
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

 كلية الدراسات المساندة والتطبيقية
 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية

 (131) األول الفصل الدراسي  -( 212مفردات مادة :  أخالقيات المهنة )داع 
 مية(  د  الاامد    د  بادحد الثقافة اإلسالمية )أخالق المهنة أصالة إسالالكتاب المقرر : 

   د  عصام الحميدانأخالقيات المهنة في اإلسالم
 

 المفردات
الكتاب 
 المقرر

 الصفحات
 مواعيد ودرجات االختبار

 إلى من
 ( درجة33)                                     النصفي أوالً : االختبار 

 

 23 11 الثقافة اإلسالمية معنى األخالق

 هـ22/12/1131يس الخم
 31/13/2313الموافق 

 م 3:33 – 3:33الساعة 
 41المبنى 

 22 23 الثقافة اإلسالمية مفهوم األخالق اإلنساني والحضار 

 31 22 الثقافة اإلسالمية صلة األخالق باإليمان

 33 31 الثقافة اإلسالمية صلة األخالق بالعبادات

إلسالميةالثقافة ا صلة األخالق بالمعامالت  33 13 

 12 13 الثقافة اإلسالمية األخالق بين المسؤولية والجزاء

  132 131 الثقافة اإلسالمية أثر األخالق في بيئة األعمال

  133 132 الثقافة اإلسالمية مظاهر العناية باألخالق في قطاع المهن واألعمال

  134 133 الثقافة اإلسالمية أسباب العناية بأخالق المهنة

  111 134 الثقافة اإلسالمية مفهوم أخالق المهنة

  112 111 الثقافة اإلسالمية مواصفات ومزايا مواثيق أخالق المهنة

  112 112 الثقافة اإلسالمية نماذج من مواثيق أخالق المهنة المعاصرة

 

 124 124 الثقافة اإلسالمية عوامل العناية بأخالق المهنة في المجتمع اإلسالمي

 
 131 124 الثقافة اإلسالمية دالئل العناية بأخالق المهنة في التاريخ اإلسالمي

 111 131 الثقافة اإلسالمية نظام الحسبة وأخالق المهنة

 112 111 الثقافة اإلسالمية مزايا أخالق المهنة في المنظور اإلسالمي

  111 143 الثقافة اإلسالمية أخالق المهنة األساسية )القوة  األمانة  الحفظ  العلم(

  233 131 الثقافة اإلسالمية أخالق المهنة التخصصية

 ( درجة14)                                            النهائي: االختبار  ثانياً 

لى:مطلوب جميع المفردات السابقة أعاله باإلضافة إ     

 هـ33/33/1134 السبت
 م2311/ 31/31الموافق 
 صباحاً  13 : 33الساعة 

 41المبنى 

 112 134 أخالقيات المهنة أخالق الوظيفة المذمومة

 112 121 أخالقيات المهنة المخالفات المهنية ووسائل التالب عليها

 141 113 أخالقيات المهنة شروط المهنة في اإلسالم

    :والمهنيةة على األنظمة الوظيفية تطبيقات أخالقي

 112 141 أخالقيات المهنة أخالقيات المهنة في نظام الخدمة المدنية -1

  131 112 أخالقيات المهنة أخالقيات المهنة في نظام العمل -2

  133 134 أخالقيات المهنة لهندسةمهنة اأخالقيات  -3

    ي:كالتال ( درجة24) : الحضور واألنشطةثالثا 

 (  درجات+4)   (  وعن كل ثالثة تأخيراتكل غياب بدون عذر :)حسم درجة عنالحضور 

طة ش                األن 

 :العلمية

 اختبارات قصيرة 

13 

 ورقة العمل

4+ 

 المشاركة

 4+ 
 ( درجات+23)  

 درجة +133   المجموع
 

 (112(  غرفة )11بناية ) موقع المكتب

  12 -13الثالثاء  و األحد ساعات المكتب

 WebCT  التواصل األكاديمي

 yahyasa@kfupm.edu.sa البريد اإللكتروني

 أ   يحيى الزهراني

 

 


