتبة 

 األكادميية
التخصص 

 العام
التخصص 

 الدقيق
الصفحة 
 الشخصية

 القرآن وعلومه مشاركأستاذ  عصام بن عبداحملسن احلميدان 1
أحكام القرآن 

وأسباب 
 النزول

Isam 

 

 

 املقرر أساتذة
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الرتبة  األستاذ م
 األكادميية

التخصص 
 العام

التخصص 
 الدقيق

الصفحة 
 الشخصية

 أستاذ مساعد د. عبدالرمحن اخلالدي 1
الشريعة 
 aalkhaldi  اإلسالمية

 hafzal  للغة العربيةا أستاذ مساعد د.حافظ أفضل 2

3 
عبدهللا بن سليمان د. 

 أستاذ مساعد املشوخي
الثقافة 
 اإلسالمية

حاضر العامل 
 mashooqi اإلسالمي

 

 مساعدة مواد

 (ختبارانوعها )ملف ،  املادة املساعدة م

 ملفات ابوربوينت لمادةل ملفات عرضيرفق  1

2   

3   

4   

5   

 

 يرجى أرفاق امللفات مع النموذج*

 روابط ذات عالقة ابملقرر

 نوعها )ملف ، أختبار( املادة املساعدة م

1   

2   

3   

4   

5   
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6   

7   

 

  توزيع الدرجات

 الدرجة األنشطة الدرجة االختبارات
 14 واألنشطة املشاركة 30 االختبار النصفي
 6 احلضور 40 االختبار النهائي

 10 االختبارات القصرية  
 

 

  االختباراتمواعيد 

 القاعة الوقت التاريخ اليوم األختبار

 األحد االختبار النصفي
 

1438/02/27 
 املوافق )صفر( ه

2016/11/27 
 )نوفمرب(

 57        مساء   8-8,45

 الثالاثء االختبار النهائي

 19 - 04 - 
 ربيع ( ه 1438

 املوافق ) الثاين
17 - 01 - 

 يناير ( م 2017
(  

10,30-
 ظهرا  11,30

54 

 ةالقصري  اتاالختبار 
خالل الفصل 

 الدراسي
طوال الفصل 

 الدراسي
 أثناء احملاضرة وقت احملاضرة

 

  مناذج من االختبارات السابقة

 منوذج االختبارات ختباراال
 132/141/142الفصول  االختبار األول
 132/141/142الفصول  االختبار الثاين



 132/141/142الفصول  االختبار القصري
 132/141/142/111الفصول  االختبار النهائي

 

 حلقات النقاش

 املوضوع التاريخ م
احلقل )لغة عربية ، 
دراسات إسالمية 

 ، عام(

نوع املشاركة 
)لألساتذة ، 

 للجميع(
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 

  التاريخ فارغة ترتك خانة 


