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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

. الساعات 1

 المعتمدة:

32 

 . نوع المقرر2

 * متطلب جامعة  أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   كلية

    اختياري  إجباري  ب.

     المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 101ثقافة إسالمية 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %87.5 28 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 اختبارات أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 28 أسبوعا ( 14ساعة لألسبوع  لمدة  2) بواقع                        محاضرات 1

 ال ينطبق معمل أو إستوديو 2

 ال يوجد  دروس إضافية 3

 ساعات  4 ساعات للنهائي ( 3) ساعة للنصفي و           (اختباراتأخرى ) 4

 ساعة 32 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

) تعريفه ومصدره ونزوله وجمعه وقراءاته وما يجب علينا نحووه وإعجوازه  وتفسوير تشتمل المادة على التعريف بالقرآن الكريم 

 سورة الحجرات كنموذج لتفسيره (. 

ها وواجبنا تجواه ) تعريفها و مكانتها وعناية المسلمين بها  وتدوينها وأهم مصطلحاتها  والمصنفات فيوبالسنة النبوية الشريفة  

 وبمفهوم االجماع و القياس واالجتهاد والفتوى .رسول هللا وآله  وأصحابه ، ونماذج مختارة من األحاديث وشرحها (. 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 والفتوى .اإلسالمي ) الكتاب والسنة واإلجماع والقياس ( ونبذة مختصرة عن االجتهاد تعريف الطالب بأهم  مصادر التشريع 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يتعرف على تعريف القرآن وكيفية نزوله وجمعه وقراءاته وإعجازه وطرق تفسيره 1.1

 2ع يعرف تفسير سورة الحجرات  1.2

 3ع وتدوينها وأهم مصطلحاتها ومصادرها ونماذج منهايتعلم مكانة السنة في التشريع   1.3

 4ع يلم بنبذة مختصرة عن اإلجماع والقياس واالجتهاد والفتوى   1.4

  المهارات 2

 1م يوضح أهم أوجه إعجاز القرآن 2.1

 2م يستنبط أهم الفوائد واألحكام من تفسير سورة الحجرات 2.2

 3م حيث القبول والرد يرسم مخطط توضيحي ألقسام الحديث من 2.3

 4م يشرح عشرة أحاديث مختارة من السنة النبوية 2.4

 5م يفرق بين مفهوم االجماع و القياس واالجتهاد والفتوى والقضاء .  2.5

  الكفاءات 3

 1ك ويعرف مكانته وواجبه نحوه ونحو سنته . يعظم قدر النبي  3.1

 2ك يكون عالقات داخل الجامعة وخارجها  قائمة على االستقاللية وتحمل المسؤولية   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

1 
 التعريف بالمقرر وأهدافه 

 القرآن الكريم ، قطعيته وتوثيقه وقراءاته
2 

 2 تعظيم قدر القرآن الكريم  2

 2 اإلعجاز في القرآن ، تاريخه وأنواعه 3

 3 تفسير النصف األول من سورة الحجرات 4

 3 تفسير بقية سورة الحجرات 5

 2 مكانة السنة النبوية ومنزلتها  6  

 2 المسلمين بالسنة النبويةعناية  7

 2 واجبنا نحو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته وآله 8

 2 اإلجماع والقياس 9

 2 االجتهاد والفتوى  10
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 2 شرح األحاديث  : األول والثاني والثالث 11

 2 شرح األحاديث  : الرابع والخامس والسادس 12

 2 شرح األحاديث : السابع والثامن والتاسع والعاشر  13

 28 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 
نزولوه وجمعوه  يتعرف على تعريوف القورآن وكيفيوة

 المحاضرات والمناقشات وقراءاته وإعجازه وطرق تفسيره

االختبارات التحريريوة 

 والشفوية.

 أوراق عمل

1.2 

 التعلم الذاتي يلم  بتفسير سورة الحجرات 

 بووووووالمراجع الطالووووووب ربووووووط -

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

  مفرداتهذه ال معرفة
 

االختبارات التحريريوة 

 والشفوية.

عووووووووور  البحووووووووووث 

 والمناقشة

1.3 

يووتعلم مكانووة السوونة فووي التشووريع  وتوودوينها وأهووم 

 مصطلحاتها ومصادرها ونماذج منها

 المحاضرات والمناقشات

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

 مفرداتهذه ال معرفة

االختبارات التحريريوة 

 والشفوية. 

 أوراق عمل

1.4 

يعووورف نبوووذة مختصووورة عووون اإلجمووواع والقيووواس  

 االستقراء والعصف الذهني واالجتهاد والفتوى 

 المحاضرات والمناقشات

االختبارات التحريريوة 

 والشفوية.

  

 

 المهارات 2.0

2.1 

 العصف الذهني  يوضح أهم أوجه إعجاز القرآن

 الحوار والمناقشة 

 عمل أبحاث وأوراق عمل

زيووووووووارة بعووووووووض المواقووووووووع 

االلكترونيووة التووي تعتنووي بهووذا 

 الموضوع

 التقييم الجماعي

تقيووووووووووويم األبحووووووووووواث 

 وأوراق عمل

2.2 

يسووتنبط أهووم الفوائوود واألحكووام موون تفسووير سووورة 

 الحجرات
 الطريقة االستقرائية

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

 مفرداتهذه ال معرفة

 المالحظة المباشرة

وتقيوويم قوودرة الطووالب 

االسوووووووووتنباط علوووووووووى 

 والتحليل

 

2.3 
يرسووم مخطووط توضوويحي ألقسووام الحووديث موون حيووث 

 القبول والرد

 التعليم التعاوني

 خريطة المفاهيم

المالحظووووة المباشوووورة 

 والتقييم الجماعي

2.4 
 التعلم الذاتي يشرح عشرة أحاديث مختارة من السنة النبوية

 التكليف بواجبات

 االختبار

 تقييم أبحاث

2.5 
مفهوووم االجموواع و القيوواس واالجتهوواد يفوورق بووين  

 والفتوى والقضاء .

 التعلم النشط

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

المالحظوووة المسوووتمرة 

 وتقويم األداء
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 مفرداتهذه ال معرفة

 الكفاءات 3.0

3.1 
ويعوورف مكانتووه وواجبووه نحوووه  يعظوم قوودر النبووي 

 ونحو سنته .

 التعلم التعاوني

 والمناقشةالحوار 

المالحظوووة المسوووتمرة 

 وتقويم األداء

3.2 
يكون عالقات داخل الجامعة وخارجهوا  قائموة علوى 

 االستقاللية وتحمل المسؤولية  
 التعلم التعاوني

المالحظوووة المسوووتمرة 

 والتقييم الجماعي

3.3 

 يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 
التعلووويم التعووواوني مووون خوووالل 

بواجبووووات وأبحوووواث التكليووووف 

 وأنشطة جماعية

 تقييم األبحاث 

المالحظووووة المباشوووورة 

لسووووووووولوك الطوووووووووالب 

 وتوجهاتهم

3.4 

يسوووتخدم التقنيوووة الحديثوووة فوووي البحوووث عووون بعوووض 

 مفردات المادة  .
التدريب على أجهوزة اسوتخدام 

إلعووووووداد  التقنيووووووات الحديثووووووة

األبحاث والواجبات والتواصل 

 مع الزمالء والمدرسين 

متابعة تفاعول الطوالب 

سوواء فوي مجموعوات 

التواصل أو في البريد 

االلكترونووووووووووووووووووووي أو 

 استخدام البرامج 

 

 

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

منتصووووووووووووووووووف  االختبار التحريري والشفوي

ونهايووة الفصوول 

 الدراسي 

60% 

2 
كووووووول أسوووووووابيع  التقويم المستمر

 الدراسة

10% 

 %15 التاسع عر  البحوث والمناقشة 3

4 
ابتوووووووداء مووووووون  المالحظة والتقويم الجماعي

 األسبوع الرابع

15% 

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

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 
 تعريف الطالب بالمقرر

 متابعة بعض الحاالت الفردية التي تحتاج إلى اهتمام خاص 

 توجيه الطالب الى كيفية اإلفادة من التقنيات الحديثة 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 الذي طبعته  الجامعة  201كتاب اللقافة اإلسالمية 

 

 المساندةالمراجع 

 
 نظرات 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

 محاسنه : د. سليمان أبا الخيلمصادر الدين وأبرز  -5

الثقافة اإلسالمية )ثقافوة المسولم وتحوديات العصور( د. راشود شوهوان  - 6

 وآخرون

 إعجاز القرآن للباقالني – 7

 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://binothaimeen.net/site 

http://binbaz.org.sa/ 

https://tafsir.net/vb/ 

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

tp://www.eajaz.orght/ 

http://www.eajaz.org/ 

 

  ىأخر

https://www.kfnl.gov.sa/ 

m.com-http://quran/ 

 

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة دراسية مجهزة

 المكتبة

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

 جهاز عر  بيانات

 أجهزة حاسوب مرتبطة بالنت

 سبورة ذكية

 الشاملةبرنامج المكتبة 

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 

 

 

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://www.eajaz.org/
http://www.eajaz.org/
https://www.kfnl.gov.sa/
http://quran-m.com/


 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 
 غير مباشر ) االستبانات ( أعضاء هيئة التدريس، الطالب

 فاعلية طرق تقييم الطالب

 
 المراجع النظير

مراجعوووووة عينوووووات عشووووووائية مووووون 

 أوراق إجابات الطالب

 

 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 
 تقييم مباشر قيادات البرنامج

   

   
 

 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

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

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

 
 

 

 
 

 

 


