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  الخطة الدراسية: 1/ 2/ 2

 مقررات الفصل األول ماجستير تخصص )) ثقافة إسالمية ((

عدد  اسم المقرر  رقم المقرر  م 

 الوحدات 

 ملحوظات 

الثقافة اإلسالمية  511-611 1

 وخصائصها 

2  

  3 ( 1النظم اإلسالمية )  513-611 2

  2 ( 1حقوق اإلنسان )  515-611 3

منهجية التفكير العلمي في  517-611 4

 اإلسالم

2  

مشتركة مع تخصص  3 (  1فقه الدعوة )  531-611 5

 الدعوة

المذاهب الفكرية المعاصرة  581-613 6

(1 ) 

 من قسم العقيدة  2

منهج البحث العلمي  591-611 7

 وتحقيق التراث 

مشتركة مع تخصص  3

 الدعوة 

 وحدة  ) سبعة عشر وحدة  ( 17: مجموع الوحدات في الفصل الدراسي األول 

 مقررات الفصل الثاني ماجستير تخصص )) ثقافة إسالمية ((

عدد  اسم المقرر  رقم المقرر  م 

 الوحدات 

 ملحوظات 

  2 ( 2النظم اإلسالمية ) 614-611 1

  2 ( 2حقوق اإلنسان ) 616-611 2

الفكرية ضد الحركة  618-611 3

 اإلسالم 

2  

مشتركة مع تخصص  3 ( 2فقه الدعوة ) 632-611 4

 الدعوة 

  2 المنهج الخلقي في اإلسالم  642-611 5

من قسم الكتاب  2 التخريج ودراسة األسانيد  643-611 6
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 والسنة 

مشتركة مع تخصص  2 اإلعالم الدعوي  652-611 7

 الدعوة 

المذاهب الفكرية المعاصرة  682-611 8

(2 ) 

 من قسم العقيدة  2

 وحدة  ) سبعة عشر وحدة  ( 17مجموع الوحدات في الفصل الدراسي الثاني : 
 

-699وحدة دراسية (( من متطلبات المرحلة برقم ) 16)) ملحوظة : يخصص للرسالة 

611. ) 
 المكونات الميدانية أو البحثية للخطة الدراسية: 3/ 2/ 2

موجز بالمكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة التي يتطلبها  2/ 3/ 2/ 2

 :)إن وجدت( البرنامج

 :توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية (أ .أ

 ال ينطبق

 من البرنامج تنفذ الخبرة الميدانية؟)المستوى الدراسي( في أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 ال ينطبق

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت المخصص للخبرة الميدانية وترتيبات الجداول  (ج

 ال ينطبق

 :عدد الساعات المعتمدة (د

 ال ينطبق

 )إن وجدت(:الرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات المشروع 1/ 3/ 2/ 2

 بمتطلبات المشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

 ال ينطبق

 المشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم مخرجات التعلم المستهدفة من  (ب

 ال ينطبق

 :)أي مستوى( البحثي أو الرسالةالمشروع في أي مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ  (ج

 ال ينطبق

 :)إن وجدت(عدد الساعات المعتمدة  (د

 ال ينطبق
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 :توصيٌف موجٌز لكيفية تقديم اإلرشاد األكاديمي وآليات دعم الطالب إلكمال المشروع (هـ

 ال ينطبق

 )بما في ذلك آلية التحقق من معايير التقويم(:توصيف إلجراءات التقويم  (و

 ال ينطبق
 

  توصيف المقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 (2فقه الدعوة إلى الله ) اسم المقرر:  

 202_832 رمز المقرر:  

 توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:  اسم 2220-1-11تاريخ التوصيف:  

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدين       القسم: -لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 202_832 -( 2فقه الدعوة ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .2

 3. عدد الساعات المعتمدة: 1 .1

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3

 الثقافة اإلسالمية.ماجستير  الدعوة و ماجستير .2
 ذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل ه 

 المستوى األول.. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .8

 ال يوجد . . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .2

 ال يوجد .. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .4

 ال يوجد .:  للمؤسسة التعليميةالمقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس فرع أو فروع تقديم . 4 .5
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 %200 النسبة:

 

   

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد تذكر أخرى .ه

 
 تعليقات:

 ألن طبيعة البرنامج تقتضي ذلك .

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

 التأكيد على مقاصد الدعوة إلى الله تعالى  وأهدافها الجليلة ومراعاتها في جميع القضايا الدعوية .  .2
تنمية قدرة الدارس على معالجة القضايا الدعوية المعاصرة المبنية على النظرة الشمولية لإلسالم وتعاليمه السمحة وتأصييل الفقيه  .2

 الشرعي الصحيح لهذه القضية . 
لقضايا وبنياء غرس أخالقيات الحوار ، النقد الذاتي ، التعامل مع اآلخرين ومعالجة الجوانب السلبية لبعض المفاهيم الخاطعة لهذه ا .3

 ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم .  المواقف على أسس متينة وقواعد راسخة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   
 االستفادة من المواقع المتخصصة والمكتبات اإللكترونية .

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ج

 أودليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
 عرض المبادئ العامة لفقه الدعوة مدعومة بالنصوص من القرآن والسنة .

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
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 ومن أهمها: األولى : فقه مقاصد الدعوة   

تحقيق التوحيد ، والعبودية الحقة لله تعالى ، ونفيي الشيرك ، وإحيياء السينة ، وقميع 

البدعة ، والحفاظ على الضيروريات الخميس ، ومكيارم األخيالق ، واإلعيذار إليى الليه تعيالى 

ية لهم ، وجمع الكلمية ، ونبيذ بإبالغ دينه ، وإقامة الحجة على العباد ، وإرادة الخير والهدا

 الفرقة واالختالف.

3 0 

الثانية : الدعوة إلى الدين كليه ) عقييدة وعبيادة ومعاملية وسيلوكاً ( ميع مراعياة فقيه 

 األولويات ومن ذلك : 

 . البدء بالتوحيد وتصحيح عقاعد الناس ويشمل : 2

 أ. أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد .   

 في دعوته إلى التوحيد .  ب. أساليب النبي   

 ج. اهتمام السلف الصالح ومنهم األعمة األربعة بالدعوة إلى التوحيد .   

 جناب التوحيد وسد الذراعع المؤدية إلى الشرك .  د . حماية النبي   

فقه . الدعوة إلى الدين كله ) العلمي منه والعملي ( بدءاً باألهم فالمهم مع مراعاة 2

 األولويات .

3 0 

مييين حييييث المشيييروعية ، الضيييوابط ،   الثالثييية : فقيييه الحيييوار والمنييياظرة والجيييدل :

 المجاالت ، المهارات الالزمة . 
1 2 

األسيباب والعيالج واآلثيار ميع بييان أن األصيل فيي  الرابعة : فقه االختالف واالتفياق :

البشرية االختالف ، واألصيل فيي المسيلمين االعيتالف ، ووجيوب جميع الكلمية وسيد اليذراعع 

 المؤدية إلى االختالف . 

1 2 

 ويتضمن :  الخامسة : فقه التعامل ،

 مع المسلمين ، المستقيمين ، العصاة ، المبتدعة .  .2
مع غير المسلمين ، المنتسبين لإلسالم ) من الفرق المارقية مين اإلسيالم (  .2

 والذميين والمستأمنين والمسالمين والمحاربين والمعاهدين . 
 مع المنافقين .  .3
مسألة التفكير وانحيراف المفياهيم فيي هيذه القضيية الشيرعية الخطييرة ميع  .4

بيان الميزان الشرعي الصحيح في الحكم على اآلخرين وميالهم مين حقيوق 
 وما عليهم من واجبات . 

 الخروج على والة األمر على األمة .  .1

3 0 

سياعله ، وو السادسة : فقه الجهاد في سبيل الله من حيث مقاصده وحكيم مشيروعيته

وشييروطه وآدابييه وضييوابطه مييع الييرد علييى المفيياهيم المنحرفيية لهييذه الشييعيرة ورد شييبهات 

 المستشرقين وغيرهم . 

2 3 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 
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اختبارا ال ينطبق ال ينطبق ال يوجد 21 ساعات التدريس الفعلية

 2ت 

 ساعات

25 

 25 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق ال يوجد 25 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 أسبوعيًا .يكلف الطالب بالبحوث ذات الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس بواقع ساعة واحد 

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المسثالثا

جاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من م

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

يلم بفقه الدعوة المستنبط من الكتاب والسنة و فقه التعامل مع  2-2

 المخالفين        

 المحاضرات -

 المناقشات خاللها  -

عرض البحوث  -

 ومناقشتها

األسئلة الشفوية  -

المباشرة خالل 

 المحاضرة .

االختبارات  -

التحريرية 

 النصفية .

تقييم الطالب من  -

خالل عرض 

 البحوث .

االختبارات  -

التحريرية 

 النهائية .
   فقه الحوار والمناظرة والجدليطلع على  2-1

يستنبط من خالل نصوص الكتاب والسنة القضايا الدعوية  2-3

 المتعلقة بالدعوة

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

بين فئات المخالفين من حيث المنهج يفرق الطالب في التعامل  1-2

 واألسلوب والوسيلة

توزيع مفردات المقرر على  -

 الطالب لتحليلها.

طرح قضايا وشبهات  -

 المخالفين للرد عليها .

 المالحظة المباشرة  -

تقييم قدرة الطالب  -

 على التحليل .

التقييم المستمر  -

أثناء العرض 

 والمناقشة .

   مع المخالفين . --النبي يحلل الطالب مراحل تعامل  1-1

لإلفادة منها في  --يستنبط القواعد والضوابط من دعوة الرسول  1-3

 العصر الحاضر.

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

البحث المكتبي الجماعي والعمل  المبادرة في التواصل مع زمالئه وخدمة المجتمع 3-2

 بروح الفريق

االستطالع المباشر  -

آلراء الطالب 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 وتطلعاتهم.

المالحظة المباشرة  -

لمدى تفاعلهم مع 

زمالئهم وخدمة 

 المجتمع.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

انشاء مجموعات عبر وسائل  إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي  2-2

 التواصل االجتماعي

المواقع مطابقة 

 للمواصفات المعتمدة

   اإلفادة من المواقع اإللكترونية للمصادر والمراجع 2-1

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 8-2

 ال يوجد ال يوجد ال ينطبق 8-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

)مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, مهام التقويم المطلوبة  م

 خطابة, تقديم شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 28 التاسع االختبار النصفي 2

 % 28 جميع األسابيع عرض البحوث ومناقشتها بالتقويم المستمر 1

 % 40 األخير االختبار النهائي 3

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 ة أسبوعية .اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطالب بواقع ساع

 

 

 مصادر التعلّم .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 ي مجموع الفتاو  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  2

 ي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيمية .  2

 ي أحكام أهل الذمة ، ابن القيم الجوزية .  3

 ي زاد المعاد ، ابن القيم الجوزية .  4

 ي هداية المرشدين ، الشيخ علي محفوظ .  1

 ي أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم ، د. حمود الرحيلي .  9

 ي المجلد الثامن من الشرح الممتع ، البن عثيمين .  2

 ي وساعل الجهاد ، د. صالح الفوزان .  1
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 ي الحكمة في الدعوة إلى الله ، د . سعيد بن وهف القحطاني .  9

 علمية لمنهج الدعوة اإلسالمية ، د . عبد الرحيم المغذوي . ي األسس ال 20

 ي اإلسالم والعالقات الدولية ، محمد عفيفي .  22

 ي الحوار وضوابطه في ضوء القرآن والسنة ، د. يحيى بن محمد زمزمي .  22

 ي التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير ، د . سليمان أبا الخيل .  23

 وة في ضوء الواقع المعاصر ، عدنان عرعور ي منهج الدع 24

 ، د . خالد القرشي  ألصحابه  ي تربية النبي  21

 ي قواعد و ضوابط فقه الدعوة عند ابن تيمية ، عابد الثبيتي  29

 ي معالم الدعوة في قصص القرآن ، عبد الوهاب الديلمي  22

 ي فقه االختالف و االعتالف ، د . صالح بن حميد  21

 ضوابط التكفير ، عبد الله القرني ي  29

 ي الجهاد و أثره في الدعوة إلى الله ، د . علي العلياني  20

 ي لفتنة في ضوء الكتاب و السنة ، الحازمي ) الفصل الثالث : االفتراق و االختالف (. 22

 

 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 إصدارات رابطة العالم اإلسالمي  -

 إصدارات المجالت العلمية المحكمة في الكليات واألقسام المختصة  -

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع رابطة العالم اإلسالمي وغيرها . -

 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد . -

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 طبيعة البرنامج ال تتطلب ذلك

 المرافق المطلوبة .و
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بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

توجد قاعة  وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, 

 خاصة بالتخصص مهيأة

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .2
 توجد قاعة خاصة بالتخصص مهيأة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .1
 -داتا شو  –أدوات عرض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة  .3

 بها(:
 ال توجد حاجة إلى ذلك

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية  .س
 االستبانات. -أ

 المقابالت الشخصية . -ب

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 التقييم عن طريق المقارنة مع المؤسسات المتناظرة . -أ

 عن طريق مراكز الخبرة . -ب

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي . -

 طريق الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية .عن  -

 عن طريق تبادل الخبرات التعليمية والفنية بين األساتذة . -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ض

تبارات أو عينة من الواجبات أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخ

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين . -

التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  -

 مؤسسة نظيره .

 الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة  .ط

 تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناًء على التغذية الراجعة من الطالب وأرباب العمل . -أ

 اعتماد تلك المراجعات من المجالس ذات العالقة . -ب
 

 . د. حسن عائض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:

 2220-1-11 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
  ( 2اسم المقرر: المذاهب الفكرية المعاصرة ) 

 206 – 282 رمز المقرر:

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 القرىجامعة أم المؤسسة التعليمية:  اسم هـ2220-.1-10تاريخ التوصيف: 

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدين القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 203 – 251رمز المقرر:  -( 1المذاهب الفكرية المعاصرة ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .2

 وحدتان1. عدد الساعات المعتمدة: 1 .1

إجباري لجميع طالب وطالبات قسم الدعوة . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3

 والثقافة اإلسالمية
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 فصل الثاني من السنة المنهجيةال. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .2

 (2المذاهب الفكرية المعاصرة ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .8

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .2

 شطر الطالباتالمقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .4

 المتبع )اختر كل ما ينطبق(: . نمط الدراسة5

 %200 النسبة: ينطبق قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

 ... النسبة: ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 .. النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 .. النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د
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 .. النسبة: ال ينطبق تذكر أخرى .ه

 

 ال توجد تعليقات:

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟

 تعريف الطالب بالمذاهب الفكرية المعاصرة وأباطيلها.  .2

 تعريف الطالب بموقف اإلسالم من هذه المزاعم.  .1

 العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم لجميع نواحي الحياة وأهمية هذا الشمول.  .3

تقوية الحصاانة الفكرياة لادى الطالاب, وتقوياة اعتازازه بديناه وقيماه وبياان تخبطاات البشار الفكرياة  .4

 البعيدة عن الوحي اإللهي 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في 
 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(.  النشرة التعريفية أو

 وصف عام للمقرر:

 : آلتيةمن المذاهب الفكرية ا كاليدرس هذا المقرر 

 الـــعقالنية  .2

 الـعالـمية اإلنسانية  .1

 القومية والوطنية  .3

 اإللحاد  .2

 , وبيان آثارها.من نظريات سياسية واجتماعية واقتصاديةهذه المذاهب ما أنتجته  كما يناقش
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 دراسة كل من المذاهب الفكرية اآلتية : 

 الـــعقالنية . 

3 2 
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 2 1 الـعالـمية اإلنسانية . 

 5 2 القومية والوطنية . 

 2 1 اإللحاد . 

دراسة ما أنتجته من نظرياات سياساية واجتماعياة واقتصاادية مان زواياا 

 أربع وهي : 

 األولى : كما يقدمها أصحابها . 

 الثانية : كما هي في واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : واقعها في العالم اإلسالمي وطرق الخالص منها .  

3 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2  ال يوجد ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

اختبارا

ت 

نصفي 

 ونهائي

31 

 31   ال يوجد ال يوجد 31 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 تكليف الطلبة بعمل عروض حول بعض مفردات المقرر

 

قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسبثانيا

-  ً ها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثا

أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت  واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

 األسئلة الشفهية المحاضرات والعصف الذهني والعالمية اإلنسانية واإللحاديعرف العقالنية والقومية والوطنية  2-2

 السؤال والجواب المناقشة يشرح أسباب ظهور هذه المذاهب الفكرية 2-1

 االختبارات التحريرية الحوار والمناقشة يبين وسائل نشر تلك المذاهب 2-3

 المهارات المعرفية 1

والقومية والوطنية والعالمية اإلنسانية يميز بين كل من  العقالنية  1-2

 واإللحاد

 تقييم آراء الزمالء التعلم الجماعي

 األسئلة الشفهية المناقشة والحوار ينقد هذه المذاهب الفكرية المعاصرة 1-1

يقيم ما أنتجته العقالنية والقومية والوطنية والعالمية اإلنسانية  1-3

 واإللحاد

 المالحظة المباشرة 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

االستطالع المباشر  المحاضرة تحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق 3-2

 للطلبة

 تقييم آراء الزمالء البحث الجماعي تشخيص واقع األمة وطرق مواجهة هذه المذاهب 3-1

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

المالحظة المباشرة  المحاضرة القدرة على التواصل عبر شبكة اإلنترنت 2-2

 للسلوك

 تقويم البحث الفردي البحث العلمي اإللمام بمهارات اإللقاء والحوار ونقد اآلراء الخاطئة 2-1

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

   ال ينطبق 8-2

8-1    

 

 الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل  .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %28 5األسبوع  االختبار النصفي 2
 %28 مستمر العروض العملية والبحثية 1
 %40 22األسبوع  االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 للطالباإلرشاد األكاديمي 

 المحاضرات األسبوعية

 مصادر التعلّم .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

المذاهب المعاصرة وموقف اإلسالم منها, د. صابر بن عبد الرحمن  .2

 طعيمة. 

 الموسوعة الميسرة في المذاهب والفرق واألديان المعاصرة .  .1

 النظم اإلسالمية والمذاهب المعاصرة , د. حسن عبد الحميد .  .3

 غلو أسباب وعالجه , للدكتور الدرع . ال .2

 كتاب مسائل في الجهاد , لمعالي الشيخ صالح الفوزان  .8

 المذاهب الفكرية المعاصرة, غالب عواجي .2

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل 3

 المكتبة الوقفية , المكتبة الشاملة, الدرر السنية

 . مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:2

 المكتبة الشاملة
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 المرافق المطلوبة .و

ات )أي عدد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبر

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(:
 قاعة خاصة بالتخصص

 داتاشو مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(: 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة 

 بها(:
 ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية  .س
 االختبارات الشفوية والتحريرية

 تقويم عروض الطلبة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 التعلم الفردي 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 الدورات التدريبية التي تقيمها الكلية أو الجامعة

من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق  .ض

أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 لجنة من القسم لمراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات المتحصل عليها

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 مراجعة مفردات المقرر كل عامين دراسيين .2

 االستفادة من خبرات األساتذة طويلي الخبرة .1

 متابعة كل جديد متعلق بالمقرر .3
 

 د. حسن عايض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:

 2220-1-14 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

94 

 

 

 (1فقه الدعوة ) اسم المقرر:  

 202_231 رمز المقرر:  

 توصيف مقرر دراسي

 سم المؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى ا ه2220-1-12   : تاريخ التوصيف

 الدعوة والثقافة اإلسالميةالقسم:  .                                       الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 202- 231(      1. اسم المقرر الدراسي ورمزه: فقه الدعوة )2 .0

 3. عدد الساعات المعتمدة: 1 .20

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .22

 الثقافة اإلسالمية.ماجستير  الدعوة و ماجستير .21

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( 

في السنة  ني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوى الثا2 .23

 المنهجية. 

 2فقه الدعوة. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 8 .22

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد .2 .28

  . فرع أو فروع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :4 .22

 ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما 5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 خاصة

 بالماجستير

 %200 النسبة:

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
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 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد أخرى تذكر .ه

 

 تعليقات:

 ألن طبيعة الربنامج تقتضي ذلك.

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟-2

 ومراعاتها في جميع القضايا الدعوية. , التأكيد على مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأهدافها الجليلة .2

علاى معالجاة القضاايا الدعوياة المعاصارة المبنياة علاى النظارة الشامولية لإلساالم  /ةتنمية قادرة الادارس .8

 وتعاليمه السمحة وتأصيل الفقه الشرعي الصحيح لهذه القضية. 

معالجة الجوانب السلبية للمفاهيم الخاطئة لبعض القضايا الدعوية وتحرير الموقف الشرعي السليم منهاا  .2

مانهج السالف الصاالح رضاوان اللاه  و اللاه تعاالى وسانة نبياه  كتاابوضوابطه الشرعية المبنية علاى 

 تعالى عليهم . 

لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 االستفادة من المواقع المتخصصة والمكتبات اإللكترونية .

 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في  المقرر الدراسي وصفج. 

 البرنامج(.  دليل النشرة التعريفية أو

 وصف عام للمقرر:

 عرض المبادئ العامة لفقه الدعوة مدعومة بالنصوص من القرآن والسنة .

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
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  :  ومن أهمها التعامل مع األزمات والفتن والمتغيراتاألولى : فقه 

 الحفاظ على الثوابت الشرعية.  -أ

 تقوية الصلة بالله تعالى, وتحقيق التوكل. -ب

 االعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف االمة. -ج

 االهتمام بالعلم الشرعي, وااللتفاف حول العلماء الربانيين. -د

      2         21 

التأصايل الشارعي لدراساة نصاوص الفاتن والمالحام ماع دراساة  الثانية :

  المحاذير التالية:

التعسف في تفساير أحادياث الفاتن والمالحام وتكلاف تطبيقهاا علاى  -أ

 الواقع.

 األحاديث الضعيفة والموضوعة. -ب

 االعتماد على الرؤى وعدم االلتزام بالضوابط الشرعية. -ج

األرقام وما يعارف بـاـ )حسااب الجمال( ومجانباة ذلاك استخدام لغة  -د

 لمنهج السلف الصالح.

 السلبية وترك العمل في فهم  أحاديث الفتن. -هــ 

 ترك نصرة الدين انتظاراَ لخروج المالحم. -و

   3    0 

 .  : العزلة والخلطةالثالثة

 أحكامها وضوابطها ومجاالتها.

     1          2 

 فقه النصيحة. الرابعة : 

 أهميتها , أنواعها, ضوابطها الشرعية, مجاالتها.

    3          0 

 الخامسة: مصلحة الدعوة.

 تعريفها, حدودها , ضوابطها.

    1          2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 المجموع أخرى تطبيق معامل أو دروس  محاضرات 
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 استديو إضافية

اختبارات  ينطبق ال ال ينطبق ال يوجد 21 الفعلية ساعات التدريس

 ساعات 2

25 

 ال  ال ينطبق ال يوجد 25 الساعات المعتمدة

 ينطبق

 25 ال يوجد

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3

بالبحوث ذات الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس بواقع ساعة  والطالبات يكلف الطالب

  .سبوعيًاأ ةواحد

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم أوالً  -

 المناسبة.

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق : ضع طرق التقييم المناسبة التي ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم  مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 2

بفقه الدعوة المستنبط من الكتاب والسنة و  اإللمام 2-2

 ألزمات والفتن والمتغيرات.فقه التعامل مع ا

 المحاضرات -

 المناقشات خاللها  -

 نقدهاعرض البحوث و -

األسئلة الشفوية -

المباشرة خالل 

 المحاضرة .

الختبارات ا-

التحريرية 

 النصفية .

 /ةتقييم الطالب-

من خالل عرض 

 البحوث 

االختبارات -

التحريرية 

 النهائية .



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

98 

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

التعرف على الجوانب السلبية والمفاهيم الخاطئة  2-1

 المعاصرة.لبعض القضايا الدعوية 

 المحاضرات  -

  خاللها المناقشات -

 ونقدها البحوث عرض -

 األسئلة-

  الشفوية.

 االختبارات-

 التحريرية

 تقييم- . النصفية

 من الطالب/ة

 عرض خالل

  البحوث

 االختبارات-

 التحريرية

 . النهائية

التعرف على الضوابط الشرعية المبنية على  2-3

 الصالحالكتاب والسنة ومنهج السلف 

 المحاضرات  -

  خاللها المناقشات -

 ونقدها البحوث عرض -

  الشفوية األسئلة-

 االختبارات-

 التحريرية

 تقييم- . النصفية

 من الطالب/ة

 عرض خالل

  البحوث

 االختبارات-

 التحريرية

 . النهائية

 المهارات المعرفية 

على التعامل مع األزمات   /ةالطالب تنمية قدرة 1-2

والمتغيرات حسب الضوابط الشرعية والفتن 

المستمدة من الكتاب والسنة ومنهج السلف 

 الصالح

توزيع مفردات المقرر  -

 لتحليلها.لبة على الط

الجوانب السلبية  طرح -

والمفاهيم الخاطئة 

لبعض القضايا الدعوية 

  ومناقشتها

المالحظة -

 المباشرة 

تقييم قدرة -

على  /ةالطالب

 التحليل .

المستمر التقييم -

العرض  أثناء

 والمناقشة 

تحلل الطالب/ة نصوص الفتن والمالحم       1-1

 وتأصل الموضوعات تأصيل شرعي

المناقشة  و الحوار لقضية 

التعسف في تنزيل نصوص 

 الفتن والمالحم على الواقع

 المالحظة-

  المباشرة

 قدرة تقييم-

 على الطالب/ة

 . التحليل

 المستمر التقييم-
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 أثناءالعرض

 والمناقشة

 --ستنبط القواعد والضوابط من دعوة الرسول ي 1-3

 لإلفادة منها في العصر الحاضر.

 تقييم االبحاث التكليف بابحاث

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

فريق العمل في المبادرة في التواصل مع  3-2

 المجموعة .

البحث الجماعي والعمل 

 بروح الفريق

 االستطالع -

المباشر 

لبة آلراء الط

 وتطلعاتهم.

المالحظة  -

المباشرة 

لمدى 

تفاعلهم مع 

زمالئهم 

وخدمة 

 المجتمع.

القدرة على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق  3-1

 الواحد.

االستطالع المباشر  اشراك الجميع في المناقشة

 لسلوك الطالبات.

 والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات  2

انشاء مجموعات عبر  إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي  2-2

 وسائل التواصل االجتماعي

مطابقة المواقع 

للمواصفات 

 المعتمدة

   اإلفادة من المواقع اإللكترونية للمصادر والمراجع 2-1

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 8-2

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي,  م

 كتابة مقال, خطابة, تقديم شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع 

المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 % 28 التاسع االختبار النصفي  2

1 
جميع  ومناقشتها بالتقويم المستمرعرض البحوث 

 األسابيع

28 % 

 % 40 األخير االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ
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ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 واقع ساعة أسبوعية .باإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطالب  -

 سبوعيةالمحاضرات اال -

 

 مصادر التعلّم-ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 ـ مجموع الفتاوى , لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  2

 ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , ابن تيمية .  1

 أشراط الساعة, يوسف الوابل.ـ  3

 مالحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وأثارها الفكرية .4

 كتاب الفتن في صحيح البخاري ومسلم والسنن. ـ 8

 ـ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم , د. حمود الرحيلي .  2

 ـ المجلد الثامن من الشرح الممتع , البن عثيمين .  4

 النهاية في الفتن والمالحم البن كثيرـ 5

 ـ الحكمة في الدعوة إلى الله , د . سعيد بن وهف القحطاني .  0

 سس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية , د . عبد الرحيم المغذوي . ـ األ 20

 موقف المسلم من الفتن لمحمد بازمول.ـ  22

 .  عزلة للخطابي.ـ ال 21

  العزلة واالنفراد لمشهور حسن سلمان ـ 23

  فوائد العزلة محمد سرار الياميـ  22

 , د . خالد القرشي  ألصحابه  ـ تربية النبي  28

 ـ قواعد و ضوابط فقه الدعوة عند ابن تيمية , عابد الثبيتي  22

 كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير البن رجب الحنبلي.ـ  24

 كتاب النصيحة فقهها وشروطها  وضوابطها  لعبدالله األثري.ـ  25
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 فقه النصيحة لمحمد أبو صعيليك. ـ 20

 الفوزان.النصيحة وأثرها على وحدة المسلمين لصالح ـ  10

 مصلحة الدعوة لمحمد بازمولـ  12

 ضوابط المصلحة الدعوية د.مسفر علي القحطاني.11

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 إصدارات رابطة العالم اإلسالمي  -

 إصدارات المجالت العلمية المحكمة في الكليات واألقسام المختصة  -

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. 3

 موقع رابطة العالم اإلسالمي وغيرها . -

 موقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد . -

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 الشاملة برمجيات العقيل. الموسوعة

 المرافق المطلوبة .ي

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 والمعامل, وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض,  .2

 مخصصة للدراسات العليا.قاعة خاصة    

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .1

  -شو اداتلا –أدوات عرض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة  .3

 بها(:

 ال توجد حاجة إلى ذلك

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ع

 .االستبانات -أ

 المقابالت الشخصية . -ب

 المناقشات. -ج

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
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 ظرة .ناعن طريق المقارنة مع المؤسسات المالتقييم  -أ

 عن طريق مراكز الخبرة . -ب

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي . -

 عن طريق الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية . -

 عن طريق تبادل الخبرات التعليمية والفنية بين األساتذة . -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .ق

هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ئة تدريس مستقلين .تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أعضاء هي -

التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة  -

 نظيره .

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ك

 من الطالب وأرباب العمل . تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناًء على التغذية الراجعة -أ

 اعتماد تلك المراجعات من المجالس ذات العالقة . -ب

 

 د. حسن عائض آل عبد الهادي . اسم منسق البرنامج:

 2220-1-12 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الثقافة اإلسالمية وخصاعصها  اسم المقرر:  

 932102 رمز المقرر:  

  جامعة أم القريالمؤسسة التعليمية:  اسم 2440-2 -22تاريخ التوصيف:  

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدينالقسم:  - الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 الثقافة اإلسالمية وخصاعصها اسم المقرر الدراسي ورمزه:  .1

 وحدتان دراسيتان  2عدد الساعات المعتمدة:  .9

اجباري لجميع طالب وطالبات مرحلة الماجستير )الدعوة البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:  .20
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 والثقافة( 

 بدالً من إعداد قاعمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا 

 الفصل األول من السنة المنهجية السنة أو المستو  الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .22

 ال يوجد  المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: .22

 ال يوجد المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:  .23

القاعات الدراسية الجامعية في شطري المقرر، إن لم يكن في المقر الرعيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم  .24

 الطالب والطالبات 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:1

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 ٪200 النسبة:

    

 ينطبقال  النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق  النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ال ينطبق  النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد تذكر أخر  .ه

 
 تعليقات:

 طبيعة البرنامج تقتضي ذلك

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرعيس؟ -2

 التأكيد على بعض المعالم الرعيسة والخصاعص المميزة للثقافة اإلسالمية وأثرها على اإلنسانية.  .2
 وقوف الباحث على عورات الحضارة الغربية والمعاصرة ونزعتها المادية. وأسباب تقدمها المادي وعوامل انهيارها .  .2
التعاميل معهيا عليى أسيس علميية متينية وقواعيد راسيخة تنمية قدرة الدارس على بناء مواقفه من معطيات الحضيارة الغربيية و .3

 بعيدة عن العواطف وردود األفعال. 
لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت،  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 مجال الدراسة(.   والتغييرات في المحتو  كنتيجة لألبحاث الجديدة في 

 االستفادة من المواقع المتخصصة والمكتبات اإللكترونية.
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دليل  وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو .ج

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

وعالقتها بالتعليم والحضارة والمدنية . ويحدد مفهوم الثقافة يسعى هذا المقرر إلى بيان مفهوم الثقافة ومدلولها 

اإلسالمية ومصادرها الشرعية السماوية. ويبين أسباب تخلف المسلمين وتقدم غيرهم . ويوضح موقف الثقافة 

لى اإلسالمية من الحقائق العلمية . كما يناقش تعريف الثقافة الغربية , ويحدد أصولها ونزعتها المادية. ويركز ع

بيان العالقة بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى المعاصرة.  ويعتمد الحوار بين الثقافات منهجا ويحدد 

 أهدافه وضوابطه .  ويقدم دراسة تقويمية لبعض توصيات ومنجزات مؤتمرات الحوار بين الثقافات .

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قاعمة الموضوعات

 2 2 مفهوم الثقافة ومدلولها وعالقتها بالتعليم والحضارة والمدنية 

 الثقافة اإلسالمية ومصادرها الشرعية السماوية . 
  . أبرز سماتها وخصاعصها 
  . )أثرها في التقدم اإلنساني ) الفكري والخلقي واالجتماعي والسياسي 
  . أثرها في التقدم المدني المعاصر 

2 4 

 4 2 أسباب تخلف المسلمين وتقدم غيرهم . 

 4 2 موقف الثقافة اإلسالمية من الحقاعق العلمية . 

 الثقافة الغربية، أصولها ونزعتها المادية. 
  . عوامل تقدم الغرب وعوامل االنحطاط 
  . موقفها من الدين 
  . موقفها من الثقافة اإلسالمية 
  . موقف المسلمين من الثقافة الغربية 

2 4 

 4 2 الثقافات المعاصرة األخر  . أصولها وخصاعصها . 

 العالقة بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخر  المعاصرة . 
 

2 2 

 2 2 الحوار بين الثقافات . أهدافه وضوابطه . 

 دراسة تقويمية لبعض توصيات ومنجزات مؤتمرات الحوار بين الثقافات . 
 

2 2 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخر  تطبيق 
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ساعات  4 ال يوجد ال يوجد  ال يوجد 21 ساعات التدريس الفعلية

لالختبار 

النصفي 

 والنهاعي

32 

 32  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 32 الساعات المعتمدة

 

  ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 يكلف الطالب بالبحوث ذات الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس بواقع ساعة أسبوعيا . 

 

 تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا

ن كل المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

 يعرف مفهوم الثقافة ومدلولها وعالقتها بالتعليم والحضارة 2-2

 والمدنية

المحاضرات والمناقشات 

خاللها . عرض البحوث 

 ومناقشتها

األسعلة الشفوية 

االختبارات الفصلية 

 .تقييم البحوث .

يبين مصادرها الشرعية السماوية ، وأبرز سماتها وخصاعصها  2-2
 .  أثرها في التقدم اإلنساني، وأثرها في التقدم المدني المعاصر

 االختبارات التحريرية  ورش العمل والعصف الذهني

يبين أسباب تخلف المسلمين وأصول الثقافة الغربية وعالقة  2-3

الثقافة بالدين والعالقة بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخر  

 ومفهوم الحوار وأصوله

 تقييم البحوث الفردية الحوار والتعلم التعاوني 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المهارات المعرفية 2

يحدد بدقة جوانب تميز الثقافة اإلسالمية من حيث مصادرها  2-2

 وخصاعصها ومقوماتها 

 المالحظة المباشرة  التعلم الفردي

يحلل التحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية ويرصد الحلول  2-2

 الالزمة للتغلب عليها 

تقييم قدرة الطالب  المناقشة والحوار 

 علي التحليل .

الحوار والمناقشة والعصف  يقارن بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخر   2-3

 الذهني

تقييم آراء الطالب 

أثناء مناقشة القضايا 

 إبان الدرس 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 المحاضرة األسبوعية  التواصل مع الزمالء من خالل المناقشة في المحاضرة  3-2

 

االستطالع المباشر 

آلراء الطالب 

 وتطلعاتهم 

المشاركة اإليجابية في إعداد األبحاث المطلوبة ومناقشتها ،  3-2

 والمنافسة األخالقية للوصول إلي اإلجادة والتميز 

البحث المكتبي الجماعي 

 والعمل بروح الفريق 

المالحظة المباشرة 

لسلوك الطالب 

 وتوجهاتهم .

النقد الهادف والبناء والحوار يجيد مهارة  3 - 3

 والمناقشة مع اآلخرين

البحث المكتبي الجماعي 

 والعمل بروح الفريق 

المالحظة المباشرة 

لسلوك الطالب 

 وتوجهاتهم .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

يقدر على التفاعل مع البريد االلكتروني وكيفية استخدامه  4-2

 ومشاركة الطلبة لألستاذ ومراسلة كالهما .

 تقييم البحوث الفردية حل المشكالت -الحوار  

 المالحظة المباشرة البحث الفردي يصل إلى المواقع اإللكترونية المفيدة على شبكة اإلنترنت 4-2

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  1-2

 ال يوجد يوجد ال ال يوجد 1-2

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .2

نسبته من التقييم األسبوع المحدد مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م
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 النهاعي لتسليمه تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

 ٪21 1األسبوع  االختبار النصفي 2

 ٪21 مستمر التقويم المستمر  –عرض البحوث ومناقشتها                      2

 ٪20 29األسبوع  االختبار النهاعي                      3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيعة التدريس والهيعة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيعة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 االرشاد والتوجيه االكاديمي للطالب بواقع ساعة أسبوعيا 

 بوعية المحاضرة األس

 مصادر التعلّمهي. 

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

  زيغريد هونكه     الله ليس كذلك 
  د. عمر األشقر   نحو ثقافة إسالمية أصيلة 
  د. عبد الكريم عثمان    معالم الثقافة اإلسالمية 
  عز الدين التميمي الخطيب وآخرين   نظرات في الثقافة اإلسالمية 
  د. محمد رشاد سالم   مدخل إلى الثقافة اإلسالمية 
  د. محمد محمد حسين   اإلسالم والحضارة الغربية 
 د. زيغريد هونكه .   شمس العرب ) الله ( تستطع على الغرب 
  د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل   مصادر الدين اإلسالمي وأبرز محاسنه 

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية 2 

 إصدارات رابطة العالم اإلسالمي

 إصدارات المجالت المحكمة في الكليات واالقسام المتخصصة

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع رابطة العالم اإلسالمي

 الرشادموقع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة وا

 مواد تعليمية أخر  مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 ال ينطبق تبعا لطبيعة البرنامج 

 المرافق المطلوبةو. 

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 
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 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .2

 توجد قاعة خاصة بالتخصص مهيأة  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2

 أدوات عرض البيانات

 أخر  )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قاعمة بها(:مصادر  .3

 ال توجد حاجة إلي ذلك

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 رة سؤال الطالب مباشرة نهاية كل محاض-2

 مقايس االختبارات وتقييم النتاعج -2

 االستبانات  -3

 المقابلة الشخصية -4

 استراتيجيات أخر  لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 التقييم عن طريق المجموعات واالقسام المناظرة  -2

 وحدة القياس والتقييم في الجامعة  -2

 عرض الدرس علي بعض الزمالء  -3

 تطوير التدريس:إجراءات 

 إجراءات تطوير التدريس عن طريق الدوريات التابعة لوكالة التطوير الجامعي -2

 عن طريق الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعلمية  -2

 عن طريق تبادل الخبرات التعليمية والفنية بين األساتذة  -3

ل الطلبة بواسطة أعضاء هيعة تدريس مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعما

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيعة تدريس من مؤسسة أخر (:

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيعة تدريس مستقلين -2

 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيعة تدريس من مؤسسة مناظرة  -2

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمد  فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 العمل  تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء علي التغذية الراجعة من الطالب وأرباب -2
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 اعتماد تلك المراجعات من المجالس ذات العالقة  -2

 

 حسن عاعض آل عبد الهادي .د اسم منسق البرنامج:

 2442- 2-22 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي

المنهج الخلقي في  اسم المقرر:

 اإلسالم

 202- 221 رمز المقرر:
 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية:  اسم هـ 2220-01-11تاريخ التوصيف:  

 قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية  –الدعوة وأصول الدين القسم:  -الكلية

 

 عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة  .أ

 202_221المنهج الخلقي في اإلسالم رمز المقرر : . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .28

 وحدتان  1 . عدد الساعات المعتمدة: 1 .22
 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .24

 لجميع طالب وطالبات قسم الدعوة والثقافة اإلسالميةإجباري  .25
 عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في 

 المستوى الثاني  . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .20

  ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .10

 ال يوجد . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .12

 ال يوجد المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .11
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير 

 النسبة:
200 

% 

 

   

 التعليم اإللكتروني .ب

 ال ينطبق 
 النسبة:

ال 

 ينطبق 

    

 )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج  .ج

 ال ينطبق 
 النسبة:

ال 

 ينطبق 

    

 بالمراسلة .د

 ال ينطبق 
 النسبة:

ال 

 ينطبق 

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد  تذكر أخرى .ه

 

 تعليقات:

 ألن طبيعة البرنامج تقتضي ذلك 

 األهداف .ب
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

تأصيل مفهوم علم األخالق عند الدارسين وبيان موضوعه ومد  عالقته بأحكام  .2
 الشريعة ودور األخالق في حياة الشعوب واألفراد. 

التأكيد على منهج أهل السنة والجماعة في تزكية النفس وتهذيب السلوك، وأثر العقيدة  .2
 والعبادة في ذلك. 

وقوف الباحث على المناهج المخالفة للمنهج الخلقي في اإلسالم، وبيان المخاطر  .3
 الناجمة عن ذلك . 

دراسة بعض النماذج األخالقية المختارة في ضوء الكتاب والسنة وسيرة السلف      .4
 الصالح .

 
 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 االستفادة من المواقع المتخصصة والمكتبات العامة والمكتبات اإللكترونية 

 

 

نفسها المستخدمة في  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقةوصف المقرر الدراسي  .ج

 النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

تأصيل مفهوم علم األخالق عند الدارسين وبيان موضوعه ومد  عالقته بأحكام الشريعة 

 ودور األخالق في حياة الشعوب واألفراد .

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الموضوع األول :
المفهييوم اللغييوي واالصييطالحي لألخييالق مييع توضيييح مكانتهييا وكونهييا ميين  .2

 مقاصد التشريع اإلسالمي. 
 أسس األخالق في اإلسالم ) العقيدة ، الشريعة ( .  .2

 

3 2 

 الموضوع الثاني :
 القيم الخلقية عند أهل السنة والجماعة ، وتشمل : .2

 أ. مصدرها .

3 2 
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 أهل السنة والجماعة في تزكية النفس وتهذيب األخالق .ب. منهج 

 ج. الزهد والرقاعق عند أهل السنة والجماعة .

 الموضوع الثالث :

نماذج مختارة من مكارم األخالق في الكتاب والسنة وتطبيقاتها العملية  .أ

في سيرة السلف الصالح مثل العدل , األمانة , الصدق , التواضع , 

, الحياء , الشجاعة , السماحة , إنفاذ العهود  الحلم , الصلح

والمواثيق , الرحمة , المحبة , الدعوة إلى اإلصالح والصالح , 

 الوسطية, االعتدال .

 معايير وموازين الفضائل والرذائل عند أهل السنة والجماعة .  .ب

 طرق اكتساب األخالق اإلسالمية وثمراتها . .ج

1 2 

 الموضوع الرابع :

 النظريات والقيم األخالقية عند الطواعف األخر  ، قديماً وحديثاً وتشمل : 
 أ. أصحاب الفلسفات القديمة والحديثة . 

 ب. االتجاه الصوفي . 

 ج. االتجاه العقالني . 

 د. القيم الخلقية في المدنية الغربية المعاصرة .

1 2 

 الموضوع الخامس :
 الحرية اإلنسانية بين اإلسالم والمذاهب القديمة والمعاصرة . 

 

2 1 

الموضوع السادس :البواعث والغايات في تقرير السلوك الخلقي بين اإلسالم والمذاهب 

 األخر .
2 1 

 1 2 الموضوع السابع : المسؤولية والجزاء بين اإلسالم والمذاهب األخر  .
ألهم المؤلفات القديمة والحديثة المهتمة بالزهد الموضوع الثامن : دراسة تقويمية 

 والرقاعق واألخالق
2 1 

   
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ال  ال ينطبق ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

 ينطبق

 2اختبارات )

 ساعات(
31 

ال  ال ينطبق ال يوجد 31 المعتمدةالساعات 

 ينطبق

 31 ال يوجد

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

113 

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

يكلف الطالب بالبحوث ذات الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس بواقع ساعة 

 واحدة أسبوعيا 

 

وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثا

ات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت واستراتيجي

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

يلم الطالب بمفهوم علم األخالق عند  2-2
الدارسين وبيان موضوعه ومد  عالقته 
بأحكام الشريعة ودور األخالق في حياة 

 الشعوب واألفراد

 المحاضرات-

 المناقشات خاللها -

عرض البحوث -

  ومناقشتها

األسئلة الشفوية  -

المباشرة خالل 

 المحاضرة 

االختبارات -

 التحريرية النصفية

االختبارات -

 التحريرية النصفية

 
التأكيد على منهج أهل السنة والجماعة في  2-1

تزكية النفس وتهذيب السلوك، وأثر العقيدة 
 والعبادة في ذلك .

  

وقوف الباحث على المناهج المخالفة  2-3
للمنهج الخلقي في اإلسالم ، وبيان المخاطر 

 الناجمة عن ذلك .

  

 المهارات المعرفية 1

يقارن بين المنهج الخلقي في اإلسالم والمناهج  1-2

 األخرى 

توزيع مفردات المقرر 

 على الطالب لتحليلها

المالحظة 

 المباشرة
طرح قضايا وشبهات  يبين المخاطر الناجمة عن المناهج المخالفة  1-1

أصحاب المذاهب 

الخلقية األخرى والرد 

 عليها 

تقييم قدرة الطالب 

 على التحليل 

يبين أهمية المنهج الخلقي في اإلسالم وارتباطه  1-3

 بالعقيدة والشريعة وصالحيته للوقت الحاضر

التقييم المستمر  

أثناء العرض 

 والمناقشة 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

المبادرة في التواصل مع زمالئه وخدمة  3-2

 المجتمع 

البحث المكتبي الجماعي 

 والعمل بروح الفريق

االستطالع المباشر 

آلراء الطالب 

 وتطلعاتهم 

المالحظة المباشرة 

لمدى تفاعلهم مع 

زمالئه وخدمة 

  المجتمع

3-1    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

إجادة التفاعل مع وسائل التواصل  2-2

 االجتماعي 

اإلفادة من المواقع اإللكترونية للمصادر 

 والمراجع 

إنشاء مجموعات عبر 

وسائل التواصل 

 االجتماعي

مطابقة المواقع 

للمواصفات 

 المعتمدة

2-1    

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  8-2
 ال يوجد ال يوجد ال ينطبق  8-1

 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم  .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %28 الثامن  االختبار النصفي 2

1 
جميع  عرض البحوث ومناقشتها التقويم المستمر 

 األسابيع

28% 

3 
األسبوع  االختبار النهائي 

 األخير

40% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطالب بواقع ساعة أسبوعيا 
 التعلّممصادر  .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 كتب الزهد ، البن المبارك ولهمام ، وألحمد . .2
 الورع ، لإلمام أحمد . .2
 الشماعل المحمدية ، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . .3
 ( ، شيخ اإلسالم ابن تيمية . 22مجموع فتاو  شيخ اإلسالم المجلد )  .4
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 البغوي .الشماعل المحمدية، ألبي القاسم  .1
 التحفة العراقية في األعمال القلبية + العبودية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية . .9
 الزهد والرقاعق واألدب من فتح الباري شرح صحيح البخاري . .2
 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، البن القيم . .1
 إغاثة اللهفان ، البن القيم . .9
 مدارج السالكين البن القيم . .20
 لم الشيخ محمد الغزالي .خلق المس .22
 مصادر الدين اإلسالمي وأبرز محاسنه ومزاياه ، د. سليمان بن عبدا لله أبا الخيل . .22
 تزكية النفس بين أهل السنة والصوفية ، د. محمد عبد الرحمن الميداني . .23
 النظرية الخلقية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ، عبدا لرحمن الحسيني . .24
 صطفى السباعي .أخالقنا االجتماعية ، م .21
 النظرية الخلقية في اإلسالم ، د. عبد المقصود عبد الغني خيشة . .29
 أخالق العرب بين الجاهلية واإلسالم ، محمد الناصر . .22
 نظريات ابن تيمية في السياسة واألخالق ، هنري الوست . .21
 االتجاه األخالقي في اإلسالم ، د. مقداد يالجن . .29

 األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية 1 

 إصدارات رابطة العالم اإلسالمي  .أ

  رات المجالت المحكمة في الكليات واألقسام المختصةإصدا .ب

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع رابطة العالم اإلسالمي وغيرها  .أ

 سالمية والدعوة واإلرشاد .وزارة الشؤون اإلموقع  .ب

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة: .3

 المكتبة الشاملة 

 المرافق المطلوبة .و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .2

 توجد قاعة خاصة بالتخصص مهيأة .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .1

 الداتاشو  –أدوات عرض البيانات 
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مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها,  .3

 أو أرفق قائمة بها(:
 ال توجد حاجة إلى ذلك 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 االستبانات  .أ

 المقابالت الشخصية  .ب

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 التقييم عن طريق المقارنة مع المؤسسات المتناظرة . .أ

  طريق مراكز الخبرة .عن  .ب

 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي. .أ

 طريق الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية . عن  .ب

 طريق تبادل الخبرات التعليمية والفنية بين األساتذة.عن  .ج

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ض

تبارات أو عينة من الواجبات أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخ

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق وتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين. .أ

بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة التبادل  .ب

 تدريس من مؤسسة نظيرة. 

 الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة  .ط

 تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الرجعة من الطالب وأرباب العمل. .أ

 اعتماد تلك المراجعات من المجالس ذات العالقة. .ب

  الدكتور: حسن عائض آل عبدالهادي اسم منسق البرنامج:

 هـ 2220-01-11 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 توصيف المقرر الدراسي 
 منهج البحث العلمي وتحقيق التراث اسم المقرر:  

 202 - 802 رمز المقرر:  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 : جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية اسم ه2220-01-13تاريخ التوصيف:

 قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية  -كلية الدعوة وأصول الدين   القسم: -لكليةا

 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

رمز   -اسم المقرر: منهج البحث العلمي وتحقيق التراث  - . اسم المقرر الدراسي ورمزه: :2 .13

 202 - 802 المقرر:

 ثالث ساعات أسبوعيا . عدد الساعات المعتمدة: 1 .12

إجباري لجميع طالب قسم الدعوة في . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .18

 التخصصين) الدعوة والثقافة (
 في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في حال وجود مقرر عام

 المستوى األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .12

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .14

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .15

 ال يوجد المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقديم . 4 .10

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 %200 النسبة:

 

   

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج  .ج
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 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد تذكر أخرى .ه

 

 تعليقات:

 النمط المتبع هو المذكور ألن طبيعة المقرر تقتضي ذلك ولم تقم حاجة ماسة لغيره 

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

إعداد الدارس ليكون باحثا علميا ملتزما بالمنهج العلمي في تخصصه, قادرا على  -2

 التفكير المبني على القواعد العلمية.

 تعريف الطالب بوسائل البحث العلمي ومناهجه وبمناهج التحقيق  . -1

تدريب الباحث علميا على كتابة البحوث واإلفادة من المصادر وجمع المعلومات  -3

 لى النتائج العلمية.الصحيحة للوصول إ

 الدربة وتنمية المهارات على تحقيق النصوص وكيفية التعامل معها. -2
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)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 ي مجال الدراسة(.  المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة ف

 استعمال المكتبات االلكترونية لسهولة الوصول إلى المعلومة وخاصة: -

 الدرر السنية ...( -جامع الكتب المصورة –المكتبة الوقفية  –)  المكتبة الشاملة 

 استخدام مواقع البحث في الشبكة العنكبوتية للوصول إلى المادة العلمية بيسر وسهولة. -

 تطبيقية عل مناهج المؤلفات المعاصرة في المنهجية والتحقيق والمقارنة بينها.إجراء دراسة  -

 استخدام التطبيقات الخاصة بالمكتبات المشهورة كمكتبة جرير وغيرها. -

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي ج: 

 دليل البرنامج(.  النشرة التعريفية أو

 صف عام للمقرر:و

عرض مفصل لمناهج البحث العلمي ومراحله وشروطه وضوابطه, وكيفية تحقيق المخطوطات وخدمتها 

 ونفع الناس بها

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 2 للبحث.هميته, عناية المسلمين بمنهج العلمي أتعريف المنهج والبحث و-2

أنواع المناهج العلمية  -مناهج البحث عند األوربيين, وبيان بعض سلبيات تلك المناهج, -1

 وخصائصها 

1 2 

ضوابط التأليف والحث في الدراسات الشرعية, وسماته عند السلف, والخصال التي يجب -3

 أن يتحلى بها الباحث, والمحاذير التي يجب أن ينأى عنها الباحث.

1 2 

وسائل البحث, اختيار الموضوع, الخطوات العلمية للكتابة, مظاّن المعرفة ومصادرها, -2

 اإلشراف العلمي.) الحقوق والواجبات(

1 2 

 3 2 تعريف التحقيق والتراث وأهميته, وعناية المسلمين به قديما وحديثا.-8

توثيق النص نسبة  -تقديم النص صحيحا مطابقا لألصول العلمية, ب-عناصر التحقيق: أ-2

 ومادة .

 توضيح النص وضبطه وخدمته. -ج

1 2 

 3 2 شروط المحقق ومناهج المحققين. -4

 -وسائل التحقيق: حسن اختيار النص المحقق وقيمته العلمية, واختياال النسخة األصل -5

 الخطوات العملية للتحقيق.

1 2 

 التصحيف والتحريف.االطالع على ما كتب قديما وحديثا من مقاالت حول  -5

: يكلف مدرس التطبيق العملي----------------------------------------------------

المقرر الطلبة بكتابة أبحاث مصغرة في موضوعات من التخصص وتحقيق مقاطع من 

مخطوطات من عصور مختلفة لتطبيق الدراسة النظرية في المنهج العلمي للبحث وتحقيق 

 ي عمليا.التراث اإلسالم

2 

 

*** 

3 

 

*** 
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

انجاز  ال ينطبق ال يوجد 21 ساعات التدريس الفعلية

 بحوث

 اختبارات

 ساعات2
21 

 25 ال يوجد ال ينطبق ال ينطبق ال يوجد 25 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة  عدد .3
 يكلف الطالب بإعداد بحوث خاصة بالمقرر أو تخدمه وتعرض للمناقشة في وقت المحاضرات بمعدل ساعة ونصف أسبوعيا.

 

مع طرق قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس ثانيا

-  ً ها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثا

مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت  واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة,

 التعلم.

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

 البحوث المحاضرات  يتعرف على البحث العلمي وتطوره ومناهجه وضوابطه  2-2
 يطلع على التحقيق العلمي للتراث وتطوره ومناهجه 2-1

 وضوابطه

االستفادة من المراجع 

 والكتب والبحوث

 االختبارات

أن يكون قادرا علميا على إنجاز بحث أكاديمي أو تحقيق  2-3

 مخطوط تحقيقا سليما

مواقع االنترنيت  التعامل مع

 المتخصصة

المناقشات 

 والمناظرات
 المهارات المعرفية 1

 المال حظة المباشرة أسلوب حل المشكالت إعداد خطة لبحث علمي أو لتحقيق مخطوط 1-2
أسلوب المجموعات  تطبيق آليات البحث والتحقيق 1-1

 الصغيرة

 المناقشات الصفية

 التقويم المستمر التغذية الراجعة التي قد تصادفابتكار حلوال للمشاكل والعقبات  1-3
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 المالحظة المباشرة العمل بروح الفريق يبادر الطالب إلى حسن التواصل مع زمالئه وأساتذته 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

إنشاء مجموعات التواصل  مع وسائل التواصل االجتماعي إجادة التفاعل 2-2

 االلكتروني

التحقق من موافقة 

الواقع للمخرجات 

 المطلوبة
 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

التركيز على معالجة  أن تنضبط تصرفات الباحث بمواصفات الشخصية السليمة 8-2

 السلبيات

المالحظة ودقة 

 االنتباه 
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 مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %28 الثامن   االختبار النصفي 2

1 

مناقشة , مشاركة, أجوبة, أفكار,  عرض البحوث وأعمال التقويم المستمر)

 مناظرات, ...(

من األسبوع 

الثالث إلى نهاية 

 العام

28% 

 %40 األسبوع األخير  االختبار النهائي 3

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهمد: 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 بمعدل ساعة أسبوعيا.اإلرشاد األكاديمي, والتوجيه المستمر للطالب, والمتابعة البحثية  لهم 

 مصادر التعلّم .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 تحقيق النصوص ونشرها , . عبد السالم هارون.  -

 كيف تكتب بحثا أو رسالة, د.أحمد شلبي. -

 البحث العلمي منهجه وتقنياته, د.محمد زياد عمر. -

 عبد الوهاب أبو سليمان.كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية, د.للدكتور  -

 مناهج البحث عند مفكري اإلسالم,د, علي سامي النشار. -

 قواعد تحقيق المخطوطات, د. صالح الدين المنجد. -

 .مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين, د. رمضان عبد التواب -

 ضبط النص والتعليق عليه, د. بشار عواض معروف. -

 .العلمية ألئمة السلف , د. عثمان الصافيأخطاء على المراجع  -

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1

المجالت المحكمة في الكليات الشرعية واألدبية والتاريخية وغيرها التي ت عنى بالبحث العلمي وتحقيق  -

 التراث.
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 قع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت وموا3

 مواقع الجامعات والمعاهد الوطنية والعالمية التي ت عنى بالبحث العلمي وتحقيق التراث. -

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 الدرر السنية. –وقفية المكتبة ال -جامع الفقه اإلسالمي  -برامج العقيل  -المكتبة الشاملة -

 

 المرافق المطلوبةو: 

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:
 وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, .2

 .قاعة مهيأة بشكل جيد خاصة بالتخصص- 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(: -1

 برامج العقيل.  -جهاز عرض ضوئي. -السبورة  -

 فاذكرها, أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة,  .8

 أجهزة تصوير صغيرة سهلة االستعمال لألعمال اآلنية المستعجلة. -

 جهاز لقراءة ميكروفيلمات المخطوطات. -

 مكبر الستعماله عند الحاجة -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية  .س

 المقابالت الشخصية. -

 المناقشات. -

 االستبانات. -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 التقويم عن طريق المقارنة مع المؤسسات النظيرة, أو التعاون العلمي. -

 .التقويم عن  طريق مراكز الخبرة -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص

والتي تعنى بالبحث العلمي المقامة من المؤسسات والهيئات التعليمية ., التطوير الجامعي االهتمام بدورات وكالة -

 والتربوية.

 االهتمام بتبادل الخبرات بين الهيئات في مجال البحث العلمي وتحقيق التراث -

هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء .ض

مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

 أخرى(:

 .تصحيح عينة من بحوث الطلبة واختباراتهم من طرف أساتذة من جامعات أو كليات أخرى-
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 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر  .ط

 تنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية من الطالب وأرباب العمل. -

 اعتماد تلك المراجعات من المجالس ذات العالقة. -

 

 الدكتور: حسن عائض آل عبد هادي اسم منسق البرنامج:

 ه2220-01-13 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي
 (  1اسم المقرر: المذاهب الفكرية المعاصرة ) 

  203-852 رمز المقرر:
 نموذج توصيف مقرر دراسي

 أم القرىجامعة المؤسسة التعليمية:  اسم 2220-1-12تاريخ التوصيف: 

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدين القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 203-852رمز المقرر:  -( 2المذاهب الفكرية المعاصرة ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .30

 وحدتان1. عدد الساعات المعتمدة: 1 .32

إجباري لجميع طالب وطالبات . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .31

 ماجستير الدعوة والثقافة اإلسالمية 
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل األول من السنة المنهجيةي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراس2 .33

 ال توجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .32

 ال توجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .38

 ال توجدالمقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .32
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 كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر 5

 %200 النسبة: ينطبق قاعات المحاضرات التقليدية .أ

 

   

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تذكر أخرى .ه

 
 ال توجد تعليقات:

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟

 تعريف الطالب بالمذاهب الفكرية المعاصرة وأباطيلها.  .2

 تعريف الطالب بموقف اإلسالم من هذه المزاعم.  .1

 العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم لجميع نواحي الحياة وأهمية هذا الشمول.  .3

تقوية الحصانة الفكرية لادى الطالاب , وتقوياة اعتازازه بديناه وقيماه وبياان تخبطاات البشار الفكرياة  .2

 بعيدة عن الوحي اإللهي. 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في 
 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في وصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(.  النشرة التعريفية أو

 وصف عام للمقرر:

يسعى هذا المقرر إلى بيان المراد بالمذاهب الفكرية المعاصرة ووصف البيئة التاي نشاأت فيهاا هاذه الماذاهب 

وأسباب ظهورها,ووسائل نشرها  يتضامن عرضاا لماذهبي الديمقراطياة والعلمانياة وماا أنتجتاه مان نظرياات 

 سياسية واجتماعية واقتصادية
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 1 2 المراد بالمذاهب الفكرية المعاصرة  - 2

البيئاااة التاااي نشاااأت فيهاااا هاااذه الماااذاهب: وضاااع المجتماااع الغرباااي مااان الناحياااة  - 1

  السياسية واالجتماعية واالقتصادية وسيطرة المذاهب الوثنية على الكنيسة.

1 2 
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 أسباب ظهور المذاهب الفكرية :  3

 فساد الكنيسة وإفسادها الدين النصراني  -أ

 طغيان رجال الكنيسة وفساد أحوالهم  -ب

تخلص المجتمع الغربي مان هيمناة الكنيساة وتمارده  -ج

 على تعاليم الدين في قالبه الكنسي 

التماس األخذ بأسباب التقدم الماادي معتماداً فاي ذلاك  -د

 على معطيات العقل وتحريره المطلق 

استغالل اليهود هذا المنااخ بترسايخ هاذا النفاور مان  -ه

 الدين بوسائل شتى 

اساااتعمال وساااائل التضاااليل لتااارويج هاااذه الماااذاهب  -و

 المزيفة ونشرها 

2 5 

 وسائل نشرها:  - 2

 اصطناع المناخ المناسب  -أ

اسااتغالل األوضاااع الدينيااة المنحرفااة للهجااوم علااى  -ب

 الدين 

 اتخاذ الشعارات المضللة وترويجها  -ج

العقل والعلم التجريباي وادعااء تناقضاهما ماع تمجيد  -د

   الدين

3 2 

 عرض لمذهبي :  - 8

 الديمقراطية  -أ

 العلمانية  -ب

ومااا أنتجتااه ماان نظريااات سياسااية واجتماعيااة واقتصااادية ماان 

 خمس زوايا: 

 األولى: كما يقدمها أصحابها 

 الثانية: كما هي في واقعها التطبيقي 

 الثالثة: موقف اإلسالم منها 

الرابعة: التشريعات اإلساالمية المقابلاة فاي مواجهاة تلاك األفكاار 

 والمذاهب 

 الخامسة: واقعها في العالم اإلسالمي وطرق الخالص منها 

2 5 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2  ال يوجد يوجدال  15 ساعات التدريس الفعلية

اختبارا

ت 

نصفي 

 ونهائي

31 
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 31 2  ال يوجد ال يوجد 15 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 تكليف الطلبة بعمل عروض حول بعض مفردات المقرر

 

اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً ها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثا

معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل 

 التعلم.

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

 األسئلة الشفهية المحاضرات والعصف الذهني يعرف مدلول المذاهب الفكرية المعاصرة 2-2

 االختبارات التحريرية المناقشة يشرح أسباب ظهور المذاهب الفكرية ووسائل نشرها 2-1

 البحث الفردي الحوار والمناقشة يبين المراد بالديمقراطية والعلمانية 2-3

 المهارات المعرفية 1

 تقييم آراء الزمالء التعلم الجماعي يفرق أسباب ظهور المذاهب الفكرية ووسائلها 1-2

 األسئلة الشفهية المناقشة والحوار ينقد المذاهب الفكرية المعاصرة  1-1

 المالحظة المباشرة  يقيم ما أنتجته الديمقراطية والعلمانية 1-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

االستطالع المباشر  المحاضرة القدرة على تحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق 3-2

 لسلوك الطلبة

 تقييم آراء الزمالء البحث الجماعي تشخيص واقع األمة وطرق مواجهة هذه المذاهب 3-1

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

المالحظة المباشرة  المحاضرة شبكة اإلنترنتالقدرة على التواصل عبر  2-2

 للسلوك

 تقويم البحث الفردي البحث العلمي اإللمام بمهارات اإللقاء والحوار  2-1

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 8-2

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم مهام التقويم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %28 5األسبوع  االختبار النصفي 2
 %28 مستمر العروض العملية والبحثية 1
 %40 22األسبوع  االختبار النهائي 3

 للطالب ودعمهم اإلرشاد األكاديمي .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 المحاضرات األسبوعية
 

 التعلّم مصادر .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 المذاهب المعاصرة وموقف اإلسالم منها , د. صابر طعيمة .  .2

 اإلسالم والحركات الهدامة, معالي عبد الحميد حمودة .  .1

 العلمانية, تحليل ونقد, محمد مهدي شمس الدين .  .3

 الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي , محمد البهي .  .2

 االتجاهات الفكرية, المعاصرة وموقف اإلسالم منها, البهي الخولي .  .8

 تهافت العلمانية , عماد الدين خليل .  .2

 مذاهب فكرية غالب عواجي .4

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 إصدارات المجالت العلمية المحكمة في الكليات واألقسام المختصة

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المكتبة الوقفية , المكتبة الشاملة

 . مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:2

 المكتبة الشاملة ,برامج عقيل

 المرافق المطلوبة .و

من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .2
 قاعة خاصة بالتخصص

 داتاشو مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .4
 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة  .5

 بها(:
 ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية  .س
 االختبارات الشفوية والتحريرية
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 تقويم عروض الطلبة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 التعلم الفردي 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 الدورات التدريبية التي تقيمها الكلية أو الجامعة

من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق  .ض

أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 لجنة من القسم لمراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات المتحصل عليها

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 مراجعة مفردات المقرر كل عامين دراسيين .2

 االستفادة من خبرات األساتذة طويلي الخبرة .1

 متابعة كل جديد متعلق بالمقرر .3
 

 د. حسن عائض آل عبد الهادي . اسم منسق البرنامج:

 2220-1-12 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي
 (2النظم اإلسالمية ) اسم المقرر:  

 601-503 رمز المقرر:  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرىالمؤسسة التعليمية:  اسم 2220-1-.....تاريخ التوصيف:  

 الدعوة والثقافة االسالمية –الدعوة واصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 601-503(       2النظم اإلسالمية ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .24

 وحدات أسبوعية 3. عدد الساعات المعتمدة: 1 .25

 ماجستير الثقافة اإلسالمية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .20
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 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل األول من السنة المنهجية. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .10

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .12

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .11

  المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .13

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

 قاعات المحاضرات التقليدية .أ
خاصة 

 بالماجستير
 %200 النسبة:

 

   

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد تذكر أخرى .ه

 
 تعليقات:

 ال يوجد

 األهداف .ب
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

إبراز خصائص الشريعة اإلسالمية ومميزاتها ومكانة التشريع في الدين اإلسالمي وبيان نظرة اإلسالم  .2

 إلى القانون الوضعي . 

التأكيد على اهتماام اإلساالم بالجواناب التنظيمياة واإلدارياة والبعاد عان الفوضاوية والعشاوائية تنظيمااً  .1

يحقااق العاادل الشااامل الااذي ال يتحقااق فااي غياار الشااريعة اإللهيااة والااذي يجعلهااا هااي الشااريعة الوحياادة 

 القابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

االجتماااعي فااي اإلسااالم وأحكامهااا ماان خااالل اسااتقراء  تأصاايل مفهااوم نظااامي الحكاام واإلدارة والنظااام .3

 نصوص الشرع والممارسة التطبيقية التاريخية في العصر الراشدي. 

 الوعي الكامل بأهمية تطبيق النظم اإلسالمية في المجتمعات اإلسالمية وآثارها اإليجابية.  .2

 ل منها. إبراز تميز النظم اإلسالمية عن النظم الوضعية عند الفهم المتعمق لك .8

 رد الشبهة التي تثار حول نظام الحكم واإلدارة والنظام االجتماعي في اإلسالم.  .2

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 ة في مجال الدراسة(.   المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديد
 استخدام موقع الجامعة االلكتروني في انجاز المشاريع البحثية والواجبات المكلف بها الطالبات. -2

 على المصادر العلمية واالطروحات المتيسرة. ياستخدام موقع الجامعة االلكتروني في االطالع اإللكترون -1

بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عاموصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(.  التعريفية أو

 وصف عام للمقرر:
 .تهتم هذه الدراسة بتقرير األحكام الشرعية للنظم اإلسالمية ودحض الشبهات حولها والرصد التاريخي والحضاري للنظم اإلسالمية

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 . مقدمة عامة : 2

  . مكانة التشريع في الدين اإلسالمي 
  . خصاعص الشريعة اإلسالمية وميزاتها 
  نظرة اإلسالم إلى القانون الوضعي من حيث ) مصيادره ، خصاعصيه ، موقفيه

 من الدين ، تفسيره ، تطبيقاته في البالد اإلسالمية وآثارها ( . 
 

4 12 

 . مفهوم النظم : 2

 خصاعصها ، أنواعها ، مصادرها ، والفرق بين النظم التشريعية  والنظم اإلدارية . 

2 6 

 . نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم : 3

  الدوليية فييي اإلسييالم ) العهييد النبييوي والخالفيية الراشييدة هييي النمييوذج األكمييل
 للتطبيق العملي لنظام الحكم واإلدارة اإلسالمية ( . 

  . الطرق الشرعية النعقاد اإلمامة 
  . البيعة : أهميتها وأنواعها ، ومكانتها في الشريعة 
  . حقوق اإلمام وواجباته وآثار ذلك على المجتمع المسلم 
  . الشور  في اإلسالم 
  موقييف الشييريعة الحييازم ميين الخييروج علييى األعميية المسييلمين وإثييارة الفييتن

4 12 
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 والقالقل في المجتمع المسلم . 
 حول نظام الحكم واإلدارة في اإلسالم  وردها .  شبهات 
  . نقد النظم السياسية الوضعية المعاصرة 

 

 . النظام االجتماعي في اإلسالم : 4

  . مقومات المجتمع المسلم 
  . الفرد والمجتمع في اإلسالم والنظم الوضعية دراسة نقدية 
  . أهم الشبهات حول النظام االجتماعي في اإلسالم والرد عليه 

 

4 12 

 42 14 اإلجمالي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 6 -- -- -- 42 ساعات التدريس الفعلية

 48 -- -- -- -- 48 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعات  3

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة الثالثا

جاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من م

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

العصف -المناقشات -المحاضرة يعرف الطالب مفهوم النظم وخصائصها وانواعها ومصادرها 2-2

 الذهني

 األسئلة المباشرة

تكوين مجموعات  -المحاضرة والقانون الوضعي ةيقارن الطالب بين الشريعة اإلسالمي 2-1

 عمل.

 األسئلة المباشرة

تقييم المناقشات  الحوار والمناقشة شرح خصائص النظم اإلسالمية ومميزاتها وثمرتها. 2-3

 الحوارية

 المهارات المعرفية 1

 -األسئلة المباشرة العصف الذهني-المناقشات يشرح الطالب لطرق الشرعية النعقاد االمامة 1-2

 واالختبارات

يقارن الطالب بين نظام الحكم في عهد الخالفة الراشدة والنظم  1-1

 المعاصرة

 واالختبارات -حلقة نقاش العصف الذهني-المناقشات

 واالختبارات -حلقة نقاش العصف الذهني-المناقشات يرد الطالب على الشبهات المثارة ضد نظام الحكم في االسالم 1-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 وحلقة نقاش –بحث  العصف الذهني-المناقشات أن يكون الطالب قادرا على تقبل النقد واالستفادة منه. 3-2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

المجموعات تقييم  الحوار والمناقشة المفتوحة أن يكون الطالب قادرا على العمل والتفاعل ضمن مجموعة 3-1

 بعضهم بعضا

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

تقييم الطلبة بعضهم  البحث الجماعي يجيد مهارات التواصل مع زمالئه 2-2

 بعضا

البحث عن المادة العلمية من  يقيم عالقات علمية مع األقسام ومراكز األبحاث في مجال تخصص 2-1

 المتخصصةالمواقع 

 تقييم األقران

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

   ال ينطبق 8-2

8-1    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 10 7 بحث  2

 5 اسبوعيا الواجبات 1

 15 8 االختبار النصفي 3

 70 األخير النهائي 2

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 مصادر التعلّم .أأ

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

  للقاضي أبي يوسف       الخراج 
  لإلمام النساعي      عشرة النساء 
  للماوردي وألبي يعلى     األحكام السلطانية 
  لشيخ اإلسالم ابن تيمية     السياسة الشرعية 
  البن القيم      الطرق الحكيمة 
  عبدا لحي الكتاني     التراتيب اإلدارية 
  ح لصبحي الصال  النظم اإلسالمية .. نشأتها  وتطورها 
  د. محمد رأفت سعيد    المدخل لدراسة النظم اإلسالمية 
  د . عابد السفياني   الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية 
  األستاذ / حسن عبد الحميد عويضة النظم اإلسالمية والمذاهب المعاصرة دراسة مقارنة 
  مصطفى السباعي    مكانة التشريع اإلسالمي 
  المحامي والمستشار سليمان الشايقي  الموسوعة الحديثة في األنظمة السعودية 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود    بحوث وجوب تطبيق الشريعة 
  . فتاو  هيعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
  . قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي 
  ن القنوجي صديق حس    بيان مقاصد اإلمامة 
  النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 
  عبد الغني الرحال .    اإلسالميون وسراب الديمقراطية 
  المستشار علي منصور   المدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

133 

 

 

 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. 3

 موقع جامعة ام القرى االلكتروني

https://uqu.edu.sa/ 

 جهاز عرض داتا شو مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 المرافق المطلوبة .ه

الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد بيّن متطلبات المقرر 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .8

 عارض البيانات  )داتا شو(

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة  .2

 بها(:

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على  .س
 االستبانات

 المقابالت الشخصية

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 التقييم عن طريق المقارنة مع المؤسسات المناظرة

 مراكز الخبرة

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 الجامعيالدورات التابعة لوكالة التطوير 

 الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية

 تبادل الخبرات

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ض

أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 تدريس من مؤسسة أخرى(: مع أعضاء هيئة
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 تدقيق وتصحيح اعمال الطلبة

 التبادل بصورة دورية لتصحيح الواجبات واالختبارات مع أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات مناظرة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 طبقا لتغذية الراجعة من الطالب وارباب العملتنقيح ومراجعة المقرر في كل فصل دراسي 

 اعتماد المراجعات من المجالس ذات العالقة

 

 د/حسن عائض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:

 .2220-1-11 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف المقرر الدراسي
 1النظم اإلسالمية  اسم المقرر:  

 201-206 رمز المقرر:  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية:  اسم 22....-.1-11تاريخ التوصيف: 

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدينالقسم:  - الكلية

 

 عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة  .أ

 202-202رمز المقرر:  -( 1النظم اإلسالمية ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .12

 وحدتان دراسيتان1. عدد الساعات المعتمدة: 1 .18

 برنامج ماجستير الدعوة . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .12

 د قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعدا

 الفصل الثاني من السنة المنهجية. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .14

 (2النظم اإلسالمية ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .15

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .10

لشطري الطالب المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .30

 والطالبات
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

 %200 النسبة: ينطبق قاعات المحاضرات التقليدية .أ

    

ال  التعليم اإللكتروني .ب

 ينطبق
 ال توجد النسبة:

    

ال  اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ج

 ينطبق
 ال توجد النسبة:

    

ال  بالمراسلة .د

 ينطبق
 ال توجد النسبة:

    

ال  تذكر أخرى .ه

 ينطبق 
 ال توجد النسبة:

 
 ال توجد تعليقات:

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟

التأصيل الشرعي لمفهوم النظام االقتصادي والتعليمي والقضائي ونظام العقوبات والمعاامالت الدولياة  .2

 في اإلسالم وبيان أحكامها 

 تنمية الوعي بأهمية تطبيق النظم اإلسالمية في المجتمعات وآثارها اإليجابية  .1

 منها  إبراز تميز النظم اإلسالمية عن النظم الوضعية عند الفهم المتعمق لكل .3

  رد الشبهة التي تثار حول هذه األنظمة الشرعية ودحضها .2

لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة  .ج

 دليل البرنامج(.  التعريفية أو

 وصف عام للمقرر:
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ياادرس هااذا المقاارر النظااام االقتصااادي فااي اإلسااالم والتعليمااي والقضااائي ونظااام العقوبااات ونظااام المعااامالت 

ول كاال منهااا بأساالوب علمااي ومنهجااي, بمااا يكشااف عاان سااعة اإلسااالم الدوليااة فااي اإلسااالم مااع رد الشاابه حاا

 وشموله وتميزه وعالميته 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 النظام االقتصادي في اإلسالم: 

  نظرة اإلسالم إلى المال 

  أسس ومبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي 

  الربا وآثاره الخطيرة  –مصادر كسب المال ومصارفه الشرعية 

  دراسااة نقديااة للاانظم االقتصااادية الوضااعية المعاصاارة )الرأساامالية

 وتطبيقاتها أنموذجاً( 

 شبهات حول النظام االقتصادي اإلسالمي والرد عليها  

2 5 

 نظام التعليم في اإلسالم: 

  منزلة العلم والعلماء في اإلسالم 

  أسس ومبادئ نظام التعليم في اإلسالم 

  )دراسة نقدية لنظم التعليم الغربي من حيث )الوسائل, واألهداف 

3 2 

 2 1  النظام القضائي في اإلسالم:

 نظام العقوبات: 

  فشل النظم الوضعية في معالجة الجريمة 

  شبهات حول نظامي )القضاء والعقوبات( في اإلسالم والرد عليهاا

  وتفنيدها

3 2 

 نظام المعامالت الدولية في اإلسالم: 

 رد الشبهات المثارة حولها 

1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2  ال يوجد ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

اختبار 

نصفي 

 ونهائي 

31 

 31   ال يوجد ال يوجد 31 الساعات المعتمدة
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 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 تكليف الطلبة بعمل عروض حول بعض مفردات المقرر

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم أوالً  -

 المناسبة.

-  ً  معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق ثالثا

ً عملية تعلم وتعليم  مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 ن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 2

ف األنظمة االقتصادية والتعليمية والقضائية  2-2 يعّرِ

 والمعامالت الدولية في اإلسالم والعقوبات

المحاضرات وطريقة حل 

المشكالت والعصف 

 الذهني

 األسئلة الشفهية

االقتصادية والتعليمية يبين أسس األنظمة  2-1

في  والقضائية والعقوبات والمعامالت الدولية

 اإلسالم

 االختبار التحريري الحوار والمناقشة 

مجال االقتصاد يبين فساد األنظمة الوضعية في  2-3

 والتعليم والقضاء والعقوبات والمعامالت الدولية

البحث  –المحاضرات 

 العلمي

 بطاقة المالحظة

 المهارات المعرفية 1

يرد الشبهات حول األنظمة االقتصادية والتعليمية  1-2

والقضائية والعقوبات والمعامالت الدولية في 

 اإلسالم بأسلوب علمي

 تقييم آراء الزمالء مناقشة آراء الزمالء

االقتصاد والتعليم ينقد النظم الوضعية في مجال  1-1

 والقضاء والعقوبات والمعامالت الدولية

 األسئلة الشفهية المناقشة والحوار

يحلل جوانب تميز اإلسالم عن سائر النظم  1-3

الوضعية في مجال االقتصاد والتعليم والقضاء 

 والعقوبات والمعامالت الدولية 

االختبار التحريري  الحوار -البحث العملي 

تقييم البحوث  –

 الفردية

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

االستطالع المباشر  المحاضرة القدرة على تحمل المسؤولية والعمل ضمن فريق 3-2

 لسلوك الطلبة

 آراء الزمالءتقييم  -البحث الجماعي  القدرة على تقبل النقد البناء 3-1
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار 

 الوطني للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 الحوار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

القدرة على التواصل الدعوي عبر شبكة اإلنترنت  2-2

 ومواقع التواصل االجتماعي

المالحظة المباشرة  المحاضرة

 للسلوك

تقويم البحث  البحث العلمي اإللمام بمهارات االتصال الفعال مع محيطه 2-1

 الفردي

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

   ال ينطبق 8-2

8-1    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال,  م

 خطابة, تقديم شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع 

المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 النهائيالتقييم 

2 
األسبوع  االختبار النصفي

 الثامن 

28% 

 %28 مستمر العروض العملية والبحثية 1

3 
األسبوع  االختبار النهائي

السادس 

 عشر

40% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 المحاضرات األسبوعية

 مصادر التعلّم .ه

 الكتب المقررة المطلوبة: . أدرج2

 الخراج , للقاضي أبي يوسف .  .2

 الموافقات في الشريعة اإلسالمية , ألبي إسحاق الشاطبي .  .1

 كتب الفقه على المذاهب األربعة والمقارنة .  .3

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار , محمد بن علي الشوكاني .  .2

 التراتيب اإلدارية , عبد الحي الكتاني .  .8

 المدخل لدراسة النظم اإلسالمية , د. محمد رأفت سعييد .  .2

 النظم اإلسالمية والمذاهب المعاصرة . دراسة مقارنة لألستاذ / حسن عبد الحميد عويضة. .4
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 الموسوعة العربية للدساتير العالمية , طبعة اإلدارة العامة للتشريع والفتوى .  .5

 الموسوعة الجنائية الشاملة , معوض عبد التواب .  .0

 المنهاج القرآني في التشريع , د. عبد الستار فتح الله سعيد .  .20

 الموسوعة الحديثة في األنظمة السعودية , سليمان الشايقي .  .22

 الربا  والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية , د. عمر المتروك .  .21

 لمصرفية المعاصرة , د. عبد الله السعيدي. الربا في المعامالت ا .23

 سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .  .22

 إعالم الموقعين , لشمس الدين ابن قيم الجوزية .  .28

 مفتاح دار السعادة , لشمس الدين ابن قيم الجوزية .  .22

 جامع بيان العلم وفضله , ألبي عمر بن عبد البر .  .24

 والمتعلم , للنووي . كتاب العلم وآدابه العالم  .25

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 وزارة األوقاف

 المكتبة الوقفية المكتبة الرقمية السعودية

 الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج . 2

 

 المرافق المطلوبة .و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(:المباني )قاعات  .4

 قاعة خاصة بالتخصص

 داتاشو مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .5

 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة  .0

 بها(:

 ينطبقال 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 االختبارات الشفوية والتحريرية
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 تقويم عروض الطلبة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 التعلم الفردي 

 تطوير التدريس:إجراءات  .ص

 الدورات التدريبية التي تقيمها الكلية أو الجامعة

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ض

أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 ن مؤسسة أخرى(:مع أعضاء هيئة تدريس م

 لجنة من القسم لمراجعة أعمال الطلبة وتقدير الدرجات المتحصل عليها

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 مراجعة مفردات المقرر كل عامين دراسيين

 االستفادة من خبرات األساتذة طويلي الخبرة

 متعلق بالمقررمتابعة كل جديد 

 

 د. حسن عايض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:

 2220-3-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي
 (2حقوق اإلنسان )   اسم المقرر:   

 202- 808     رمز المقرر:  

 مقرر دراسينموذج توصيف 

  جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية:  اسم ه2220-01-18تاريخ التوصيف:  

 ................................الدعوة والثقافة اإلسالمية  ........قسم. -كلية الدعوة و أصول الدين .. القسم: - لكليةا

 

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 202- 808(  /  2) حقوق اإلنسان. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .32
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 وحدتان دراسيتان 1. عدد الساعات المعتمدة: 1 .31

 ماجستير ثقافة إسالمية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .33
 البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه 

 الفصل األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .32

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .38

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .32

 ال يوجد. فرع أو فروع تقديم المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 4 .34

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 %200 النسبة:

 

   

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج  .ج

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

 

 
  

 ال يوجد النسبة: ال يوجد أخرى تذكر .ه

 

 يعتبر ذلك مجزيا ويلبي ما يجب من عملية استيعاب المقرر وتقييم الطلبة  تعليقات:

 

 

 األهداف .ب
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 ما هدف المقرر الرئيس؟

 إملام الدارس مبفهوم حقوق اإلنسان وأنواعها ومصادرها وخصائصها يف اإلسالم. -2

 بيان تكريم اإلسالم لإلنسان من خالل دراسة حقوق اإلنسان يف اإلسالم . -2

 دراسة تطبيقية تأصيلية ملبادئ حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية - 3

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

و غيرها و تعديل  كتبات االلكترونيةاالستفادة من المواقع المتخصصة والممتابعة كل المستجدات عن طريق 

 .المقرر وفق ذلك بحسب الضرورات الموضوعية

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(. 

المقرر مجموعة من المواضيع و القضايا تمكن الطالب من استيعاب كل المضامين  وصف عام للمقرر:

المتعلقة بحقوق اإلنسان في إطار المبادئ اإلسالمية و أحكام الشريعة اإلسالمية وفي الوقت نفسه االطالع 

سالم و سبقه على كافة المبادئ ذات العالقة التي تضمنتها المواثيق الدولية مع التركيز دائما على فضل اإل

لكل ما تحمله تلك المواثيق من إيجابيات مع التركيز  أيضا على ما  تحمله من سلبيات و ذلك عن طريق 

 العرض والرد و المقارنة.  
 

 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مفهييوم حقييوق اإلنسييان إفييراداً وتركيبيياً فييي اللغيية  واالسييتعمال
 الشرعي . 

  . أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم 
  . خصاعص حقوق اإلنسان في اإلسالم 
  . تاريخ حقوق اإلنسان في اإلسالم 

2 5 

o  . مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم وعالقتها بالقواعد الشرعية 
o  ، مبيييادئ حقيييوق اإلنسيييان فيييي اإلسيييالم وعالقتهيييا بيييالمنهج األخالقيييي

 ودراسة آثارها الواقعية . 

3 2 

  .دراسة تأصيلية لحقوق اإلنسان 
  . المسلم في اإلسالم 
  . ) غير المسلم في اإلسالم ) في الحرب والسلم 
  . المرأة في اإلسالم 
  . الطفل في اإلسالم 

3 2 

o  دراسيية تطبيقييية إلعييالن وثيقيية حقييوق اإلنسييان فييي اإلسييالم بمييؤتمر
 م . 2990القاهرة عام 

1 2 

o  . 2 1 شبهات حول حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد عليها 
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

إنجاز  ال ينطبق ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

بحوث و 

عرضها 

و 

 مناقشتها

ساعات 2

للنصفي 

و 

 النهائي

31 

 31     31 الساعات المعتمدة
 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب  أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3

عرضها و مناقشتها من طرف يقوم الطالب تحت إشراف األستاذ بإعداد بحوث في موضوعات المقرر و 

 زمالئه في حدود ساعة ) نصف الوقت المخصص للمحاضرة(
 

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا

جال من تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل م

 مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

2-2  

 يعرف حقوق اإلنسان في اإلسالم 

المحاضرات وعرض 

البحوث من كل طالب و 

 مناقشتها جماعيا 

الرد على أسئلة 

زمالئه أثناء 

عرض البحوث, 

باإلضافة 

لالختبارات 

الكتابية النصفية 

 و النهائية

  
يبين  سبق الشريعة اإلسالمية إلقرار كل الحقوق  2-1

 المتعارف عليها في عصرنا

  

يوضح كيفية تفنيد الشبهات التي يطرحها األعداء  2-3

 حول هذه الحقوق وحول اإلسالم

 المهارات المعرفية 1

 المتابعة و المالحظة  المناقشة وورش العمل الوضعيةيقارن بين حقوق اإلنسان والمذهب  1-2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

بين أنواع وأقسام حقوق اإلنسان في أحكام  يفرق 1-1

الشريعة اإلسالمية وغيرها من التشريعات 

 والمواثيق الدولية 

إعداد بحث أو أكثر  العصف الذهني والحوار

باالعتماد على 

المصادر والمراجع 

 المقترحة 

يستنبط الخالصات العملية التي تراعي  1-3

الخصوصيات االجتماعية الوطنية المستمدة من 

 األعراف والقيم واألخالق العربية اإلسالمية 

 البحث العلمي

                  

تقييم الطالب مباشرة 

عن طريق 

 االختبارات 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

يتواصل مع الزمالء سواء داخل الجامعة أو  3-2

خارجها و المشاركة في كل ما من شأنه خدمة 

 المجتمع و الصالح العام 

 التعلم التعاوني

 

تقويم األبحاث 

 والتقارير

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

األنظمة و المتعلقة بحقوق اإلنسانفسر النصوص ي 2-2

 الدولية المختلفة

تقييم آراء  البحث العلمي

 الزمالء
 االختبارات الشفوية الحوار والمناقشة يقدم تقارير علمية حول بعض قضايا المقرر 2-1

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

8-2  

 ال ينطبق 

  

8-1   

 ال ينطبق 

  

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  مهام م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %28 مستمر  و العروض المقدمة للنقاش أثناء المحاضرة البحوث  2

 %28  االختبار النصفي  3

 %40  االختبار النهائي 2

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعة واحدة على األقل أسبوعيا

 التعلّم مصادر .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبهات المثارة حولها .د . سليمان الحقيل .  -2

 د. إبراهيم بن عبد الله المرزوقي          حقوق اإلنسان في اإلسالم  -1
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 د. محمود بابلي          اإلنسان وحريته في اإلسالم  -3

 د. محمد عرفه          حقوق المرأة في اإلسالم  -2

 د. مصطفى السباعي           المرأة بين الفقه والقانون  -8

 د. عثمان ضميرية               منهج اإلسالم في الحرب والسالم  -2

 محمد الناصر                المرأة بين الجاهلية واإلسالم  -4

 د. عثمان ضميرية             يباني أصول العالقة الدولية في فقه اإلمام الش -5

 محمد رشيد رضا               حقوق المرأة في اإلسالم  -0

 محمد الناصر    تربية األطفال في رحاب اإلسالم  -20

 د. علي عبد الواحد      األسرة والمجتمع  -22

 د. مصطفى السباعي     أخالقنا االجتماعية  -21

 د. محمد الراوي    كلمة الحق في القرآن الكريم موردها وداللتها -23

 د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي                                 حقوق اإلنسان في اإلسالم. -22

إعداد مركز الدراسات والبحوث  .حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي -28

 بجامعة نايف العربية بالرياض . 

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية 1 

 أعمال المؤتمرات الدولية لحقوق اإلنسان .  -2

 ندوات حقوق اإلنسان لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء .  -1

 بحوث وفتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .  -3

 مي .اللم اإلسقرارات المجمع الفقهي برابطة العا -2         

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 الكتب اإللكترونية والمواقع الموثوقة ذات الصلة

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 ما يحتاجه الطالب مما له عالقة بالمقرر

 المطلوبةالمرافق  .و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

قاعة  المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .20

 محاضرات متوسطة الحجم

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .22

 أدوات عرض البيانات

ذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق إمصادر أخرى )حددها: مثالً  .21

 قائمة بها(:
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 ال ينطبق

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 المقابالت الشخصيواالستبانات 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

اإلجابة المتعلقة باالختبارات و كذلك  مراجعة إنجازات الطلبة المتعلقة بالبحوث المكتوبة وأوراق

 االستبانات

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي. إجراءات تطوير التدريس: .ص

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ض

صحيح االختبارات أو عينة من الواجبات أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لت

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

مراجعة إنجازات الطلبة المتعلقة بالبحوث المكتوبة وأوراق اإلجابة المتعلقة باالختبارات من طرف أساتذة 

 تنتدبهم لجنة الجودة أو مجلس القسم 

 المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  .ط

المراجعة الدورية في حالة وجود نقائص متفق عليها من خالل التغذية الراجعة من الطالب أو المالحظات 

 المقدمة من طرف عضو هيئة التدريس

 

 د/ حسن عايض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:

 18/01/2220 التاريخ  التوقيع:

 الدراسيتوصيف المقرر 
   ( 2حقوق اإلنسان )              اسم المقرر:  

 201-202                      رمز المقرر:  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية اسم 2220 -03 -01تاريخ التوصيف:  
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 اإلسالميةالدعوة والثقافة  القسم:  الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 202-202( رقم المقرر : 1حقوق اإلنسان ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .35

 وحدتان دراسيتان    . عدد الساعات المعتمدة: 1 .30

  ماجستري الثقافة اإلسالمية  . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:3 .20

 حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في 

المستوى الثاني من السنة . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .22

 المنهجية

 (2حقوق اإلنسان ) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .21

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .23

 المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .22

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعة  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 011% النسبة:

 

   

 ينطبق ال النسبة: ينطبق ال التعليم اإللكتروني .ب

    

 ينطبق ال النسبة: ينطبق ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ينطبق ال النسبة: ينطبق ال بالمراسلة .د

    

 وجدي ال النسبة: وجدي ال تذكر أخرى .ه

 
 تعليقات:

 األهداف .ب
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 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

 تعريف الدارس بمفهوم حقوق اإلنسان وأنواعها وخصاعصها ومصادرها في القانون الدولي .  .2
 إلمام الدارس باألصول والمبادئ التي قام عليها القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  .2
الشيريعة  تنمية الملكية النقديية ليد  الباحيث مين خيالل دراسيته النقديية لمبيادئ حقيوق اإلنسيان فيي القيانون اليدولي فيي ضيوء .3

 اإلسالمية وتطبيقاتها العملية . 
 بيان تميز التشريع اإللهي لحقوق اإلنسان وبيان سلبيات القوانين الوضعية وقصورها .4

 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

  .االستفادة من المواقع المتخصصة والمكتبات اإللكترونية

 في النشرة التعريفية أو)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة وصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

تناول مبادئ وخصائص حقوق اإلنسان في القانون الدولي من خالل الدراسة النقدية لإلعالن العالمي لحقوق 

 اإلنسان

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  مفهوم حقوق اإلنسان إفيراداً وتركيبياً فيي االسيتعمال القيانوني أصيناف
 الحقوق وأنواعها .  . 

1 2 

  . 2 1 تاريخ وأصول حقوق اإلنسان في القانون الدولي 

  . 2 1 مبادئ وخصاعص حقوق اإلنسان في القانون الدولي 

  . 2 1 العالقة بين االنحراف الخلقي والقانون الدولي اإلنساني 

  2 1 م . 2941دراسة نقدية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

  دراسة نقديية لنمياذج مختيارة مين المعاهيدات والمواثييق الدوليية حيول
حقييييوق اإلنسييييان المنبثقيييية ميييين اإلعييييالن العييييالمي لحقييييوق اإلنسييييان 

 ومؤسساتها التطبيقية . 
 

1 2 

 عند الغرب .  دراسة نقدية للتطبيقات العملية للقانون الدولي 
 

1 2 

   
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات  2 ال ينطبق ال يوجد ال يوجد 15 ساعات التدريس الفعلية

 اختبارات

31 

 31 ال يوجد ال ينطبق ال يوجد ال يوجد 31 الساعات المعتمدة
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 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .3

يكلف الطالب بالبحوث ذات الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس بواقع ساعة واحدة 

 أسبوعيا
 

قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسبثانيا

-  ً ها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثا

أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت  واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرفة 2

يلم الطالب بمفهوم حقوق اإلنسان إفراداً وتركيباً في االسيتعمال  2-2
 القانوني . 

 

 احملاضرات .-

 املناقشات خالهلا.- 

 عرض البحوث ومناقشتها -

األسئلة واالختبارات 

 والبحوث

 احملاضرات .- يعرف الطالب أصناف الحقوق وأنواعها . 2-1

 املناقشات خالهلا.- 

 عرض البحوث ومناقشتها -

األسئلة واالختبارات 

 والبحوث

يطلع الطالب على مبادئ وخصاعص حقوق اإلنسان في القانون  2-3
 الدولي .

 احملاضرات .-

 املناقشات خالهلا.- 

 عرض البحوث ومناقشتها -

األسئلة واالختبارات 

 والبحوث

 المهارات المعرفية 1

 طرح البنود للرد عليها - .يستنبط مبادئ وخصاعص حقوق اإلنسان في القانون الدولي  1-2
 

 املناقشة واملقارنة - يفرق الطالب بين االنحراف الخلقي والقانون الدولي اإلنساني 1-1
 

1-3    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

3-2  . 
 

  

3-1    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

2-2    

2-1    

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

8-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %21 الثامن   2
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 النصفياالختبار 

 %21 كل األسابيع عرض البحوث ومناقشتها التقويم املستمر 1

 %20 األخير االختبار النهاعي 3

2    

8    

2    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 

 مصادر التعلّم .ه

 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .2

 المراجع :

  . موسوعة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان 
  . حقوق اإلنسان ، د. صالح بن عبد الله الراجحي 
  . تاريخ حقوق اإلنسان ، فرح أبو ليل 
  . حقوق اإلنسان بين النظم القانونية القديمة والمواثيق الدولية المعاصرة ، د. أحمد حمدي يوسف 
  . حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم والمذاهب الوضعية ، أسسها ومجاالتها ، د. محمد العمير 
  حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي / إعداد مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية بالرياض 
 د. عابد السفياني .  جريمة الزنا في القانون وعالقته بمبادئ حقوق اإلنسان في الغرب ، 
  . حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة ، محمد الغزالي 
  . حقوق اإلنسان في اإلسالم ، د. محمد مصطفى الزحيلي 

 
 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 م . 2941من الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، والمقر 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 

 المرافق المطلوبة .و
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بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .23

 مهيأةتوجد قاعة خاصة بالتخصص 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .22

 البروجكتر -الداتاشو  – أدوات عرض البيانات

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق  .28

 قائمة بها(:
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 االستبانات  -أ

 املقابالت الشخصية –ب 

 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير اجلامعي

 ألساتذة.عن طريق الدوريات الصادرة عن املؤسسات التعليمة والرتبوية. عن طريق تبادل اخلربات التعليمة والفنية بينا 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 

 إجراءات تطوير التدريس:

 
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينوتدقيق 

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 الراجعة من الطالب وأرباب العملتنقيح ومراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية 

 
 

 د. حسن عايض آل عبد الهادي اسم منسق البرنامج:
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 2220-3-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف المقرر الدراسي
      الحركة الفكرية ضد اإلسالم اسم المقرر:  

 205-202 رمز المقرر:  

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:  اسم 2220-3-2تاريخ التوصيف:  

 الدعوة و الثقافة اإلسالميةالقسم  -كلية الدعوة و اصول الدين :-لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

202-205رقم المقرر :       الحركة الفكرية ضد اإلسالم. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2  

 وحدتان دراسيتان. عدد الساعات المعتمدة: 1 .28

برنامج الماجستير بقسم الدعوة والثقافة البرامج(الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:  . البرنامج)أو3 .22

 اإلسالمية تخصص ثقافة إسالمية
 وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل البرامج()في حال 

 المستوى الثاني  . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:2 .24

 ال يوجد متطلب سابق. . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .25

 ال يوجد متطلبات متزامنة.. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .20

ال يوجد )في مقر المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .80

 جامعة أم القرى( لمؤسسة التعليميةا
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعات  التقليدية قاعات المحاضرات .أ

 الجامعة
 %200 النسبة:

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

  النسبة:  بالمراسلة .د

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

اإلسالم ببيان تاريخها وبواعثها وأهدافها ووسائلها وواقعهاالتعريف بالحركة الفكرية ضد  -أ  

ضد اإلسالم وفق خطط منهجية متناسقة , من خالل دراسة الجهود  الفكرية وجوب التصدي للحركة -ب

 المبذولة في ذلك سابقاً وحاضراً 

خير إليصال ال الوسائل التي تساعد في التحول من مجرد الدفاع إلى المبادرة واالمتداد توضيح جميع - ج

  للبشرية جمعاء

, وبين  الفروقات العلمية والعملية بين الحركات الفكرية التي تهدف إلى هدم اإلسالم وتعمل ضده  اظهار-د  

  المذاهب والمناهج الفكرية المعاصرة التي هي مستقلة بذاتها

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج

 دليل البرنامج(. 

التعريف بالحركة الفكرية ضد اإلسالم ببيان تاريخها وبواعثها وأهدافها ووسائلها  وصف عام للمقرر:

 وكيفية التصدي لها وواقعها
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 قائمة الموضوعات
عدد 

األساب
 ساعات التدريس 
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 يع

   تاريخ الحركة الفكرية ضد اإلسالم -أ

ً )التنظيمات السرية وآثارها في نشأة الحركة الفكرية ضد اإلسالم -2  ابن سبأ نموذجا

( 

  

   (حركة الترجمة:) أهم الشخصيات, األهداف , اآلثار-1

الحركة القومية في البالد اإلسالمية والفرق بينها وبين الشعوبية والقومية -3

 المعاصرة كتيار البعث وغيره

  

   ضد اإلسالم مظاهر الحركة الفكرية -ب

   (التشكيك في ثوابت الدين وشعائره ) التوحيد , الوالء , البراء , الجهاد-2

الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ,وفي الصحابة , وفي المجددين -1

من هذه األمة مثل : اإلمام أحمد , شيخ اإلسالم ابن تيمية , اإلمام محمد بن 

 عبدالوهاب

  

   المرأة المسلمةالحرب ضد  -3

   الحرب على اللغة العربية-2

   )الفتوحات  تحريف التاريخ اإلسالمي-8

   وضع الحديث الزندقة وظاهرة-2

   .الحركة الفكرية ضد اإلسالم المعاصرة وسائل انتشار -ج

   (اإلعالم : ) المقروء , والمرئي , والمسموع-2

   الجامعات-1

   المؤتمرات العالمية-3

   الكتب والمؤلفات-2

   .الحركة الفكرية ضد اإلسالممواجهة وسائل  -د

   التأكيد على الثوابت وتأصيلها-2

   تفنيد الشبهات وردها-1

   نشر العلم الشرعي واستغالل الوسائل المعاصرة لذلك-3

   كشف مخططات ورموز الحركة الفكرية ضد اإلسالم-2

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 31 2 0 0 0 15 ساعات التدريس الفعلية

 31 0 0 0 0 31 الساعات المعتمدة
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 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق ثالثا

جاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من م

 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
التدريس استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 2

من خالل القراءة في  الفكرية اتيشرح الطالب أوجه مخالفة هذه الحرك - 2-2

 الكتاب المقرر

األسئلة الشفوية  -

المباشرة خالل 

 المحاضرة .

االختبارات التحريرية  -

 النصفية .

تقييم الطالب من  -

خالل عرض البحوث 

. 

االختبارات  -

 النهائيةالتحريرية 

واإللقاء, وفتح الحوار  الفكرية اتيذكر عوامل نشأة الحرك - 2-1

 والمناقشة

ومن خالل القراءة  األمة من مؤامرات. يوضح الطالب قضايا الواقع وما يحاك ضد هذه - 2-3

الذاتية في كتاب 

ضد  الفكرية الحركة

 اإلسالم

  الفكرية اتالمساهمة في نشأت هذه الحرك الفرقيوضح - 2-2

 المهارات المعرفية 1
بالحركات المتعلقة والقضايا درك الطالب كيفية استقصاء الحقائق يأن  1-2

 الفكرية

 المالحظة المباشرة  - كالحوار الطالبي

تقييم قدرة الطالب على  -

 التحليل .

التقييم المستمر أثناء  -

 العرض والمناقشة .

  كيفية تحليلها ونقدها. القضايا  وفسر الطالب يأن  1-1

 مارس الطالب مهارات التفكير االبداعي ومهارات التفكير التحليلييأن  1-3

الكتاب  منهج أهل السنة والجماعة ) وفقويقدم حلول لحل المشكالت .

 والسنة(.

وطريقة فرق العمل, 

وطريقة حل 

المشكالت, والطريقة 

االستقرائية, والطريقة 

ة والتحليل االستنتاجي

 والنقد

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

من خالل إعطاء   ذات الصلة بالمادة علميةال باألسسالطالب  يلمأن  3-2

معارف متعلقة بهذه 

 المهارات

االستطالع المباشر  -

آلراء الطالب 

 وتطلعاتهم.

المالحظة المباشرة  -

لمدى تفاعلهم مع 

زمالئهم وخدمة 

 المجتمع.

ومن خالل التدريس  بالمادةعدد الطالب األسس والنظريات والمبادئ االساسية المتعلقة يأن  3-1

 بطريقة المجموعات

وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية  3-3

 المطلوب تطويرها:

ومن خالل فرق العمل 

للقيام بالواجبات 

 والتكاليف

  مهارة تحمل المسئولية الفردية من خالل تكاليف فردية.  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2
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 م
التدريس استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 للمقرر

 طرق التقويم

تفعيل الحوار الثنائي  مهارة اإللقاء. 2-2

 الطالبي,

 المالحظة المباشرة  -

تقييم قدرة الطالب على  -

 التحليل .

التقييم المستمر أثناء  -

 العرض والمناقشة

 الجماعي والحوار مهارة الحوار الفعال. 2-1

  أن يقوم الطالب - مهارة التعامل مع البرامج الحاسوبية: مثل المكتبة الشاملة. 2-3

 امام  زمالئه ليتحدث
مهارة استخراج معلومات تخص المادة من شبكة االنترنت:مثال البحث في  2-2

 محركات البحث

 

 حاسوبية.تكاليف  مهارة اإللقاء. 2-8

أمام زمالئه عن قضية  استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: 2-2

يقتنع بها )على أقل 

تقدير مرتين في 

 الفصل(.

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 األسبوع السادس اختبار نصفي 2

1 
إلى قبل االختبار  مشروع بحث

 النهائي

20% 

 %20 األسبوع األخير االختبار النهائي 3

 %20 االسابيعجميع  رالمالحظة المباشرة لقياس المهارات على طريقة التقويم المستم 2

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 مصادر التعلّم .ه

 أدرج الكتب المقررة المطلوبة:. 2

 .العواصم من القواصم البن العربي المالكي -أ

  . العصرانية في نزعتها المادية , د. محمد الناصر -ب

  . منهج كتابة التاريخ اإلسالمي , د. محمد بن صامل السلمي -ج

  . المذاهب االجتماعية واالتجاهات الهدامة , د. محمد عبد الله عنان -د

 .مرأة المسلمة والرد عليها د عبد الحميد عوضشبهات حول قضايا ال -ه

 .)22والمجلد  1)المجلد  نخبة من العلماء موسوعة بيان اإلسالم الرد على الشبهات واالفتراءات -و

 .دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر اإلسالم ,د.صالح أحمد العلي -ز

 . عبد الله المصرياإلسالم في مواجهة الحركات الفكرية زمن الدولة األموية,د.جميل  -ح

 .حقيقة الفكر اإلسالمي , د.عبد الرحمن الزنيدي -ط

 .أصول الفرق واألديان والمذاهب الفكرية ,أ.د:سفر الحوالي -ي
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 . الحرية الفكرية ضد اإلسالم , د. براكات دويدار -ك

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:1 

 التخصص مثل )مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى(المجالت العلمية في 

محركات البحث مثل  . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

(google وموسعة العقيدة و  –( وغيره من محركات البحث العالية والموسوعات مثل )المكتبة الشاملة

 غيرهااألديان( و

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 المكتبة الشاملة. وغيرها –موسوعة العقائد و المذاهب و األديان  –الموسوعة الحديثية 

 المرافق المطلوبة .و

والمختبرات )أي عدد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية 

 المقاعد داخل القاعات الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .22

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .24

أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق مصادر  .25

 قائمة بها(:

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .س

 أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ  .ش

 إجراءات تطوير التدريس: .ز
 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي

 عن طريق الدوريات الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية وتبادل الخبرات الفنية والتعلمية بين األساتذة .

الطلبة بواسطة  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال .س

أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق وتصحيح عينة من اجابات الطلبة من قبل أعضاء هيئة تدريس مستقلين 

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس نظيرةالتبادل بصفة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من 
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ش
 تنقيح مراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الراجعة من الطالب. -2

 اعتماد تلك المراجعات في المجالس ذات العالقة. .ص

 

 حسن عايض آل عبد الهاديد.  اسم منسق البرنامج:

 2220-3-2 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف المقرر الدراسي
 منهجية التفكير العلمي في اإلسالم اسم المقرر:

 804 - 202 رمز المقرر:

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية: اسم ه2220-01-12تاريخ التوصيف:

      قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية. –كلية الدعوة وأصول الدين  : القسم -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 202- 804  –منهجية التفكير العلمي في اإلسالم . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 2 .82

 ساعة )وحدتان( 31. عدد الساعات المعتمدة: 1 .81

 ماجستير الثقافة اإلسالمية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .83
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 المستوى األول . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 2 .82

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:8 .88

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 2 .82

قاعات الدراسة المقرر, إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 4 .84

 الجامعية المخصصة لطلبة وطالب الماجستير
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:5

قاعات  قاعات المحاضرات التقليدية .أ

خاصة 

 بالماجستير

 %200 النسبة:

 

   

 ينطبقال  النسبة: ال ينطبق التعليم اإللكتروني .ب

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج

    

 ال ينطبق النسبة: ال ينطبق بالمراسلة .د

    

 ال يوجد النسبة: ال يوجد تذكر أخرى .ه

 
  تعليقات:

 ألن طبيعة البرنامج تقتضي ذلك

 األهداف .ب

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

 بيان أصالة وعمق منهجية التفكير العلمي في اإلسالم.  .2

 الوقوف على الحقيقة والوصول إلى العلم فيها.  .1

  االنحراف الفكري.حفظ العقل البشري من  .3

 .  نقد المناهج البشرية العقلية وبيان حقيقتها .2

 تدريب العقل المسلم على التحليل العلمي لحل المشكالت التي تعترض مسيرة حياته.  .8

 يب العقل المسلم على ملكة اإلبداع الواعي. تدر .2

  تدريب العقل المسلم على استشراف المستقبل والتخطيط الواعي له. .2
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 محركات البحث والمكتبات اإللكترونية ) المكتبة الشاملة , مكتبة المصطفى , المكتبة الوقفية ..الخ. -2

 .pdfسح الضوئي االستعانة بالكتب على الشبكة بصورة الم -1

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل وصف المقرر الدراسي  .ج

 البرنامج(. 

  وصف عام للمقرر:

 عرض أنواع التفكير المنهجي والعلمي في اإلسالم, ومجاالته وضوابطه ومعوقاته وثمراته .
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 تناولها:الموضوعات التي ينبغي  .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

)ميييزة اإلنسييان ، ماهييية العقييل ومكانتييه، عناييية اإلسييالم   مقدميية عاميية : -2 -أ
بالعقل، موقف العقل من النقل عند أهيل السينة والجماعية وغييرهم، عالقية العقيل 

فيي  –بالتفكير في اإلسالم، أثر توجيهات القرآن الكريم والسينة النبويية الشيريفة 
الدعوة إلى التفكير العلميي عنيد علمياء المسيلمين فيي مختليف جوانيب المعرفية ، 

 العلوم الطبيعية(. ،ومنها : العلوم الشرعية ،. العلوم اإلنسانية 

1 2 

 –التفكييير المقييارن  –التفكييير الشييمولي  –التفكييير الناقييد  –التنبييؤي أنييواع التفكييير :  -2

 التفكير اإلبداعي .  –التفكير المنطقي 
1 2 

التفكير الفيردي )  –وهي : التفكير الجماعي أحوال التفكير العلمي في القرآن والسنة :  -3

 .... أن تقوموا الله مثنى وفراد  ثم تتفكروا .... ( . 
2 1 

) أ ( الميادين المشروعة .              التفكير العلمي في اإلسالم وميادينه :مجاالت  - 4

 )ب( الميادين الممنوعة .
1 2 

 2 1 ) أ ( ضوابط علمية . )ب( ضوابط خلقية ضوابط التفكير العلمي في القرآن والسنة:  -1

 2 1 معوقات التفكير العلمي ومفسداته . -9

 1 2 ثمرات التفكير العلمي الصحيح وتطبيقاته العملية .  -2

دراسة ناقدة في ضوء المعيار  –) الغربي ( معالمه وآثاره التفكير التجريدي :  -1

 اإلسالمي للتفكير .
1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

ساعات التدريس 

 الفعلية

اختبارات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 31

 ساعات(2)
15 

 31 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 31 الساعات المعتمدة
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

الصلة بالمقرر وعرضها ومناقشتها في قاعة الدرس في حدود يكلف الطالب بالبحوث وتلخيص الكتب ذات 

 ساعة أسبوعيا

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .4

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر, بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً يم مخرجات التعلم بدقة, ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقوثالثا

جاالت واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من م
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 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر جات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخر م

 المعرفة 2

أصالة وعمق منهجية التفكير العلمي في اإلسالم على عرف تي 2-2

 والوقوف على أباطيل المناوئين لإلسالم في هذا المجال عموما.

القاء المحاضرات + مناقشة 

+ األسئلة  العلميةالبحوث 

 المباشرة خالل المحاضرة

 االختبارات الفصلية

 + التقويم المستمر

القاء المحاضرات + مناقشة   قصور وخطأ وضالل المناهج العقلية البشرية المجردةيلم  2-1

+ األسئلة  البحوث العلمية

  المباشرة خالل المحاضرة

التقويم بطريق األسئلة 

الشفاهية +الحوارات 

 الطلبة أسبوعيامع 
القاء المحاضرات + مناقشة  الطلبة على التحليل العلمي  وعلى ملكة اإلبداع الواعي إطالع 2-3

+ األسئلة  البحوث العلمية

 المباشرة خالل المحاضرة

استطالع آراء الطلبة 

 وتقييم مطالعاتهم

 المهارات المعرفية 1

 –التفكير الناقد  –التنبؤي يفرق بين مناهج التفكير العلمي  1-2
 –التفكير المنطقي  –التفكير المقارن  –التفكير الشمولي 
 التفكير اإلبداعي .

عرض قضايا ونصوص 

للعلماء وتصنيفها حسب 

 مناهج التفكير

استطالع آراء الطلبة 

 وتقييم مطالعاتهم

يتعلم الطالب ضوابط التفكير العلمي في القرآن والسنة  1-1
 العلمي ومفسداتهومعوقات التفكير 

مشاركة الطلبة في اثراء 

المحاضرات العلمية بالسؤال 

 والمناقشات العلمية

 التقويم المستمر

بطريق المالحظة 

 المباشرة

يستنبط الطالب ثمرات التفكير العلمي الصحيح وتطبيقاته  1-3
 العملية في واقعه الخاص

مشاركة الطلبة في اثراء 

المحاضرات العلمية بالسؤال 

 مناقشات العلميةوال

 التقويم المستمر

بطريق المالحظة 

 المباشرة

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

المبادرة بتقديم أعمال  الحوار المباشر المبادرة في التواصل مع األستاذ وابداء بالمسائل العلمية 3-2

 تطوعا

الجماعي البحث المكتبي  المبادرة في التواصل مع زمالئه 3-1

 والعمل بروح الفريق

االستطالع المباشر 

آلراء الطالب 

وتطلعاتهم مع 

المالحظة والحوار 

 المباشرين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

إجادة التفاعل مع وسائل التواصل االجتماعي واالفادة من  2-2

وتصفح المواقع ذات المواقع اإللكترونية للمصادر والمراجع 

 الصلة

إنشاء مجموعات للتواصل 

 االجتماعي 

مدى مطابقة المواقع 

للمواصفات العلمية 

 المعتمدة

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 8

 ال يوجد ال يوجد ال تنطبق 8-2

 ال يوجد ال يوجد ال تنطبق 8-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال, خطابة, تقديم مهام  م

 شفهي, مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 جميع األسابيع محصلة التقويم المستمر )مشاركات عرض بحوث تلخيص كتب حوارات ..( 2

 %10 األسبوع التاسع االختبار النصفي 1

 %20 األسبوع األخير االختبار النهائي 3
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2    

8    

2    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 سا أيبوعيا1اإلرشاد األكاديمي للطالب  -

 مصادر التعلّم .ه

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:2

 لإلمام الشافعي       الرسالة  .2
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية .      منهاج السنة النبوية  .2
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية .     درء تعارض العقل والنقل  .3
 البن القيم      مفتاح دار السعادة  .4
 لمصطفى صبري .   موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين  .1
 د. عبد الرحمن الزنيدي .     حقيقة الفكر اإلسالمي  .9
 د. خليل الحدري        الكريم  وتطبيقاتها التربوية.منهجية التفكير العلمي في القرآن  .2
 سليمان بن زيد اليماني    القلب ووظاعفه في الكتاب والسنة  .1
 د. حلمي صابر   منهجية البحث العلمي وضوابطه في اإلسالم  .9
 د. محسن عبد الحميد      أزمة المثقفين  .20
 د. سعود العريفي              األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد  .22
 الداللة العقلية في القرآن الكريم                                     د. عبد الكريم عبيدات .  .22
 عدنان علي النحوي .     النهج اإليماني للتفكير  .23
 د . فهد الرومي .     منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير  .24

 

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: . أدرج المواد المرجعية األساسية1

 المجالت العلمية األكاديمية والمحكمة ذات الصلة بمنهجية التفكير العلمي أو التي تصدرها الكلية 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 ة والدعوة واإلرشادمواقع اإلنترنت ذات الصلة مثل موقع وزارة الشؤون اإلسالمي

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. 2

 طبيعة البرنامج ال تتطلب ذلك

 المرافق المطلوبة .و

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد 

 الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:المقاعد داخل القاعات 

قاعة دراسية  المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .20
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 خاصة بالتخصص مهيأة
 

أدوات عرض مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات, واللوحات الذكية, والبرمجيات وغيرها(:  .10

 البيانات )الداتاشو(
 

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق  .12

 ال توجد ال توجد حاجة لذلك قائمة بها(:
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ص

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ض
 االستبانات -

 المقابالت -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ط

 التقييم بواسطة المقارنة مع المؤسسات المتناظرة - .ظ

 التقييم بواسطة مراكز الخبرة - .ع

 إجراءات تطوير التدريس: .غ
 عن طريق الدورات التابعة لوكالة التطوير الجامعي

 الصادرة عن المؤسسات التعليمية والتربوية وتبادل الخبرات الفنية والتعلمية بين األساتذة .عن طريق الدوريات 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ف

ات أعضاء هيئة تدريس مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق وتصحيح عينة من اجابات الطلبة من قبل أعضاء هيئة تدريس مستقلين 

 التبادل بصفة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس نظيرة

 التخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي و .ق
 تنقيح مراجعة المقرر كل فصل دراسي بناء على التغذية الراجعة من الطالب. -1

 اعتماد تلك المراجعات في المجالس ذات العالقة. -3
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