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  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  الشريعة: الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

 فقه الدعوة والخطابة: عنوان المقرر
(0101430) 

 :الساعات المكتبية 
 

  

  وصف المساق 
هذه المادة متطلب كلٌة إجباري لقسم الفقه وأصوله وأصول الدٌن وتتضمن تعرٌف الدعوة لغة واصطالحاً وخصائص الدعوة 

 .وأسالٌب الدعوة اإلسالمٌة والعقبات التً تواجه الداعٌة المسلم وكٌفٌة تذلٌلها
 
 

  أهداف المساق 

 .مفهوم الدعوة وأهمٌتها وحكمها وخصائصهاتعرٌف الطالب  .1
 .على صفات الداعٌةٌتعرف ي .2
 . أصناف المدعوٌن وفئاتهم واألسلوب المالئم لكل فئةٌتعرف على .3
 . وسائل الخطاب المعاصرة والقدرة على استخدام التقنٌات الحدٌثة فً تبلٌغ الدعوةالتعرف .4
 . عملٌاُ مهارات الدعوةٌتقن  .5
  . من مواجهة العقبات التً تعترض الدعوةٌتمكن الطالب .6

 

  مخرجات التعلم: 

 :فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرا على,عند االنتهاء من هذا المقرر 
 :المعرفة والفهم .1

 فهم الدعوة االسالمٌة  خصائصها وحكمها وأهمٌتها فً حٌاة البشرٌة-أ

 . أصناف المدعوٌن وفئاتهم واألسلوب المالئم لكل فئةفهم دوره كداعٌة ومعرفة-ب

 .التمٌٌز بٌن أصناف المدعوٌٌن وفهم االسلوب األمثل  لكل فئة فً الدعوة الى هللا-ج

 
 :.المهارات الذهنية .2

 ..التحلٌل والنقد الموضوعً ألسالٌب الدعوة ومبادئها-أ

 .استباط الحلول الواقعٌة لذلٌل العقبات التً تعترض العمل الدعوي-ب
 .النقاش والحوار المنهجً والعلمً مع الغٌر بالحكمة والموعظة الحسنة- ج
 
 :المهارات المهنية-3
 

 .اإلجابة عن األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص الشرعٌة المتعلقة بالدعوة وأسالٌبها ومناهجها-أ
 .اإلستفادة من خبرات وتجارب اآلخرٌن فً العمل الدعوي والخطابً -ب
 .فهم اإلجراءات الواجب اتباعها للتغلب على العقبات التً تعترض الدعوة الى هللا- ج

 
 :المهارات العملية- 4
 

 .ممارسة العمل الدعوي من خالل الخطابة و الموعظة الحسنة وكذا الدروس الدعوٌة - أ
 و استخدام الوسائل التقنٌة الحدٌثة. تطبٌق منهج الدعاة واالستفادة من خبراتهم وتطبٌقها على أرض الواقع-ب
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 هيكل المقرر  : 

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

 

 

أسهىة انًحبضرح انزفبعهيخ 

 اننشط

 

 

 

انًحبضرح 

 انزفبعهيخ

 األول 3 أ-1 يفهىو انذعىح وأهًيزهب

 انثبني 3 ة,أ-1   انذعىححكى

.  الدعوةخصائص  انثبنث 3 أ-1

 انراثع 3 2 .صفبد انذاعيخ

أصنبف انًذعىين 

 وفئبرهى

 انخبيس 3 ج-1

صنبف انًذعىين أ

 وفئبرهى

 انسبدس 3 ج-1

 انسبثع 3 2-1 .األسهىة انًالئى نكم فئخ

 وسبئم انخطبة اسزخذاو

انًعبصرح انزقنيبد 

 انحذيثخ في رجهيغ انذعىح

 

 ة-4

 انثبين 3

 

 انزعهيى انزعبوني

 

 يًبرسخ عًهيخ

 (خطجخ انًنجر)

 وسبئم انخطبة اسزخذاو

انًعبصرح انزقنيبد 

 انحذيثخ في رجهيغ انذعىح

 

 ة-4

 انزبسع 3

انعقجبد انزي رعزرض  الحوار والمناقشة

  .انذعىح

 انعبشر 3 ج,ة-3

 

رثط انطبنت ثًصبدر انًعرفخ 

األنزرنذ ,انًخزهفخ يثم انًكزجخ 

 .انخ....و

 

 يًبرسخ عًهيخ 

خطجخ انًنجر )

 (وانًىعظخ

انعقجبد انزي رعزرض 

  .انذعىح

اانحبدي  3 ج,ة-3

 عشر

 انثبني عشر 3 أ-4/ة-3 نذعىحل ح عًهييًبرسخ

 انثبنث عشر 3 أ-4/ة-3 نذعىحل ح عًهييًبرسخ

 انراثع عشر 3 أ-4/ة-3 نذعىحل ح عًهييًبرسخ

 

  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 م2016. 1ط,عمان -اربد–عالم الكتب الحديث , عدنان خطاطبة .د,المدخل الى الدعوة 
 

 المقررات المساندة 

 .م1/2014ط,دار النفائس ,فقه الدعوة, د بسام سالمةالعموش/ فقه الدعوة  .1

 .م 6/2015ط,دار القلم ,تذكرة الدعاة ,البهي الخولي .2
 .م 2014 ,1ط,عالم الكتب الحديث , فقه الدعوة إلى هللا / عبد الرحمن حسن حبنكة ,الميداني  .3

 

 

 طرق التقييم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع التاسع

 االمتحان الثاني %20 األسبوع الرابع عشر

 المشاركة والتفاعل  10% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 المجموع 100% 

 


