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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 48 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

 * متطلب جامعة  أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   كلية

    اختياري  إجباري  ب.

     المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 201، ثقافة إسالمية  101ثقافة إسالمية 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 الدراسة نمط م

عدد 

الساعات 

 التدريسية

 النسبة 

 %87.5 42 المحاضرات التقليدية 1

 ال ينطبق ال ينطبق  التعليم المدمج  2

 ال ينطبق ال ينطبق  اإللكترونيالتعليم  3

 ال ينطبق ال ينطبق  عن بعدالتعليم  4

 %12.5 6 أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 42 أسبوعا ( 14ساعات لألسبوع  لمدة  3) بواقع                        محاضرات 1

 ال ينطبق معمل أو إستوديو 2

 ال يوجد  دروس إضافية 3

 ساعات  6 ساعات للنهائي ( 3ساعات للنصفي و3)            (اختباراتأخرى ) 4

 ساعة 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ةساع 16 أسبوعا ( 16ساعة في األسبوع لمدة  1) بواقع  ساعات االستذكار 1

 ةساع14 أسبوعا ( 14ساعة في األسبوع لمدة  1) بواقع             الواجبات 2

 اتساع 07 أسبوعا (            14) بواقع نصف  ساعة في األسبوع لمدة        المكتبة 3

 اتساع 07 أسبوعا ( 14) بواقع نصف ساعة في األسبوع لمدة      المشاريع /إعداد البحوث 4

 ال يوجد  أخرى )تذكر( 5

 ساعة44 اإلجمالي 
، ويشييمل كلييم: جميييع أنشييطة الييتعلم، ملييل: للمقييررهييي مقييدار الوقييت المسييتلمر فييي النشيياطات التييي تسييهم فييي ت قيييق مخرجييات الييتعلم * 

 ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

تحتوي المادة على خصائص الشريعة اإلسالمية ومكانة التشريع في الدين اإلسالمي وخصائص الننمم اإلسنالمية. ومفهنوم نمنام 

ورد الشبهات التي تثار حنول الننمم اإلسنالمية خاصنة نمنام تعندد الزوجنات ونمنام الحكنم والحندود.،  وأحكام األسرة في اإلسالم ،

 مام السياسي ،و النمام الجنائي وأحكامه في اإلسالم.والنمام االقتصادي  ،والن

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ، وأهم الشبهات المثارة حولها  .تعريف الطالب بالنمم  اإلسالمية ؛ االجتماعية  واالقتصادية  والسياسية والجنائية 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يتعرف على النمم اإلسالمية ومقاصدها ومصادرها وخصائصها . 1.1

 2ع يلم بنمام األسرة في اإلسالم وأهم الشبه المثارة عليه . 1.2

 3ع يحدد  مفهوم النمام االقتصادي اإلسالمي وأهم مبادئه . 1.3

 4ع يذكر تعريف النمام السياسي في اإلسالم  وأصوله وحقوق الراعي والرعية   1.4

 5ع يعرف مفهوم العقوبات في اإلسالم وأنواعها وبعض الشبه المثارة عليها  1.5

  المهارات 2

 1م يشرح أهم الشبه المثارة على نمام األسرة في اإلسالم وكيفية الرد عليها  2.1

 2م االقتصادي في اإلسالم واألنممة الوضعية يقارن بين النمام 2.2

 3م يحرر مذهب السلف في تحريم الخروج على أئمة المسلمين  2.3

 4م يفرق بين الحدود والتعازير  وقوانين العقوبات الوضعية 2.4

 5م يرد على الشبه الواردة على نمام العقوبات في اإلسالم   2.5

  الكفاءات 3

 1ك باستقالل ومسؤولية يشارك زمالءه في األعمال  والتكاليف الجماعية  3.1

 2ك يكون عالقات  ناجحة داخل الجامعة وخارجها    3.2

 3ك يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة  3.3

 4ك يستخدم التقنية الحديثة في البحث عن بعض مفردات المادة  . 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 

 تمهيد:  مدخل عام لدراسة النمم اإلسالمية. 

 تعريف موجز بالنمم اإلسالمية.  -

 تكامل النمم اإلسالمية.  -

 أنواعها وطريقة دراستها في مادة الثقافة اإلسالمية.

2 

 

 نمام األسرة في اإلسالم . -

 تعريف األسرة وبيان أهميتها ومقاصدها -

 األسرةمراحل تكوين  -

 الحقوق والواجبات بين أفراد األسرة

6 

 6 مراعاة اإلسالم للواقع - 
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 الطالق ومشروعيته في اإلسالم -

 شبهات حول النمام األسري في اإلسالم والرد عليها

 

 النمام االقتصادي في اإلسالم
 المبدأ األول: قيامه على أسس عقدية وُخلقية -
 المبدأ الثاني :إقرار الملكية -
 

6 

 

 الرابع: الحض على العمل المبدأ

 المبدأ الخامس: التكافل اإلجتماعي

 المبدأ السادس:محاربة الفساد

 المبدأ السابع: تحريم الربا ودرء مخاطره عن المجتمع

 المبدأ الثامن: التوجيه اإلداري لنشاط االقتصادي

6 

   

 النمام السياسي في اإلسالم
 فيهمصادر النمم السياسي في اإلسالم والمصنفات 

 خصائص النمام السياسي في اإلسالم

 األصول واألسس التي قام عليها النمام السياسي في االسالم

 حكم إقامة الدولة في اإلسالم

 أهداف الدولة االسالمية

 البيعة في اإلسالم وأحكامها

 وظائف الدولة اإلسالمية وواجبات اإلمام

 حقوق اإلمام علىالرعية

 حقوق الرعية وواجباتها

 غير المسلمين في ظل الدولة اإلسالمية وواجباتهمحقوق 
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 نمام العقوبات والحدود
 

 مدخل عام لمفهوم العقوبات في اإلسالم

 القصاص

 الحدود 

 التعزير

 الفرق بين الحدود الشرعية والقوانين الوضعية

 بعض الشبهات حول  القصاص والحدودوالرد عليها

7 
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 حقوق اإلنسان في اإلسالم

 42 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يتعننننننرف علننننننى النننننننمم اإلسننننننالمية ومقاصنننننندها 

 المحاضرات والمناقشات ومصادرها وخصائصها .

التحريرينننة االختبنننارات 

 والشفوية.

 أوراق عمل

1.2 

يلم بنمام األسنرة فني اإلسنالم وأهنم الشنبه المثنارة 

 عيه .
 التعلم الذاتي

 المحاضرات والمناقشات

 بننننننالمراجع الطالننننننب ربننننننط -

 فننننني والمسننننناندة األساسنننننية

  مفرداتهذه ال معرفة
 

االختبنننارات التحريرينننة 

 والشفوية.

عنننننننننننر  البحنننننننننننوث 

 والمناقشة

1.3 

النمننام االقتصننادي اإلسننالمي وأهننم  يحنندد  مفهننوم

 مبادئه .

 المحاضرات والمناقشات

 بنننننننالمراجع الطالنننننننب ربنننننننط

 فننننني والمسننننناندة األساسنننننية

 مفرداتهذه ال معرفة

االختبنننارات التحريرينننة 

 والشفوية. 

 أوراق عمل

1.4 

يذكر تعريف النمام السياسي في اإلسالم  وأصوله  

 الذهنياالستقراء والعصف  وحقوق الراعي والرعية 

 المحاضرات والمناقشات

االختبنننارات التحريرينننة 

 والشفوية.

  

 

 

يعنننرف مفهنننوم العقوبنننات فننني اإلسنننالم وأنواعهنننا 

 وبعض الشبه المثارة عليها 
 المحاضرات والمناقشات

تكليننننننف الطننننننالب بننننننبعض 

 األبحاث والواجبات

االختبنننارات التحريرينننة 

 والشفوية.

 تقييم األبحاث 

 المهارات 2.0

2.1 

يشننرح أهننم الشننبه المثننارة علننى نمننام األسننرة فنني 

 اإلسالم وكيفية الرد عليها 

 العصف الذهني 

 الحوار والمناقشة 

زيننننننننارة بعننننننننض المواقننننننننع 

االلكترونيننة التنني تعتننني بهننذا 

 الموضوع

تقينننيم األبحننناث وأوراق 

 العمل

2.2 

يقارن بين النمام االقتصادي فني اإلسنالم واألنممنة 

 الوضعية

 

 بنننننننالمراجع الطالنننننننب ربنننننننط

 فننننني والمسننننناندة األساسنننننية

 مفرداتهذه ال معرفة

تكننوين ملكننة النقنند واسننتخدام 

 أسلوب المقارنة

 بحوث وواجبات

تقييم قدرة الطالب علنى 

 االستنباط والتحليل

 

2.3 

يحرر مذهب السلف في تحنريم الخنروج علنى أئمنة 

 التعليم التعاوني المسلمين 

 الطريقة االستقرائية

 المالحمننننننة المباشننننننرة

 والتقييم الجماعي

 تقييم أبحاث

 

2.4 
يفننرق بننين الحنندود والتعننازير  وقننوانين العقوبننات 

 الوضعية

 التعلم الذاتي

 التكليف بواجبات

 ا

 تقييم أبحاث

2.5 
ينرد علننى الشننبه الننواردة علنى نمننام العقوبننات فنني  

 اإلسالم 

توزيع بعي  مفيردات المقيرر 

 لشرحها واستنباط الفوائد منها

 بنننننننالمراجع الطالنننننننب ربنننننننط

 المالحمة وتقييم األداء
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 فننننني والمسننننناندة األساسنننننية

 مفرداتهذه ال معرفة

زيننننننننارة بعننننننننض المواقننننننننع 

االلكترونيننة التنني تعتننني بهننذا 

 الموضوع

 الكفاءات 3.0

3.1 
يشننارك زمننالءه فنني األعمننال  والتكنناليف الجماعيننة 

 باستقالل ومسؤولية 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

المسنننننتمرة المالحمنننننة 

 وتقويم األداء

3.2 
 يكون عالقات  ناجحة داخل الجامعة وخارجها   

 التعلم التعاوني
المالحمنننننة المسنننننتمرة 

 والتقييم الجماعي

3.3 

التعلنننيم التعننناوني منننن خنننالل  يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 

التكليننننف بواجبننننات وأبحنننناث 

 وأنشطة جماعية

التعلننيم علننى بننناء الشخصننية 

 القدوة.

 

المالحمننننننة المباشننننننرة 

لسنننننننننننلوك الطننننننننننننالب 

 وتوجهاتهم

3.4 

يسنننتخدم التقنينننة الحديثنننة فننني البحنننث عنننن بعنننض 

 مفردات المادة  .
التدريب على أجهنزة اسنتخدام 

إلعننننننداد  التقنيننننننات الحديثننننننة

األبحاث والواجبات والتواصل 

 مع الزمالء والمدرسين 

متابعنننة تفاعنننل الطنننالب 

سنننواء فننني مجموعنننات 

التواصننل أو فنني البرينند 

االلكتروننني أو اسننتخدام 

 البرامج 

 

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

منتصننننننننننننننننننف  االختبار التحريري والشفوي

ونهايننة الفصننل 

 الدراسي 

60% 

2 
كنننننننل أسنننننننابيع  المستمر التقويم

 الدراسة

10% 

 %15 التاسع عر  البحوث والمناقشة 3

4 
ابتنننننننداء منننننننن  المالحمة والتقويم الجماعي

 األسبوع الرابع

15% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي ت ريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

 الطالب بالمقررتعريف 

 متابعة بعض الحاالت الفردية التي تحتاج إلى اهتمام خاص 

 توجيه الطالب الى كيفية اإلفادة من التقنيات الحديثة 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 الذي طبعته  الجامعة  301كتاب اللقافة اإلسالمية 
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 المساندةالمراجع 

 
 نمرات في الثقافة اإلسالمية : عز الدين التميمي وآخرون –1

 نحو ثقافة إسالمية أصيلة ، د. عمر األشقر. -2

 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية : د . إبراهيم  بن حماد الريس وآخرون  – 3

 مدخل إلى الثقافة اإلسالمية : محمد رشاد سالم -4

 د. سليمان أبا الخيل مصادر الدين وأبرز محاسنه : -5

الثقافة اإلسالمية )ثقافنة المسنلم وتحنديات العصنر( د. راشند شنهوان  - 6

 وآخرون

 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://binothaimeen.net/site 

http://binbaz.org.sa/ 

https://tafsir.net/vb/ 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php 

 

 

  ىأخر

 المكتبة الشاملة 

http://shamela.ws/ 

 

 

 

 

 والتجهيزات المطلوبة:المرافق . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات الم اكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعة دراسية مجهزة بعدد من الكراسي يكفي الستيعاب عدد الطالب

 المكتبة

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عر  بيانات

 أجهزة حاسوب مرتبطة بالنت

 سبورة ذكية

 برنامج المكتبة الشاملة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 أعضاء هيئة التدريس، الطالب

 
 غير مباشر ) االستبانات (

 المراجع النمير فاعلية طرق تقييم الطالب
مراجعنننة عيننننات عشنننوائية منننن 

 أوراق إجابات الطالب

 تقييم مباشر قيادات البرنامج مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى ت صيل )ملل. فاعلية التدريسمجاالت التقويم 

 تم ت ديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

http://binothaimeen.net/site
http://binothaimeen.net/site
http://binbaz.org.sa/
https://tafsir.net/vb/
https://tafsir.net/vb/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://shamela.ws/
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 ح. اعتماد التوصيف 

 القسمجلس م جهة االعتماد
 الثالثة رقم الجلسة
 هـ1/3/1442 تاريخ الجلسة

 

 
 

 

 

 

 

 

 


