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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 32 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك * متطلب جامعة  أ.

    اختياري   إجباري ب.

المستوى      المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 101ثقافة إسالمية 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

1 
 المحاضرات التقليدية

 عةسا 24
75%  

 

  ال ينطبق التعليم المدمج  2

  ال ينطبق  اإللكترونيالتعليم  3

 %1225 ساعات 4 م النشطالتعل 4

 %1225  اختبارات ساعات 4  أخرى 5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 22 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

 ال يوجد  إضافيةدروس  3

 ساعات لالختبارات  4 )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 32 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 2 ساعات االستذكار 1

 ساعات 2 الواجبات 2

 ساعات 2 المكتبة 3

 ساعات 2 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعة ) دروس إضافية ( 1 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 33 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

) تعريفتته ومصتتدرز ونزولتته وجمعتته وقرا اتتته ومتتا يهتتب علينتتا نحتتوز وإعهتتازز  تشتتتما المتتادة علتتر التعريتتف بتتالقر   الكتتريم 

 (.  وتفسير سورة الحهرات كنموذج لتفسيرز 

) تعريفها و مكانتها وعناية المسلمين بها  وتتدوينها وأهتم مصتطلحاتها  والمصتنفات فيهتا وواجبنتا وبالسنة النبوية الشريفة  

 وبمفهوم االجماع و القياس واالجتهاد والفتوى . تهاز رسول الله و له  وأصحابه ، ونماذج مختارة من األحاديث وشرحها (.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

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

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع وطرق تفسيرزتعريف القر   وكيفية نزوله وجمعه وقرا اته وإعهازز  علرتعرف ي 1.1

 2ع يعرف تفسير سورة الحهرات  1.2

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

 4ع يلم بنبذة مختصرة عن اإلجماع والقياس واالجتهاد والفتوى   1.4

  المهارات 2

 1م يوضح أهم أوجه إعهاز القر   2.1

 2م ستنبط أهم الفوائد واألحكام من تفسير سورة الحهراتي 2.2

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

 4م يشرح عشرة أحاديث مختارة من السنة النبوية 2.4

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

  الكفا ات 3

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

 2ك  داخا الهامعة وخارجها  قائمة علر االستقاللية وتحما المسؤولية يكو  عالقات  3.2

 3ك يتمثا القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة  3.3

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

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 التعريف بالمقرر وأهدافه 

 القر   الكريم ، قطعيته وتوثيقه وقرا اته
2 

 2 تعظيم قدر القر   الكريم  2

 2 اإلعهاز في القر   ، تاريخه وأنواعه 3

 3 تفسير النصف األول من سورة الحهرات 4

 3 تفسير بقية سورة الحهرات 5

 2 مكانة السنة النبوية ومنزلتها  6  

 2 عناية المسلمين بالسنة النبوية 7

 2 واجبنا نحو رسول الله صلر الله عليه وسلم وصحابته و له 8

 2 اإلجماع والقياس 9

 2 االجتهاد والفتوى  11

 2 : األول والثاني والثالث  شرح األحاديث 11

 2 شرح األحاديث  : الرابع والخامس والسادس 12
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 2 شرح األحاديث : السابع والثامن والتاسع والعاشر  13

 28 المهموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كا من استراتيهيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيهيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تعرف علر تعريتف القتر   وكيفيتة نزولته وجمعته ي

 المحاضرات والمناقشات وقرا اته وإعهازز وطرق تفسيرز

االختبتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتة 

 والشفوية.

 أوراق عما

1.2 

 تعلم الذاتيال تفسير سورة الحهرات ب يلم 
 بتتتتتتالمراجع الطالتتتتتتب ربتتتتتتط -

 فتتتتتي والمستتتتتاندة األساستتتتتية

  مفرداتهذز ال معرفة
 

االختبتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتة 

 والشفوية.

 عرض البحوث والمناقشة

1.3 

مكانتتة الستتنة فتتي التشتتريع  وتتتدوينها وأهتتم  تعلميتت

 مصطلحاتها ومصادرها ونماذج منها

 المحاضرات والمناقشات

 بتتتتتتتالمراجع الطالتتتتتتتب ربتتتتتتتط

 فتتتتتي والمستتتتتاندة األساستتتتتية

 مفرداتهذز ال معرفة

االختبتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتة 

 والشفوية. 

 أوراق عما

1.4 

نبتتتذة مختصتتترة عتتتن اإلجمتتتاع والقيتتتاس عتتترف ي 

 االستقرا  والعصف الذهني واالجتهاد والفتوى 

 المحاضرات والمناقشات

االختبتتتتتتتتارات التحريريتتتتتتتتة 

 والشفوية.

  

 

 المهارات 2.0

2.1 

 ي العصف الذهن يوضح أهم أوجه إعهاز القر  

 الحوار والمناقشة 

 عما أبحاث وأوراق عما

زيتتتتتتتتارة بعتتتتتتتتض المواقتتتتتتتتع 

االلكترونيتتة التتتي تعتنتتي بهتتذا 

 الموضوع

 لتقييم الهماعيا

 أوراق عماتقييم األبحاث و

2.2 

ستتتنبط أهتتم الفوائتتد واألحكتتام متتن تفستتير ستتورة ي

 الحهرات

 الطريقة االستقرائية

 بتتتتتتتالمراجع الطالتتتتتتتب ربتتتتتتتط

 فتتتتتي والمستتتتتاندة األساستتتتتية

 مفرداتهذز ال معرفة

 المالحظة المباشرة

تقيتتيم قتتدرة الطتتالب علتتر و

 االستنباط والتحليا

 

2.3 
يرستتم مخطتتط توضتتيحي ألقستتام الحتتديث متتن حيتتث 

 القبول والرد

 التعليم التعاوني

 خريطة المفاهيم

والتقييم  المباشرةالمالحظة 

 الهماعي

2.4 
 الذاتيالتعلم  يشرح عشرة أحاديث مختارة من السنة النبوية

 التكليف بواجبات

 االختبار

 تقييم أبحاث

2.5 

يفتترق بتتين مفهتتوم االجمتتاع و القيتتاس واالجتهتتاد  

 والفتوى والقضا  .

 تعلم النشطال

 بتتتتتتتالمراجع الطالتتتتتتتب ربتتتتتتتط

 فتتتتتي والمستتتتتاندة األساستتتتتية

 مفرداتهذز ال معرفة

مالحظة المستمرة وتقتويم ال

 األدا 

 الكفا ات 3.0

3.1 
ويعتترف مكانتتته وواجبتته نحتتوز  يعظتم قتتدر النبتتي 

 ونحو سنته .

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

وتقتويم  المستمرة المالحظة

 األدا 

3.2 
داخا الهامعة وخارجهتا  قائمتة علتر يكو  عالقات 

  االستقاللية وتحما المسؤولية 
 التعلم التعاوني

المالحظتتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتتمرة 

 والتقييم الهماعي

3.3 
التعلتتتيم التعتتتاوني متتتن ختتتالل  يتمثا القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 

التكليتتتتف بواجبتتتتات وأبحتتتتاث 

 تقييم األبحاث 

المالحظتتة المباشتترة لستتلوك 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيهيات مخرجات التعلم  رمزال

 الطالب وتوجهاتهم وأنشطة جماعية

3.4 

بعتتتض يستتتتخدم التقنيتتتة الحديثتتتة فتتتي البحتتتث عتتتن 

 مفردات المادة  .

التدريب علر أجهتزة استتخدام 

إلعتتتتتتداد  الحديثتتتتتتةالتقنيتتتتتتات 

والتواصا  األبحاث والواجبات

 مع الزمال  والمدرسين 

متابعة تفاعا الطالب ستوا  

فتتي مهموعتتات التواصتتا أو 

فتتتتي البريتتتتد االلكترونتتتتي أو 

 استخدام البرامج 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

األستتتتتتتتتتتبوعا   االختبار التحريري والشفوي

الثتامن والرابتتع 

 عشر

60% 

2 
كتتتتتتتا أستتتتتتتابيع  التقويم المستمر

 الدراسة

10% 

3 

ابتتتتتتتدا  متتتتتتن   عرض البحوث والمناقشة

األستتتتتتتتتتتتتتتتتبوع 

 التاسع

10% 

4 
ابتتتتتتتتدا  متتتتتتتن  لهماعيتقويم االالمالحظة و

 األسبوع الرابع

10 % 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 توزيع الطالب علر أعضا  هيئة التدريس إلرشادهم.

 تشكيا لها  الستقبال الطالب والطالبات المستهدين لتعريفهم بالمقررات

 الساعات المكتبية لإلجابة علر استفسارات الطالب

 اإلرشاد الشخصي والهماعيإقامة دورات في 

 متابعة بعض حاالت الطالب الفردية التي تحتاج إلر اهتمام خاص عبر برنامج الموجه الشخصي

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 الذي طبعته  الجامعة  211كتاب الثقافة اإلسالمية 

 

 المساندةالمراجع 

 
 نظرات في الثقافة اإلسالمية : عز الدين التميمي و خرو  –1

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

 المدخا إلر الثقافة اإلسالمية : د . إبراهيم  بن حماد الريس و خرو   – 3

 مدخا إلر الثقافة اإلسالمية : محمد رشاد سالم -4

 أبا الخيامصادر الدين وأبرز محاسنه : د. سليما   -5

الثقافتتتة اإلستتتالمية )ثقافتتتة المستتتلم وتحتتتديات العصتتتر( د. راشتتتد شتتتهوا   - 6

 و خرو 

 إعهاز القر   للباقالني – 7

 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://binothaimeen.net/site 

http://binbaz.org.sa/ 

https://tafsir.net/vb/ 

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

http://www.eajaz.org/ 

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/
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  ىأخر

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

m.com-http://quran/ 

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتههيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعة دراسية مههزة

 المكتبة

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

 جهاز عرض بيانات

 مرتبطة بالنت أجهزة حاسوب

 سبورة ذكية

 برنامج المكتبة الشاملة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تههيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت و المقيم مهاالت التقويم

 غير مباشر ) االستبانات (  غير مباشر ]االستبانات[ أعضا  هيئة التدريس، الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير فاعلية طرق تقييم الطالب
مراجعتتتة عينتتتات عشتتتوائية متتتن أوراق 

 إجابات الطالب

 تقييم مباشر قيادات البرنامج مدى تحصيا مخرجات التعلم

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مهلس القسم جهة االعتماد

  رقم الهلسة

  تاريخ الهلسة

 

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

