
 212خطة تدريس مقرر :  داع 

 131للفصل الدراسي الثاني  

 بيانات المقرر

  أخالقيات المهنة  عنوان المقرر

 (IAS-212) 212داع  رقم المقرر

 2 الساعاتعدد 

 متطلب إلزامي – دراسات إسالمية نوع المقرر

 (111مادة اإليمان )داع  سابق بمتطل

 الثقافة اإلسالمية )أخالق المهنة أصالة إسالمية(؛ د. الغامدي ، د. بادحدح. -1 مدعتالكتاب الم

 ؛ د. عصام الحميدانأخالقيات المهنة في اإلسالم -2

في اإلسالم ومفهومها  المادة على مفهوم األخالقيتعرف الطالب من خالل  وصف المقرر
العبادات اإليمان ووعالقتها ب مكانتها في اإلسالمواإلنساني والحضاري، 

والمعامالت، واألخالق األساسية للمهنة واألخالق التخصصية لكل مهنة، كما 
يتعرف على أهم المخالفات المهنية وسبل عالجها، ويطلع على تطبيقات أخالقية 

 األنظمة السعوديةفي 
 

 أهداف المقرر

 أهداف تدريس المقرر م

 باملهنة. باألخالق واألحكام اليت جاء هبا اإلسالم فيما يتعلقتوعية الطالب  1

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

 ستقبال احلياة العملية الوظيفية.الوعي املهين ، وهتيئة الطالب ال زيادة 3

 التعرف على االنظمة املهنية يف اململكة العربية السعودية، وربطها باملنظور الشرعي 4

5  

 

 القيم والمهارات

 المقررالطرق العملية لغرسها أو تعزيزها من خالل تدريس  القيم والمهارات م

أن يتعرف على أهم  1
 المخالفات الوظيفية

 عرض ومناقشة

إكساب الطالب صفة  2
االنضباط وااللتزام المهني 

 وعدم التسيب

 الحضور والواجبات والبحوث

إكساب الطالب صفة النزاهة  3
 واجتناب الغش

 واالختبارات الحضور والواجبات والبحوث

تقوية الطالب على عمل  4
 الخير والعمل التطوعي

 تخصيص درجة لألنشطة التطوعية

ربط الدين واإليمان والعبادات  5
 بالممارسة السلوكية

 المناقشة والحوار والبحث
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 مفردات المقرر

 الصفحات الموضوع المحاضرةرقم  األسبوع

1 
  مقدمة عن أهمية األخالق 1

 11-15 معنى األخالق 2

2 
 22-11 مفهوم األخالق اإلنساني والحضاري 3

 32 – 22 صلة األخالق باإليمان 4

3 
 33-32 صلة األخالق بالعبادات 5

 41-33 المعامالتبصلة األخالق  3

4 
 42-41 األخالق بين المسؤلية والجزاء 2

 123-99 1أخالق المهنة في العصر الحديث  1

5 
 114-123 2أخالق المهنة في العصر الحديث  9

 129-123 عوامل ودالئل العناية بأخالق المهنة 12

3 
 139 – 129 1نظام الحسبة وأخالق المهنة  11

 142 – 139 2نظام الحسبة وأخالق المهنة  12

2 
 125 - 151 1أخالق المهنة األساسية  13

 125 - 151 2أخالق المهنة األساسية  14

1 
 125 - 151 3أخالق المهنة األساسية  15

 191 - 115 1أخالق المهنة التخصصية  13

9 
 191 - 115 2أخالق المهنة التخصصية  12

 129 – 125 1األخالق الوظيفية المذمومة  11

12 
 129 – 125 2األخالق الوظيفية المذمومة  19

 142 – 121 1المخالفات المهنية  22

11 
 142 – 121 2المخالفات المهنية  21

 142 – 121 3المخالفات المهنية  22

12 
 151 – 143 شروط المهنة في اإلسالم 23

 123 – 152 1التطبيقات األخالقية  24

13 
 114 – 129 2التطبيقات األخالقية  25

 111 - 115 3التطبيقات األخالقية  23

14 
 111 - 115 4التطبيقات األخالقية  22

 111 - 115 5التطبيقات األخالقية  21

15 
  التطبيقات األخالقية  29

  التطبيقات األخالقية 32
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 منسق المقرر

 األستاذ م
الرتبة 

 األكاديمية
التخصص 

 العام
التخصص 

 الدقيق
الصفحة 
 الشخصية

 د. حسن بن خالد سندي 1
أستاذ 
 مشارك

الشريعة 
 اإلسالمية

الحديث 
الشريف 
 وعلومه

drsendi 

 

 

 المقرر أساتذة

 األستاذ م
الرتبة 

 األكاديمية
التخصص 

 العام
التخصص 

 الدقيق
الصفحة 
 الشخصية

1 
د. عصام بن عبدالمحسن 

 الحميدان
أستاذ 
 مشارك

الشريعة 
 اإلسالمية

 القرآن
 وعلومه

isam 

 خالد بن عبدهللا المزيني 2
أستاذ 
 مساعد

 الفقه
السياسة 
 الشرعية

muzeini 

3 
د. عبدهللا بن سليمان 

 المشوخي
أستاذ 
 مساعد

الثقافة 
 اإلسالمية

حاضر العالم 
 اإلسالمي

mashooqi 

4 
يحيى بن صالح  . أ

 الزهراني
 معيد

الكتاب 
 والسنة

  القراءات

5      

3      

2      

1      

 

 مساعدة مواد

 (نوعها )ملف ، أختبار المادة المساعدة م

 ملفات باوربوينت لمادةل ملفات عرضيرفق  1

2   

3   

4   

5   

3   

 

 يرجى أرفاق الملفات مع النموذج*

 روابط ذات عالقة بالمقرر

 نوعها )ملف ، أختبار( المادة المساعدة م

1   

2   

3   
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 توزيع الدرجات 

 الدرجة األنشطة الدرجة االختبارات

 32 النصفياالختبار 
 12 االختبار القصير

 5 البحوث أو القراءة

 5 الحضور 45 االختبار النهائي

 5 المشاركة  

 

 االختبارات مواعيد 

 القاعة الوقت التاريخ اليوم األختبار

 54 1.22 – 2.22 هـ11/12/1434 األربعاء النصفياالختبار 

 القصيراالختبار 
خالل الفصل 

 الدراسي
طوال الفصل 

 الدراسي
 أثناء المحاضرة المحاضرةوقت 

 54 12.32 3/3/1435 السبت النهائياالختبار 

 

 نماذج من االختبارات السابقة 

 نموذج االختبارات األختبار

  االختبار األول

  االختبار الثاني

  االختبار القصير

  االختبار النهائي

 

 حلقات النقاش

 الموضوع التاريخ م
الحقل )لغة 

عربية ، دراسات 
 إسالمية ، عام(

المشاركة نوع 
)لألساتذة ، 

 للجميع(

1     

2     

3     

4     

2     

1     
 

  التاريخ فارغة تترك خانة 


