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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

 سابعال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 301، ثقافة إسالمية  201ثقافة إسالمية ،   101ثقافة إسالمية 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 يوجدال 

 

 

 )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 28 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 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 8 المكتبة 3

 ساعات 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعة ) دروس إضافية ( 1 ()تذكرأخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

تمع والصورة المثلى لألمة في عصر صدر اإلسالم. و المج تتضمن المادة التعريف بالمجتمع اإلسالمي والمجتمعات المغايرة .

ة المسلمة ، و االنحراف في المنهج. والمفاهيم ، وأحووال المجتموع المسولم المعاصور و الغوزو الفكوري و التيوارات  المثالي لألمَّ

الفكريووة المنحرفووة وأثرهووا علووى المجتمووع المسوولم و بوودعوة الشوويل همحموود بوون عبوود الوهووابه اإلصووالحية وسووب  اإلصووالح 

 والنهوض باألمة.

 

 

  للمقررالهدف الرئيس . 2

الطالب بالمجتمع المسلم المثالي ، وسوب  السوالمة مون االنحوراف فوي المونهج والمفواهيم ، ودورن فوي النهووض باألموة تعريف 

 وتمث  أخالقيات المهنة .

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع سمات المجتمع المسلم والمجتمعات المغايرة  علىتعرف ي 1.1

 2ع طرق االنحراف في المنهج والمفاهيم يعرف  1.2

 3ع لم بأبرز التيارات الفكرية المعاصرة وأثرها في المجتمع المسلم ي 1.3

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

 5ع يعدد أهم سب  اإلصالح  والنهوض باألمة  1.5

  المهارات 2

 1م قارن بين المجتمع المسلم وبين المجتمعات المغايرة ي 2.1

 2م حل  الصورة المثلى لألمة في عصر صدر اإلسالمي 2.2

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

 4م الوهاب  المناوئين لدعوة الشيل محمد عبديرد على شبه  2.4

 5م يشرح معالم الخل  في األمة وسب  عالجها  2.5

  الكفاءات 3

 1ك يشارك زمالءن في إعداد أبحاث وواجبات متعلقة بالمادة بمسؤولية واستقاللية 3.1

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

 3ك وأخالقيات المهنةيتمث  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 

 مجتمع المثالي لألمة المسلمة ال

 اإلسالميأساس بناء المجتمع 

2 

2 
 مقومات بناء األمة اإلسالمية 

 الجاهلية وحال العرب قب  اإلسالم

2 

3 
 االنحراف في المنهج 

 أخذ الدين من غير مصادرن 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 التوك  

 مفهوم الزهد

4 

7 
 مفهوم الحرية 

 مفهوم التجديد

2 

8 
 أحوال المجتمع المسلم المعاصر 

 الغزو الفكري وأثرن على المجتمع المسلم

2 

 2 وأثرها في المجتمع المسلم أبرز التيارات الفكرية المعاصرة  9

11 

 عبد الوهابدعوة الشيل محمد بن 

 مدخ  عن أسباب دراسة دعوة الشيل محمد عبد الوهاب 

 أحوال العالم اإلسالمي والجزيرة العربية قب  ظهور دعوة الشيل محمد بن عبد الوهاب 

 نشأة الشيل محمد بن عبد الوهاب وطلبه العلم

2 

11 
 الدعوة اإلصالحية للشيل نشأتها وحقيقتها 

 لوهاب العلمية والدعويةآثار دعوة الشيل محمد بن عبدا 

 شبه المناوئين لدعوة الشيل محمد بن عبد الوهاب 

2 

12 
 سب  اإلصالح والنهوض باألمة 

 معالم الخل  في واقع األمة 

 ضرورة النهوض بالواقع وإصالحه وعوام  ذلك

2 

 2 دور الطالب الجامعي في النهوض واإلصالح وأخالقيات المهنة 13

 28 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تعورف علوى سومات المجتموع المسولم والمجتمعووات ي

 المحاضرات والمناقشات المغايرة 

االختبووووووووارات التحريريووووووووة 

 والشفوية.

 أوراق عم 

1.2 

 تعلم الذاتيال يعرف طرق االنحراف في المنهج والمفاهيم 
 بووووووالمراجع الطالووووووب ربووووووط -

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

  مفرداتهذن ال معرفة

تكليووف الطالووب بعموو  بحووث أو 

 ورقة عم 

االختبووووووووارات التحريريووووووووة 

 والشفوية.

 عرض البحوث والمناقشة

1.3 

لووم بووأبرز التيووارات الفكريووة المعاصوورة وأثرهووا فووي ي

 المجتمع المسلم 

 المحاضرات والمناقشات

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

 مفرداتهذن ال معرفة

االختبووووووووارات التحريريووووووووة 

 والشفوية. 

 أوراق عم 

1.4 

يوووذكر أهوووم معوووالم دعووووة الشووويل محمووود بووون عبووود  

 والعصف الذهني االستقراء الوهاب اإلصالحية 

 المحاضرات والمناقشات

االختبووووووووارات التحريريووووووووة 

 والشفوية.

  

 

 
 يعدد أهم سب  اإلصالح  والنهوض باألمة 

 التعلم التعاوني 
المالحظووة المباشوورة وتقيوويم 

 األداء

 المهارات 2.0

2.1 
يقوووارن بوووين المجتموووع المسووولم وبوووين المجتمعوووات 

 المغايرة 

 ي العصف الذهن

 الحوار والمناقشة 

زيووووووووارة بعووووووووض المواقووووووووع 

 التقييم الجماعي

 أوراق عم 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

االلكترونيووة التووي تعتنووي بهووذا 

 الموضوع

2.2 

 الطريقة االستقرائية حل  الصورة المثلى لألمة في عصر صدر اإلسالمي

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

 مفرداتهذن ال معرفة

 بحوث وواجبات

الطوووالب علوووى تقيووويم قووودرة 

 االستنباط والتحلي 

 

2.3 
ينقد أبرز التيارات الفكريوة المعاصورة التوي تخوالف 

 الدين اإلسالمي

 التعليم التعاوني

 الحوار والمناقشة

المالحظة المباشرة والتقييم 

 الجماعي

2.4 
يرد على شوبه المنواوئين لودعوة الشويل محمود عبود 

 الوهاب 

 التعلم الذاتي

 التكليف بواجبات

 التقييم المستمر

 تقييم أبحاث

2.5 

 تعلم النشطال يشرح معالم الخل  في األمة وسب  عالجها 

 بوووووووالمراجع الطالوووووووب ربوووووووط

 فوووووي والمسووووواندة األساسوووووية

 مفرداتهذن ال معرفة

 مالحظة المستمرة ال

 تقييم األبحاث

 الكفاءات 3.0

3.1 
يشارك زمالءن فوي إعوداد أبحواث وواجبوات متعلقوة 

 بمسؤولية واستقالليةبالمادة 

 التعلم التعاوني

تكليووووف بأبحوووواث وواجبووووات ال

 وأوراق عم 

وتقوويم  المستمرة المالحظة

 األداءوتقييم األبحاث

3.2 
يشووخص أهووم معووالم الخلوو  فووي واقووع األمووة وكيفيووة 

 العالج 
 التعلم التعاوني

المالحظووووووووووة المسووووووووووتمرة 

 والتقييم الجماعي

3.3 
وأخالقيات يتمث  القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 

 المهنة

التعلووويم التعووواوني مووون خوووالل 

التكليووووف بواجبووووات وأبحوووواث 

 وأنشطة جماعية

 تقييم األبحاث 

المالحظووة المباشوورة لسوولوك 

 الطالب وتوجهاتهم

3.4 

بعوووض يسوووتخدم التقنيوووة الحديثوووة فوووي البحوووث عووون 

 مفردات المادة  .

اسوتخدام التدريب على أجهوزة 

إلعووووووداد  التقنيووووووات الحديثووووووة

والتواص   األبحاث والواجبات

 مع الزمالء والمدرسين 

متابعة تفاع  الطالب سوواء 

فووي مجموعووات التواصوو  أو 

فووووي البريوووود االلكترونووووي أو 

 استخدام البرامج 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

األسوووووووووووبوعان  االختبار التحريري والشفوي

الثوامن والرابووع 

 عشر

60% 

2 
كووووووو  أسوووووووابيع  التقويم المستمر

 الدراسة

10% 

3 

ابتووووووداء موووووون   عرض البحوث والمناقشة

األسوووووووووووووووووبوع 

 التاسع

10% 

4 
ابتوووووووداء مووووووون  لجماعيتقويم االالمالحظة و

 األسبوع الرابع

10 % 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس إلرشادهم.

 تشكي  لجان الستقبال الطالب والطالبات المستجدين لتعريفهم بالمقررات

 الطالبالساعات المكتبية لإلجابة على استفسارات 

 إقامة دورات في اإلرشاد الشخصي والجماعي

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



 

 
7 

 
  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 وآخرون –1

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

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

 مدخ  إلى الثقافة اإلسالمية : محمد رشاد سالم -4

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

الثقافوووة اإلسوووالمية )ثقافوووة المسووولم وتحوووديات العصووور( د. راشووود شوووهوان  - 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 

 

 

  ىأخر

 المكتبة الشاملة

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة دراسية مجهزة

 المكتبة

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

 جهاز عرض بيانات

 مرتبطة بالنت أجهزة حاسوب

 سبورة ذكية

 برنامج المكتبة الشاملة

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

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

 المراجع النظير فاعلية طرق تقييم الطالب
مراجعوووة عينوووات عشووووائية مووون أوراق 

 إجابات الطالب

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
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقييم مباشر قيادات البرنامج مدى تحصي  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

 مجلس القسم جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريل الجلسة

 


