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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

 خامسال

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 201ثقافة إسالمية ،  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 40
8333%  

 

  ال ينطبق التعليم المدمج  2

  ال ينطبق  اإللكترونيالتعليم  3

 %1637 ساعات 8 م النشطالتعل 4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 42 محاضرات 1

 ال ينطبق إستوديوأو معمل  2

  ساعتان 2 إضافيةدروس  3

 ساعات لالختبارات  4 )تذكر(ى أخر 4

 ساعة 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 4 ساعات االستذكار 1

 ساعات3 الواجبات 2

 ساعات4 المكتبة 3

 ساعات 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعة ) دروس إضافية ( 2 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 17 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

تحتوي المادة على خصائص الشريعة اإلسالالمية ومكانالة التشالريع فالي الالدين اإلسالالمي وخصالائص الالنيم اإلسالالمية. ومفهالوم 

الشالبهات التالي تثالار حالول الالنيم اإلسالالمية خاصالة نيالام تعالدد الزوجالات ونيالام الحكالم ورد  نيام وأحكالام األسالرة فالي اإلسالالم ،

 والحدود.، والنيام االقتصادي  ،والنيام السياسي ،و النيام الجنائي وأحكامه في اإلسالم.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

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

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع تعرف على النيم اإلسالمية ومقاصدها ومصادرها وخصائصها .ي 1.1

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

 3ع مفهوم النيام االقتصادي اإلسالمي وأهم مبادئه . حدد ي 1.3

 4ع يذكر تعريف النيام 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 شرح أهم الشبه المثارة على نيام األسرة في اإلسالم وكيفية الرد عليها ي 2.1

 2م قارن بين النيام االقتصادي في اإلسالم واألنيمة الوضعيةي 2.2

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

 4م وقوانين العقوبات الوضعيةيفرق بين الحدود والتعازير   2.4

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

  الكفاءات 3

 1ك باستقالل ومسؤولية شارك زمالءه في األعمال  والتكاليف الجماعية ي 3.1

 2ك داخل الجامعة وخارجها   ناجحة  يكون عالقات  3.2

 3ك يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة  3.3

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

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 

 تمهيد:  مدخل عام لدراسة النيم اإلسالمية. 

 تعريف موجز بالنيم اإلسالمية.  -

 تكامل النيم اإلسالمية.  -

 اإلسالمية.أنواعها وطريقة دراستها في مادة الثقافة 

2 

 

 نيام األسرة في اإلسالم . -

 تعريف األسرة وبيان أهميتها ومقاصدها -

 مراحل تكوين األسرة -

 الحقوق والواجبات بين أفراد األسرة

6 

 
 مراعاة اإلسالم للواقع -

 الطالق ومشروعيته في اإلسالم -

6 
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 شبهات حول النيام األسري في اإلسالم والرد عليها

 

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

 

6 

 

 المبدأ الرابع: الحض على العمل

 المبدأ الخامس: التكافل اإلجتماعي

 المبدأ السادس:محاربة الفساد

 المبدأ السابع: تحريم الربا ودرء مخاطره عن المجتمع

 لنشاط االقتصاديالمبدأ الثامن: التوجيه اإلداري 

6 

   

 النيام السياسي في اإلسالم
 مصادر النيم السياسي في اإلسالم والمصنفات فيه

 خصائص النيام السياسي في اإلسالم

 األصول واألسس التي قام عليها النيام السياسي في االسالم

 حكم إقامة الدولة في اإلسالم

 أهداف الدولة االسالمية

 وأحكامهاالبيعة في اإلسالم 

 وظائف الدولة اإلسالمية وواجبات اإلمام

 حقوق اإلمام علىالرعية

 حقوق الرعية وواجباتها

 حقوق غير المسلمين في ظل الدولة اإلسالمية وواجباتهم

9 

 

 نيام العقوبات والحدود
 مدخل عام لمفهوم العقوبات في اإلسالم

 القصاص

 الحدود 

 التعزير

 والقوانين الوضعيةالفرق بين الحدود الشرعية 

 بعض الشبهات حول  القصاص والحدودوالرد عليها

 حقوق اإلنسان في اإلسالم

9 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تعالالالالالالرف علالالالالالالى الالالالالالالنيم اإلسالالالالالالالمية ومقاصالالالالالالدها ي

 المحاضرات والمناقشات ومصادرها وخصائصها .

االختبالالالالالالالالارات التحريريالالالالالالالالة 

 والشفوية.

 أوراق عمل

1.2 

يلم بنيام األسالرة فالي اإلسالالم وأهالم الشالبه المثالارة 

 عيه .
 تعلم الذاتيال

 المحاضرات والمناقشات

 بالالالالالالالمراجع الطالالالالالالالب ربالالالالالالط -

 فالالالالالي والمسالالالالالاندة األساسالالالالالية

  مفرداتهذه ال معرفة
 

االختبالالالالالالالالارات التحريريالالالالالالالالة 

 والشفوية.

 عرض البحوث والمناقشة

1.3 

يحالالدد  مفهالالوم النيالالام االقتصالالادي اإلسالالالمي وأهالالم 

 مبادئه .

 المحاضرات والمناقشات

 بالالالالالالالالمراجع الطالالالالالالالالب ربالالالالالالالط

 فالالالالالي والمسالالالالالاندة األساسالالالالالية

 مفرداتهذه ال معرفة

االختبالالالالالالالالارات التحريريالالالالالالالالة 

 والشفوية. 

 أوراق عمل

1.4 

يذكر تعريف النيام السياسي في اإلسالم  وأصوله  

 االستقراء والعصف الذهني وحقوق الراعي والرعية 

 المحاضرات والمناقشات

االختبالالالالالالالالارات التحريريالالالالالالالالة 

 والشفوية.

  

 

 

يعالالالرف مفهالالالوم العقوبالالالات فالالالي اإلسالالالالم وأنواعهالالالا 

 وبعض الشبه المثارة عليها 
 المحاضرات والمناقشات

تكليالالالالالالف الطالالالالالالالب بالالالالالالبعض 

 األبحاث والواجبات

االختبالالالالالالالالارات التحريريالالالالالالالالة 

 والشفوية.

 تقييم األبحاث 

 المهارات 2.0

2.1 

يشالالرح أهالالم الشالالبه المثالالارة علالالى نيالالام األسالالرة فالالي 

 اإلسالم وكيفية الرد عليها 

 ي العصف الذهن

 الحوار والمناقشة 

زيالالالالالالالالارة بعالالالالالالالالض المواقالالالالالالالالع 

االلكترونيالالة التالالي تعتنالالي بهالالذا 

 الموضوع

أوراق تقيالالالالالالالاليم األبحالالالالالالالالاث و

 عملال

2.2 

قارن بين النيام االقتصادي فالي اإلسالالم واألنيمالة ي

 الوضعية

 

 بالالالالالالالالمراجع الطالالالالالالالالب ربالالالالالالالط

 فالالالالالي والمسالالالالالاندة األساسالالالالالية

 مفرداتهذه ال معرفة

تكالالوين ملكالالة النقالالد واسالالتخدام 

 أسلوب المقارنة

 بحوث وواجبات

تقيالالاليم قالالالدرة الطالالالالب علالالالى 

 االستنباط والتحليل

 

2.3 

يحرر مذهب السلف في تحالريم الخالروج علالى أئمالة 

 التعليم التعاوني المسلمين 

 الطريقة االستقرائية

المالحية المباشرة والتقييم 

 الجماعي

 تقييم أبحاث

 

2.4 
يفالالرق بالالين الحالالدود والتعالالازير  وقالالوانين العقوبالالات 

 الوضعية

 التعلم الذاتي

 التكليف بواجبات

 ا

 تقييم أبحاث

2.5 

يالرد علالالى الشالالبه الالالواردة علالى نيالالام العقوبالالات فالالي  

 اإلسالم 

توزيع بعي  مفيردات المقيرر 

 لشرحها واستنباط الفوائد منها

 بالالالالالالالالمراجع الطالالالالالالالالب ربالالالالالالالط

 فالالالالالي والمسالالالالالاندة األساسالالالالالية

 مفرداتهذه ال معرفة

زيالالالالالالالالارة بعالالالالالالالالض المواقالالالالالالالالع 

االلكترونيالالة التالالي تعتنالالي بهالالذا 

 المالحية وتقييم األداء
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الموضوع

 الكفاءات 3.0

3.1 
شالالارك زمالالالءه فالالي األعمالالال  والتكالالاليف الجماعيالالة ي

 باستقالل ومسؤولية 

 التعلم التعاوني

 الحوار والمناقشة

وتقالويم  المستمرة المالحية

 األداء

3.2 
 ناجحة داخل الجامعة وخارجها    يكون عالقات 

 التعلم التعاوني
المالحيالالالالالالالالالالة المسالالالالالالالالالالتمرة 

 والتقييم الجماعي

3.3 

التعلالالاليم التعالالالاوني مالالالن خالالالالل  يتمثل القيم واألخالق اإلسالمية الحميدة 

التكليالالالالف بواجبالالالالات وأبحالالالالاث 

 وأنشطة جماعية

التعلالاليم علالالى بنالالاء الشخصالالية 

 القدوة.

 

المالحيالالة المباشالالرة لسالاللوك 

 الطالب وتوجهاتهم

3.4 

بعالالالض يسالالالتخدم التقنيالالالة الحديثالالالة فالالالي البحالالالث عالالالن 

 مفردات المادة  .

اسالتخدام التدريب على أجهالزة 

إلعالالالالالالداد  التقنيالالالالالالات الحديثالالالالالالة

والتواصل  األبحاث والواجبات

 مع الزمالء والمدرسين 

متابعة تفاعل الطالب سالواء 

فالالي مجموعالالات التواصالالل أو 

فالالالالي البريالالالالد االلكترونالالالالي أو 

 استخدام البرامج 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 

األسالالالالالالالالالالالبوعان  االختبار التحريري والشفوي

الثالامن والرابالالع 

 عشر

60% 

2 
كالالالالالالالل أسالالالالالالالابيع  التقويم المستمر

 الدراسة

10% 

3 

ابتالالالالالالداء مالالالالالالن   عرض البحوث والمناقشة

األسالالالالالالالالالالالالالالالالالبوع 

 التاسع

10% 

4 
ابتالالالالالالالداء مالالالالالالالن  لجماعيتقويم االالمالحية 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.

 تشكيل 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

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 الذي طبعته  الجامعة  211كتاب الثقافة اإلسالمية 

 

 المساندةالمراجع 

 
 نيرات 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
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 محاسنه : د. سليمان أبا الخيلمصادر الدين وأبرز  -5

الثقافالالالة اإلسالالالالمية )ثقافالالالة المسالالاللم وتحالالالديات العصالالالر( د. راشالالالد شالالالهوان  - 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 

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 بعدد من الكراسي يكفي الستيعاب عدد الطالب 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 النيير فاعلية طرق تقييم الطالب
مراجعالالالة عينالالالات عشالالالوائية مالالالن أوراق 

 إجابات الطالب

 تقييم مباشر قيادات البرنامج مدى تحصيل 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

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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  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


