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 1انصفحت 

 
  

 وصف انبرَبيح األكبدًٍَ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الفرص ادلتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

  وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجسث اٌؼٍٍّ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 
  لغُ اٌؼمُذح واٌفىش االعالٍِخبِؼخ دَبًٌ وٍُخ اٌؼٍىَ االعالُِخ   / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اصىي اٌذػىح واٌخطبثخ

 اٌجىٍىسَىط اٌشهبدح إٌهبئُخ اعُ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 وىسعبد

 اػزّبد ِفشداد رفشض ػًٍ اٌطٍجخ اٌّؼزّذ   ثشٔبِح االػزّبد .6

 اصىي اٌذػىح د. ػجذاٌىشَُ صَذاْ اٌّؤثشاد اٌخبسخُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِح األوبدٍَّ .9

 غزىي اٌثمبفخ واٌغٍىن ٌزطجُك ِفشداد اٌذػىح االعالُِخ واصىي اٌخطبثخاػذاد اٌطبٌت ػًٍ ِ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌّطٍىثخ وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِحِخشخبد اٌ  .11
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  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
       اعزُؼبة وفهُ اٌّبدح ثّب َخص اٌّفشداد اٌّطٍىثخ  -1أ

 اػذاد خطػ َىُِخ  -2أ

 اٌفُذَىَخ واٌجىس ثىَٕذ اثٕبء اٌششذ اعزخذاَ اٌؼشوض -3أ
 اػذاد اٌىعبئً اٌزىظُسُخ -4أ
 اػذاد رمبسَش ِخزصشح ٌجؼط اٌّىاظُغ -5أ
 ِؼشفخ اٌخطبثخ واٌذػىح االعالُِخ -6أ

 جشٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 وعبئً اٌزىظُر  – 1ة 

 وثشح االِثٍخ – 2ة 

     اٌىزبة اٌّمشس وِٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح االٌّبَ ثأهُ االساء اٌجٕبءح ِٓ – 3ة 

 
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّسبظشح 

 ِٕبلشخ اٌطٍجخ 

 ِهبسح اٌزفىُش واالعزٕجبغ
 غشائك اٌزمُُُ      

 اخزجبساد شهشَخ رسشَشَخ 

 اخزجبساد اعجىػُخ شفهُخ
 اٌىخذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ج

 ي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىفغشذ االعئٍخ زى -1ج         

 غشذ اعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ثسٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخ -2ج

 ػًّ اِزسبٔبد عشَؼخ َىُِخ ثأعئٍخ فىشَخ -3ج

 ػًّ زٍمخ رمبسَش ِخزصشح َشزشن ثهب غبٌجُٓ او اوثش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّهح -4ج   
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 ظغ خطخ ٌطشذ  االعئٍخ ووظغ االعئٍخ وغشذ االِزسبٔبد اٌغشَؼخ اٌُىُِخ و

 

 

 
 غشائك اٌزمُُُ    

 اػزّبد إٌّبلشبد اٌصفُخ -1
 زً االعئٍخ اٌّطشوزخ  -2
 االخبثخ ػٓ االِزسبٔبد اٌغشَؼخ رمُّب  ٌّغزىي اٌطٍجخ -3
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 .اٌشخصٍ(ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  األخشي اٌّزؼٍمخ )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسخُخ-1د

 رهُئخ االعئٍخ اٌخبسخُخ ِٓ رٍه اٌّصبدس-2د

 ِزبثؼخ أعٍىة إٌّبلشبد اٌصفُخ -3د

 رشدُغ اٌطٍجخ ػًٍ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسخُخ واٌّزٕىػخ الغٕبء اٌدىأت اٌّؼشفُخ وصمٍهب -4د   

 ُ غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍ         

اعزخذاَ غشَمخ إٌّبلشخ  وزً اٌّشىالد  ٌطشذ ِثً هزٖ اٌّىاظُغ اٌخبسخُخ اٌزٍ رصت فٍ ِدشي أو ِغبس . 

 .اٌّىظىع اٌذساعٍ ِغ أعئٍزهب

 

 

 

 

 
 غشائك اٌزمُُُ          

 والشفویة التحریریة االختبارات
 والمقاالت البحوث كتابة ) متنوعة تعلیمیة انشطة

 
 

 ثُٕخ اٌجشٔبِح  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق ّشزٍخ اٌذساعُخ اٌ

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

 ثبٍٔ صجبزٍ

 
 اصول الدعوة والخطابة ع د خ223               

2  
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 اٌزخطُػ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 ُ اٌطٍجخ ُد اٌصفُخ ورمُأػذاد األعئٍخ وإٌّبلشب .1

 استخدام وسائل تعليمية مناسبة.9
 . اعداد الطالب فكراي وسلوكيا دلفردات مادة الدعوة واخلطابة3
 
 
 
 
 
 
 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وظِؼُبس اٌمجىي  .13

 
 واالدثٍ اٌؼٍٍّ ) االػذادٌ اٌشهبدح ػًٍ زبصال اٌّزؼٍُ َىىْ اْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِح .14

 وزبة اصىي اٌذػىح واٌخطبثخ د. ػجذاٌىشَُ صَذاْ -1

 الدعوة االسالمية د. صالح عبد الفتاح اخلالدي -2

 االػزّبد ػًٍ ِصبدس ِأخىرح ِٓ خبِؼبد ػبٌُّخ
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 يخطػ يهبراث انًُهح

 انبرَبيح انخبظؼت نهخقُُى َرخً وظغ اشبرة فٍ انًربؼبث انًقببهت نًخرخبث انخؼهى انفردَت يٍ

 يخرخبث انخؼهى انًطهىبت يٍ انبرَبيح 

 أصبصٍ اصى انًقرر ريز انًقرر انضُت / انًضخىي

 أو اخخُبرٌ
 ُتانًهبراحاألهذاف  ت ُانًؼرفاألهذاف 

 برَبيح انخبصت ببن

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت 
وانخأهُهُت براث انؼبيت انًه

انًهبراث األخري  )انًُقىنت

نًخؼهقت بقببهُت انخىظُف ا

 (وانخطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

اصىل انذػىة  ع د خ223 2219-2222  ثبٍَ

 وانخطببت
 √ صبصٍا

   √    √    √ 
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 ًىرج وصف انًقررَ

 

 وصف انًقرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1
 وصاسٖ اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجسث اٌؼٍٍّ

  / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 دَبًٌ / وٍُخ اٌؼٍىَ االعالُِخ / لغُ اٌؼمُذح خبِؼخ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 اصىي اٌذػىح واٌخطبثخ

 أشىبي اٌسعىس اٌّزبزخ .4
 ٔزشٔذ / ثشٔبِح والط سوَ   ُِذَىٍِ  ػجش اال 

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 2119-2121/اٌثبٍٔ

 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6
 عبػخ خالي اٌفصً 31عبػخ اعجىػُب / 2

 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7
 

 أهذاف اٌّمشس .8
 قتطبی خالل من ذاتھ تطویر في تساعده التي الالزمة والمھارات والمعلومات الخبرات الفرد .اكساب1

  منھا واالستفادة الیومیة الحیاة في والمھارات المعلومات ھذه
 وفي التعلیمیة المواقف بحدوث والتنبؤء التعلیمیة بالعملیة المتعلقة السلوكیة الظواھر فھم الى .یسعى2

 . علیھا السیطرة ومحاولة ضبطھا النھایة
 مشكالت من والتعلیم التربیة میدان في مایقوم .حل3

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 

المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسٌبد اِخشخ .11
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  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 اٌّؼشفُخ األهذاف -أ

 ،   أوال رأرٍ وهزٖ اٌخطىح ، ثٍىَ رصُٕف فٍ اٌّىخىدح اٌّغزىَبد أدًٔ ورّثً ( اٌّؼٍىِبد أعززوبس ) ثهب ؤؼٍٕ
 أعززوبس ِٓ اٌّزذسة أو اٌطبٌت َزّىٓ أْ فجؼذ ، األػًٍ ( اٌّؼشفُخ ) األدساوُخ إٌشبغبد ٌ ىً ا أعبط ورؤِٓ

 َشُش واٌزٌ ، اٌزطجُك هى اٌثبٌث ، واٌّغزىي ( ٌٍّؼٍىِخ ِؼًٕ رمذَُ )اٌفهُ اًٌ اٌزسىي َّىٕه اٌّؼٍىِبد
 ثسً اٌّغزىي هزا ظّٓ اٌّزؼٍُ وَمىَ ، اٌُىُِخ اٌسُبح أو فٍ خذَذح زبالد فٍ اٌّجبدئء أو اٌّؼشفخ ألعزؼّبي
 اٌزسًٍُ فهى اٌشاثغ اٌّغزىي أِب ، اٌغبثمخ اٌّغزىَبد ِٓ اٌّفهىِخ ُك  اٌّؼٍىِبدرطج خالي ِٓ اٌؼٍُّخ اٌّشبوً

اٌّشازً  فٍ األثغػ األخضاء هزٖ رؼٍُ رُ زُث ، أثغػ أخضاء اًٌ اٌّؼمذح اٌّؼٍىِبد ػٓ ردضئخ ػجبسح وهى

ٓ ا ِىخىد َىٓ ٌُ شٍء خٍك ػٍُّخ ِٓ وَزأٌف اٌزشوُت هى اٌخبِظ واٌّغزىي ، اٌغبثمخ  خالي ِٓ ، ورٌه لجً ِ 
 وَزأٌف ، ثٍىَ رصُٕف فٍ اٌّغزىي األػًٍ هى واٌزمُُُ ، األدًٔ اٌّغزىَبد فٍ رؼٍّهب رُ اٌزٍ اٌّؼٍىِبد دِح
 ثبٌٕغجخ ورٌه ِب ٔىع لُّخ ػًٍ ثبٌسىُ ورٌه ِٓ اٌزؼٍُ اٌغبثمخ اٌّغزىَبد ػًٍ اٌّؼزّذح اٌصبدسح األزىبَ ِٓ

 .ِسذد ِؼُبس ثبعزؼّبي ، ِؼطً ٌهذف
 ( اٌزاوشح ِٓ اٌّؼٍىِخ أعزذػبء )اٌززوش - 1 أ
 (اٌّؼٍىِبد واعزُؼبة ادسان ) اٌفهُ -2 أ
 ( خذَذح ِىالف فٍ رؼٍّه عجك ِب أعزؼّبي) اٌزطجُك -3 أ
 (وِىىٔبد ػٕبصش اًٌ واٌزدضئخ اٌزفىُه ) اٌزسًٍُ -4 أ
 (خذَذ وً ٌزىىَٓ االخضاء ردُّغ ) اٌزشوُت -5 أ

  (ِؼبَُش ػ ًٍ ا ثٕبء ٌّىظىعا ػًٍ زىُ أصذاس ) اٌزمىَُ -6 أ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 وعبئً اٌزىظُر – 1ة 

 وثشح األِثٍخ  – 2ة 

 ِمبسٔخ ِىاظُغ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشوج ثٕزبئح اثشائُخ ثٕبءح – 3ة 

  
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 األعزٕزبج ، اٌزفىُش ، األوزشبف ، األدواس ٌؼت

 

 
 غشائك اٌزمُُُ      

 (رسشَشٌ ، شفىٌ ، َىٍِ ) ِزٕىػخ أخزجبساد

 

 

 
 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ  -ج

 غشذ األعئٍخ زىي اٌّىاظُغ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ اٌصفىف  -1ج         

 غشذ أعئٍخ َمىَ اٌطبٌت ثسٍهب ٌٍفصىي اٌذساعُخ  -2ج

 َؼخ َىُِخ ثأعئٍخ فىشَخ ػًّ اِزسبٔبد عش -3ج

 ػًّ زٍمخ رمبسَش ِخزصشح َشزشن ثهب غبٌجُٓ او اوثش ٌذساعخ ِىظىع َخص ِفشداد إٌّهح -4ج   
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 فٍ األعزبر اٌطبٌت دوس َّثً أْ األدواس ٌؼت غشَمخ) / ِسبظشح اٌمبء ،/ اٌشاخؼخ اٌزغزَخ/ إٌّبلشخ / اٌّشبسوخ

  (صِالئه ػًٍ ِسبظشحا اٌمبء
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 غشائك اٌزمُُُ    

 رسشَشَخ أخزجبساد ، شفىَخ ،أخزجبساد فصٍُخ ، َىُِخ أخزجبساد

 

 

 
 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسخُخ  -1د

 ٓ رٍه اٌّصبدسرهُئخ األعئٍخ اٌخبسخُخ ِ -2د

 ِزبثؼخ أعٍىة إٌّبلشبد اٌصفُخ -3د

   زث اٌطٍجخ ػًٍ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼٍُُّخ اٌزٍ رؼشض ثشىً فُذَى ػًٍ سواثػ ػٍُّخ سعُّخ -4د
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 اٌجُٕخ اٌزسزُخ  .12

  اصىل انذػىة وانخطببت  - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

   )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاخغ اٌشئُغُخ 2
  

 ب                اـ اٌىزت واٌّشاخغ اٌزٍ َىصً ثه

 ( اٌّدالد اٌؼٍُّخ ، اٌزمبسَش ،.... ) 
 كتاب اصول الدعوة واخلطابة .د. عبدالكرمي زيدان -

 الدعوة االسالمية .د. صالح عبدالفتاح اخلالدي -

 

 ادلكتبة الشاملة . ادلوقع االلكرتوين للمصادر وادلراجع ة ـ اٌّشاخغ االٌىزشؤُخ، ِىالغ االٔزشُٔذ .

 
 
 
 
 
 
 

 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىزذح / أو 

 اٌّىظىع
 غشَمخ اٌزمُُُ غشَمخ اٌزؼٍُُ

بء يحبظرة فُذَىَت انق 2 األول 

 وػرض بىربىَُج 

انحعىر  غرح االصئهت  اصىل انذػىة وانخطببت

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ
انقبء يحبظرة فُذَىَت  2 انثبٍَ 

 وػرض بىربىَُج 

حؼرَف انذػىة نغت 

 واصطالح وبُبٌ يؼبَُهب

انحعىر  غرح االصئهت 

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ

 انثبنث

 
 

ُذَىَت انقبء يحبظرة ف 2

 وػرض بىربىَُج 

ادنت وخىة انذػىة انً 

هللا  حؼبنً يٍ انكخبة 

 وانضُت

انحعىر  غرح االصئهت 

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ

انقبء يحبظرة فُذَىَت  2 انرابغ

 وػرض بىربىَُج 

انحعىر  غرح االصئهت  اهذاف انذػىة انً هللا

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ

َىَت انقبء يحبظرة فُذ 2 انخبيش

 وػرض بىربىَُج 

فعم انذػىة انً هللا 

 حؼبنً 

انحعىر  غرح االصئهت 

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ

انقبء يحبظرة فُذَىَت  2 انضبدس 

 وػرض بىربىَُج 

حؼرَف انذاػُت انً هللا 

ووصبئم  وصفبث انذاػُت

 انذػىة

انحعىر  غرح االصئهت 

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ

ة فُذَىَت انقبء يحبظر 2 انضببغ

 وػرض بىربىَُج 

حؼرَف انًذػى وصًبث 

واصهىة  بؼط انًذػىٍَُ

 انذػىة

انحعىر  غرح االصئهت 

االخخببراث 

 انخفبػم انصفٍ
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 رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ خطخ

 . الطلبة انهاذ اىل وسلس سليم بشكل ادلفردات اليصال حدبثة معرفية وسائل .تطبيق1 

 بهللمذا الفكري االحرتام والتعايش يضمن مبا ، واالدبية الفكرية ادللكة ينمي مبا الطلبة لدى الفكري احلوار امشه توسيع .9
  . واالداين

 أصخبر انًبدة

 ُى أحًذ ػذواٌػبذ انؼظأ . د  

13.  
 


