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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 32 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

 * متطلب جامعة  أ.
متطلب 

   أخرى * متطلب قسم   كلية

    اختياري  إجباري  ب.

     المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 301، ثقافة إسالمية  201،  ثقافة إسالمية  101ثقافة إسالمية 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 يوجدال 

 

 

 )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 4 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

والصممورة المثلممم لألمممة فممي عصممر صممدر اإلسممالم. و  تتضمممن المممادة التعريممف بممالمجتمع اإلسممالمي والمجتمعممات الم ممايرة .

ة المسلمة ، و االنحراف في المنهج. والمفاهيم ، وأحوال المجتممع المسملم المعاصمر و ال مزو الفكمري و  المجتمع المثالي لألمَّ

رها علم المجتمع المسلم و بدعوة الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" اإلصالحية وسبل اإلصمالح التيارات الفكرية المنحرفة وأث

 والنهوض باألمة.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تعريف الطالب بالمجتمع المسلم المثالي ، وسبل السالمة ممن االنحمراف فمي الممنهج والمفماهيم ، ودورا فمي النهموض باألممة 

 .وتمثل أخالقيات المهنة 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يتعرف علم سمات المجتمع المسلم والمجتمعات الم ايرة  1.1

 2ع يعرف طرق االنحراف في المنهج والمفاهيم  1.2

 3ع يلم بأبرز التيارات الفكرية المعاصرة وأثرها في المجتمع المسلم  1.3

 4ع يذكر أهم معالم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اإلصالحية   1.4

 5ع يعدد أهم سبل اإلصالح  والنهوض باألمة  1.5

  المهارات 2

 1م يقارن بين المجتمع المسلم وبين المجتمعات الم ايرة  2.1

 2م الصورة المثلم لألمة في عصر صدر اإلسالم حللي 2.2

 3م ينقد أبرز التيارات الفكرية المعاصرة التي تخالف الدين اإلسالمي 2.3

 4م يرد علم شبه المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب  2.4

 5م يشرح معالم الخلل في األمة وسبل عالجها  2.5

  الكفاءات 3

 1ك إعداد أبحاث وواجبات متعلقة بالمادة بمسؤولية واستقالليةيشارك زمالءا في  3.1

 2ك يشخص أهم معالم الخلل في واقع األمة وكيفية العالج  3.2

 3ك يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة وأخالقيات المهنة 3.3

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

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 التعريف بالمقرر وأهدافه 

 المجتمع المثالي لألمة المسلمة 

 أساس بناء المجتمع اإلسالمي

2 

2 
 مقومات بناء األمة اإلسالمية 

 الجاهلية وحال العرب قبل اإلسالم

2 

3 
 االنحراف في المنهج 

 أخذ الدين من غير مصادرا المعتمدة 

2 

 2 االنحراف بالمصادر المعتمدة فهما واستدالال  4

5 
 االنحراف في المفاهيم

 مفهوم التوحيد 

 مفهوم اإليمان والكفر 

2 
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 مفهوم العبادة

 مفهوم القضاء والقدر 

 مفهوم التوكل 

 مفهوم الزهد

4 

7 
 مفهوم الحرية 

 مفهوم التجديد

2 

8 
 أحوال المجتمع المسلم المعاصر 

 وأثرا علم المجتمع المسلمال زو الفكري 

2 

 2 أبرز التيارات الفكرية المعاصرة وأثرها في المجتمع المسلم  9

1

0 

 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 مدخل عن أسباب دراسة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب 

 أحوال العالم اإلسالمي والجزيرة العربية قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطلبه العلمنشأة 

2 

1

1 

 الدعوة اإلصالحية للشيخ نشأتها وحقيقتها 

 آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب العلمية والدعوية

 شبه المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

2 

1

2 

 سبل اإلصالح والنهوض باألمة 

 معالم الخلل في واقع األمة 

 بالواقع وإصالحه وعوامل ذلكضرورة النهوض 

2 

1

3 
 دور الطالب الجامعي في النهوض واإلصالح وأخالقيات المهنة

2 

 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 

يتعممممممرف علممممممم سمممممممات المجتمممممممع المسمممممملم 

 والمجتمعات الم ايرة 
 المحاضرات والمناقشات

االختبممممممممممممممممممممممارات 

التحريريممممممممممممممممممممممممة 

 والشفوية.

 أوراق عمل

1.2 

 التعلم الذاتي يعرف طرق االنحراف في المنهج والمفاهيم 

 األساسية بالمراجع الطالب ربط -

همممممذا  معرفمممممة فمممممي والمسممممماندة

  مفرداتال

الطالممممب بعمممممل بحممممث أو تكليممممف 

 ورقة عمل

االختبممممممممممممممممممممممارات 

التحريريممممممممممممممممممممممممة 

 والشفوية.

عممممممرض البحمممممموث 

 والمناقشة

1.3 

يلممم بممأبرز التيممارات الفكريممة المعاصممرة وأثرهمما 

 في المجتمع المسلم 

 المحاضرات والمناقشات

 األساسممية بممالمراجع الطالممب ربممط

همممممذا  معرفمممممة فمممممي والمسممممماندة

 مفرداتال

االختبممممممممممممممممممممممارات 

التحريريممممممممممممممممممممممممة 

 والشفوية. 

 أوراق عمل

1.4 

يممذكر أهممم معممالم دعمموة الشمميخ محمممد بممن عبممد  

 الوهاب اإلصالحية 
 االستقراء والعصف الذهني

 المحاضرات والمناقشات

االختبممممممممممممممممممممممارات 

التحريريممممممممممممممممممممممممة 

 والشفوية.

  

 

 
 يعدد أهم سبل اإلصالح  والنهوض باألمة 

 التعلم التعاوني 
المباشممرة المالحظممة 

 وتقييم األداء
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

2.1 

يقممارن بممين المجتمممع المسمملم وبممين المجتمعممات 

 الم ايرة 

 العصف الذهني 

 الحوار والمناقشة 

زيارة بعمض المواقمع االلكترونيمة 

 التي تعتني بهذا الموضوع

 التقييم الجماعي

 أوراق عمل

2.2 

حلممل الصممورة المثلممم لألمممة فممي عصممر صممدر ي

 اإلسالم
 الطريقة االستقرائية

 األساسممية بممالمراجع الطالممب ربممط

همممممذا  معرفمممممة فمممممي والمسممممماندة

 مفرداتال

 بحوث وواجبات

تقيمميم قممدرة الطممالب 

علمممممممم االسمممممممتنباط 

 والتحليل

 

2.3 
ينقمممد أبمممرز التيمممارات الفكريمممة المعاصمممرة التمممي 

 تخالف الدين اإلسالمي

 التعليم التعاوني

 الحوار والمناقشة

المالحظممة المباشممرة 

 والتقييم الجماعي

2.4 
يممرد علممم شممبه المنمماوئين لممدعوة الشمميخ محمممد 

 عبد الوهاب 

 التعلم الذاتي

 التكليف بواجبات

 التقييم المستمر

 تقييم أبحاث

2.5 

 التعلم النشط يشرح معالم الخلل في األمة وسبل عالجها 

 األساسممية بممالمراجع الطالممب ربممط

همممممذا  معرفمممممة فمممممي والمسممممماندة

 مفرداتال

 المالحظة المستمرة 

 تقييم األبحاث

 الكفاءات 3.0

3.1 
يشمممارك زممممالءا فمممي إعمممداد أبحممماث وواجبمممات 

 متعلقة بالمادة بمسؤولية واستقاللية

 التعلم التعاوني

التكليمممممممف بأبحممممممماث وواجبمممممممات 

 وأوراق عمل

المالحظة المستمرة 

وتقويم األداءوتقييم 

 األبحاث

3.2 
يشخص أهم معالم الخلل في واقع األمة وكيفيمة 

 العالج 
 التعلم التعاوني

المالحظة المستمرة 

 والتقييم الجماعي

3.3 

يتمثممممل القمممميم واألخممممالق اإلسممممالمية الحميممممدة 

 وأخالقيات المهنة
التعلممممميم التعممممماوني ممممممن خمممممالل 

التكليمممممممف بواجبمممممممات وأبحممممممماث 

 وأنشطة جماعية

 تقييم األبحاث 

 المالحظممة المباشممرة

لسممممممملوك الطمممممممالب 

 وتوجهاتهم

3.4 

يسمتخدم التقنيممة الحديثممة فممي البحممث عممن بعممض 

التمممدريب علمممم أجهمممزة اسمممتخدام  مفردات المادة  .

إلعممداد األبحمماث  التقنيممات الحديثممة

والواجبات والتواصل مع الزمالء 

 والمدرسين 

متابعمممممممممة تفاعمممممممممل 

الطمممالب سمممواء فمممي 

مجموعات التواصل 

أو فمممممممممي البريممممممممممد 

االلكترونمممممممممممممممي أو 

 استخدام البرامج 

 

 

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

منتصممممممممممممممممممف  االختبار التحريري والشفوي

ونهايممة الفصممل 

 الدراسي 

60% 

2 
كمممممممل أسمممممممابيع  التقويم المستمر

 الدراسة

10% 

 %15 التاسع عرض البحوث والمناقشة 3

4 
ابتمممممممداء ممممممممن  المالحظة والتقويم الجماعي

 األسبوع الرابع

15% 
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 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 الم اهتمام خاص 

 توجيه الطالب الم كيفية االفادة من التقنيات الحديثة 

 

 

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

 الذي طبعته  الجامعة  401كتاب اللقافة اإلسالمية  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 
 نظرات في الثقافة اإلسالمية : عز الدين التميمي وآخرون –1

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

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

 مدخل إلم الثقافة اإلسالمية : محمد رشاد سالم -4

 محاسنه : د. سليمان أبا الخيلمصادر الدين وأبرز  -5

الثقافة اإلسالمية )ثقافمة المسملم وتحمديات العصمر( د. راشمد شمهوان  - 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

 المكتبة

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

 جهاز عرض بيانات

 أجهزة حاسوب مرتبطة بالنت

 سبورة ذكية

 برنامج المكتبة الشاملة

 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://shamela.ws/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 

 أعضاء هيئة التدريس، الطالب
 غير مباشر ) االستبانات (

 المراجع النظير فاعلية طرق تقييم الطالب
مراجعة عينمات عشموائية ممن 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

 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 القسمجلس م جهة االعتماد
 الثالثة رقم الجلسة

 هـ1/3/1442 تاريخ الجلسة

 

 
 


