
 سرتاتيجية التدريس للمقررا
 

 الخطة الدراسية
 سارة بنت عبد الرحمن العمرانأستاذة المقرر :                             سلم108  رمز المقرر   : 

 .كلية التربية 2.مبنى:     ..2.الدور     ...226....المكتب    :                             قضايا معاصرة   :اسم المقرر  

 saralomran@ksu.edu.sa: البريد اإللكتروني                                                         2عدد الساعات :      
 ................................ :  الموقع  الرسمي                                  41174-38807                رقم الشعبة : 

 (.12-10()10-8األربعاء)  مواعيد الساعات المكتبية:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقررتوصيف 
 

 أوالً /  أهداف المقرر :

  . . التعريف أبهم القضااي املعاصرة 

 
 

 

 انياً  /  متطلبات المقرر وتوزيع الدرجات  :ث

 

 خر موعد للتسليمآ لدرجةا لنشاطا

 (  8  في األسبوع )  درجه  30   مشروع جماعي + عمل فردي

 ( في  نفس موعد المحاضرة لكل شعبة 10األسبوع )في   درجة 30 السابعة إلى نهاية الوحدة  ي فصلال ختباراال

 درجة40 اختبار نهائي
بتاريخ  الثالثاءيوم  .......في األسبوع -بإذن هللا -موعد االختبار 

 ........الواحدة ظهراً .. الساعة ....20/4/1441....

 

 . ةالسابع الفصلي من اول الكتاب الى نهاية الوحدة راالختبا جداً:الحظة هامة م

 

 

 

 1441للعام الدراسي ـ األول( الفصل  سلم 108 الموضوعات الدراسية لمقرر )توزيع الثاً: ث

 

 

mailto:saralomran@ksu.edu.sa


 

 

 المفردة التاريخ 4 المفردة التاريخ 3 المفردة التاريخ 2 المفردة التاريخ 1
 1/9-2/1 األحد

التهيئة للفصل 

 الدراسي

 8/9-9/1 األحد

 الوحدة األولى

أهمية دراسة القضايا 

 المعاصرة

 15/9-16/1 األحد

 الوحدة الثانية

خصائص مرحلة 

 الشباب
 وطرق التوجيه

 22/9-23/1 األحد

الوحدة الثالثة 

الوسائل 

المساعدة لتحقيق 

 النجاح

 االثنين 16/9-17/1 االثنين 9/9-10/1 االثنين 2/9-3/1 االثنين

24/1-23/9 

 إجازة اليوم
 الوطني

 24/9-25/1 الثالثاء 17/9-18/1 الثالثاء 10/9-11/1 الثالثاء 3/9-4/1 الثالثاء

 25/9-26/1 األربعاء 18/9-19/1 األربعاء 11/9-12/1 األربعاء 4/9-5/1 األربعاء

 26/9-27/1 الخميس 19/9-20/1 الخميس 12/9-13/1 الخميس 5/9-6/1 الخميس

 المفردة  8 المفردة  7 المفردة  6 المفردة  5
  29/9-30/1 األحد

 الوحدة الرابعة

آداب التعامل في 

مواقع التواصل 

 االجتماعي

 6/10-7/2 األحد

 الوحدة الخامسة

من تستفتي في األمور 

 الشرعية

 13/10-14/2 األحد
 الوحدة السادسة

التطوع ومجاالته في 

المملكة العربية 

 السعودية

 الوحدة السابعة 20/10-21/2 األحد

وسائل الدعوة في 

الخارج وجهود 

 المملكة فيها
 

 21/10-2/ 22 االثنين 14/10-2/ 15 االثنين 7/10-2/ 8 االثنين 30/9-2/ 1 االثنين

 10/ 22-23/2 الثالثاء 10/ 15-16/2 الثالثاء 10/ 8-9/2 الثالثاء 10/ 1-2/2 الثالثاء

 23/10-24/2 األربعاء 16/10-17/2 األربعاء 9/10-10/2 األربعاء 2/10-3/2 األربعاء

 24/10-25/2 الخميس 17/10-18/2 الخميس 10/10-11/2 الخميس 3/10-4/2 الخميس

 المفردة  12 المفردة  11 المفردة  10 المفردة  9
 27/10-28/2 األحد

 
 الوحدة الثامنة

مكافحة التدخين في 

الشريعة اإلسالمية 

 والنظام

  3/11-6/3 األحد

 االختبار النصفي
 

من أول الكتاب إلى 
 نهاية الوحدة السابعة

 10/11-13/3 األحد

 الوحدة التاسعة

مكافحة المخدرات في 

 الشريعة اإلسالمية

 17/11-20/3 األحد
 

 الوحدة العاشر

مكافحة المخدرات 

في النظام 

 السعودي

 18/11-21/3 االثنين 11/11-14/3 االثنين 4/11-3/ 7 االثنين 28/10-2/ 29 االثنين

 11/ 19-22/3 الثالثاء 11/ 12-15/3 الثالثاء 11/ 5-8/3 الثالثاء 10/ 29-1/3 الثالثاء

 20/11-23/3 األربعاء 13/11-16/3 األربعاء 6/11-9/3 األربعاء 30/10-2/3 األربعاء

 الخميس 14/11-17/3 الخميس 7/11-10/3 الخميس 31/10-3/3 الخميس
24/3-21/11 

آخر موعد 
 لالعتذار

 16 المفردة  15 المفردة  14 المفردة  13
 24/11-27/3 األحد

 

الوحدة الحادية 
 عشرة

اإلرهاب مفهومه 

 وخطورته

  1/12-4/4 األحد
 الوحدة الثانية عشرة

قرارات هيئة كبار العلماء 

 في جرائم اإلرهاب
 

 8/12-11/4 األحد

 

 مراجعة

 15/12-18/4 األحد

بداية اختبارات مواد 
 االعداد العام

 12/ 16-19/4 االثنين 12/ 9-12/4 االثنين 12/ 2-5/4 االثنين 25/11-28/3 االثنين

 12/ 17-20/4 الثالثاء 12/ 10-13/4 الثالثاء 12/ 3-6/4 الثالثاء 11/ 26-29/3 الثالثاء

 18/12-21/4 األربعاء 11/12-14/4 األربعاء 4/12-7/4 األربعاء 27/11-30/3 األربعاء

 19/12-22/4 الخميس 12/12-15/4 الخميس 5/12-8/4 الخميس  28/11-1/4 الخميس

17  18   19   
تذكير 

* 

بداية الدراسة للفصل الثاني 

 ه 24/5/1441

 22/12-25/4 األحد
بداية االختبارات 

 النهائية
   األحد  29/12-3/5 األحد

 

   االثنين  12/ 30-4/5  االثنين   12/ 23-26/4  االثنين
   الثالثاء  12/ 31-5/5  الثالثاء                      12/ 24-27/4  الثالثاء
  األربعاء   1/ 1-6/5  األربعاء   25/12-28/4  األربعاء

 
 

   الخميس نهاية االختبارات النهائية   2/1-7/5 الخميس  26/12-29/4 الخميس



 

ً ر  ي :التكليف الفرد -ابعا

 

 األسبوع ةإلى نهايف عليه وتسليمه في المرفقات كتاب مفاتيح تدبر القرآن الكريم اختاري مفتاحاً واحداً من المفاتيح التي ذكرها المؤلف وقومي بتلخيصه بأسلوبك ووضع غال  

 الثامن

 

 لكتاب المقرر :ا
ول )  ....

أ
صدار ال ليف مجموعة من المتخصصين في العلوم الشرعية ، الإ

أ
 ه(. 1441ك تاب قضايا معاصرة ، تا

 

 

 إرشادات هامة للطالبة: – خامسا

 تلتزم الطالبة بالحضور في الشعبة المسجلة.   -1

 تلتزم الطالبة بأداء االختبار الفصلي في يوم المحاضرة ووقتها. -2

 ال ُيجرى اختبار فصلي بديل إال بعد تقديم اإلثبات لعذر طبي أو حالة وفاة أو سفر طارئ. -3

 الفصلية في حال التخلف عن تسليم العمل في الموعد المحدد.ستحسم أستاذة المقرر من مجموع درجات األعمال -4
 مع دعواتي لكن بالتوفيق,,,

 ..........................سارة العمران: ....أستاذة المقرر 


