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:أ. التعريف با=قرر الدراسي

1. الساعات
ا=عتمدة:

 

2. نوع ا=قرر
.أ متطلب جامعة √ متطلب كلية متطلب قسم  أخرى    
.ب إجباري اختياري    
3. السنة / ا=ستوى الذي يقدم فيه ا=قرر السنة

الثانية مستو رابع
 

4. ا=تطلبات السابقة لهذا ا=قرر (إن وجدت) الثقافة ا3س#مية
(1) +الثقافة ا3س#مية (2)

 
 

5. ا=تطلبات ا=تزامنة مع هذا ا=قرر (إن وجدت) الثقافة اKسIمية (4)
 
 

 
(نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق .6
م نمط الدراسة عدد الساعات التدريسية النسبة
1 ا=حاضرات التقليدية 3 100%
2 التعليم ا=دمج   
3 التعليم ا3لكتروني   
4 التعليم عن بعد   
5 أخرى   

 
 

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

ساعات اhتصال
1 محاضرات 3×15
2 معمل أو إستوديو ] يوجد
3 دروس إضافية ] يوجد
4 أخرى (تذكر) ] يوجد
ا3جمالي  45

ساعات التعلم ا0خرى*
1 ساعات ا]ستذكار  
2 الواجبات  
3 ا3كتبة  
4 إعداد البحوث/ ا3شاريع  
5 أخرى (تذكر)  
ا3جمالي   

* هي مقدار الوقت ا3ستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم، مثل: ساعات
ا]ستذكار، إعداد ا3شاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه ا3تعلم في ا3كتبة

 
:ب- هدف ا=قرر ومخرجاته التعليمية

1. الوصف العام ل=قرر:
 
 
 

الهدف الرئيس للمقرر .2
تعريف الطالب بخصائص الشريعة اKسIمية ومكانه التشريع في الدين اKسIمي وإبراز خصائص النظم اKسIمية
وتأصيل مفهوم نظام وأحكام اzسرة في اzثIم من خIل نصوص الوحيt واجتهاد الفقهاء
 



:مخرجات التعلم للمقرر .3

مخرجات التعلم للمقرر
رمز

مخرج التعلم ا4رتبط
للبرنامج

1 ا4عارف  
1.1 أن يعرف بخصائص النظم ا&س$مية ا:لقاء
1.2 أن يبG معن خصائص الشريعة ا&س$مية ومكانه التشريع في ا:س$م شرائح عرض بور

بوينت
1.3 أن يحدد مفهوم نظام اSسرة في ا&س$م وأهم احكامه العصف الذهني
1... يسرد بنظام العقوبات والحدود والضرورات الخمس وسبل ا\حافظة عليها ا\ناقشة والحوار
2 ا4هارات  

2.1 أن يقارن بG خصائص النظم ا&س$مية ا:لقاء
أن يبرهن عل خصائص الشريعة ا&س$مية ومكانه التشريع في الدين ا:س$مي2.2 شرائح عرض بور

بوينت
2.3 أن يتd مفهوم نظام اSسرة في ا&س$م وأهم أحكامه العصف الذهني
2... أن يبرهن عل نظام العقوبات والحدود والضرورات الخمس وسبل ا\حافظة عليها ا\ناقشة والحوار
3 الكفاءات  

3.1 أن تدير الطالبة حلقه نقاش مع زمي$تها حول النظم ا&س$مية ا\جموعات الصغيرة
داخل القاعة

3.2 أن تشارك الطالبة مع زمي$تها في ندوه حول حقوق ا:نسان في ا&س$م البحوث الجماعية
والواجبات

3.3   
3...   

 
ج. موضوعات ا4قرر
م قائمة ا4وضوعات ساعات اFتصال

1

تمهيد: مدخل عام لدراسة النظم ا&س$مية
تعريف موجز بالنظم ا&س$مية

تكامل النظم ا&س$مية
(أنواعها وطريقه دراستها في ماده الثقافة ا&س$مية (ص 7_13

3

2 (نظام اSسرة في ا&س$م (ص 32-14 3
3 (مراحل تكوين اSسرة (ص 59-33 3
4 (مراعاة ا&س$م للواقع وأساليب فض ا\نازعات (ص 79-60 3
5 (النظام ا:قتصادي في ا&س$م (ص 134-114 3

..... (من ا\بدأ الرابع الب نهاية النظام ا:قتصادي (165-135 6
النظام السياسي في اSث$م (ص184-166)  3
من حكم أقامه الدولة في اSث$م (ص 205-185)  3
من حقوق الحاكم الب نهاية النظام السياسي (ص 206 -219)  3

ا4جموع  

 
:د. التدريس والتقييم
ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم .1
الرمز مخرجات التعلم استراتيجيات التدريس طرق التقييم

1.0 ا4عارف
1.1 أن يعرف بخصائص النظم ا&س$مية ا:لقاء تقويم مستمر
1.2 أن يبG معن خصائص الشريعة ا&س$مية ومكانه

التشريع في الدين ا&س$مي عرض شرائح بور بوينت اختبارات شفويه

… أن يحدد مفهوم نظام اSسرة في اSث$م وأهم
أحكامه العصف الذهني اختبارات تحريريه

2.0 ا4هارات
2.1 أن يقارن بG خصائص النظم اSسلمية توزيع بعض مفردات ا\قرر عل

الط$ب لتحليلها ا\$حظة ا\باشرة

2.2 أن يبرهن عل خصائص الشريعة اSسلمية ومكانه
التشريع في الدين اSسلمي

طرح قضايا واقعيه معاصره
لها صله با\قرر ومناقشه
الط$ب فيها

تقييم قدره الط$ب عل
التحليل

… أن يتd مفهوم نظام اSسرة فث اSث$م وأهم
أحكامه العصف الذهني

تقييم اراء الط$ب أثناء
مناقشه القضايا ابان
الدرس

3.0 الكفاءات
3.1 أن تدير الطالبة حلقه نقاش مع زمي$تها حول

النظم ا&س$مية
ا\جموعات الصغيرة داخل
القاعة اSسئلة الشفوية والتحريرية



3.2 أن تشارك الطالبة مع زمي-تها في ندوه حول
حقوق ا@نسان في ا<س-م

البحوث الجماعية والواجبات تقويم ا@قران
…    

2. أنشطة تقييم الطلبة

م أنشطة التقييم توقيت التقييم
(باOسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة

التقييم
1 التقويم اUستمر + واجبات صغيرة 

 
مستمر 10%

2 اختبار نصفي التاسع 20%
3 كتابة بحث أو تقرير الثاني عشر 10%
4 ا@ختبار النهائي السادس عشر 60%
5    
6    
7    
8    

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ)

 
 
:هـ - أنشطة اIرشاد اGكاديمي والدعم الطBبي
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية ل-ستشارات وا<رشاد اOكاديمي الخاص لكل
طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خ-له أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل
  .(أسبوع
 

الساعات اUكتبية مكتوبة أمام حجرة اOستاذات @ستقبال الطالبات، وتقديم الدعم وا<رشاد والتوجيه
 

 
:و – مصادر التعلم واNرافق

1. قائمة مصادر التعلم:

اNرجع الرئيس للمقرر

اUدخل لدراسة النظم ا<س-مية د. محمد رأفت سعيد
النظم ا<س-مية نشأتها وتطورها د. صبحي الصالح

ا@حكام السلطانية للماوردي وOبي يعل
السياسة الشرعية @بن تيميه

الطرق الحكمية @بن القيم
التراتيب ا<دارية للكتاني

النظام اOساسي للحكم في اUلكة العربية السعودية
التاريخ ا<س-مي محمود شاكر

منهج السنة في الزواج د. محمد ا@حمدي أبو النور
نظام اOسرة في ا<س-م د. عبد الرحمن الصابوني
الس-م واOوضاع ا@قتصادية الشيخ محمد الغزالي
نظام الحكم في ا<س-م د-محمد عبد الله العربي

التشريع الجنائي في ا<س-م د- محمد عبد الله العربي
الثقافة ا<س-مية اUستو الثالث 301 محمد اUبارك -محمد الغزالي جامعه ام القرء

اNراجع اNساندة

الحضارة ا<س-مية الشيخ عبد الرحمن حسن حبكنه اUيداني
نظرات في الثقافة ا<س-مية محفوظ عزام

في ظ-ل القران سيد قطب
علم اUقاصد الشرعية د- نور الدين بن مختار الخادمين
اUدخل لدراسة الشريعة ا<س-مية د-عبد الكريم زيدان

أساسيات العلوم اUعاصرة في التراث ا<س-مي أحمد فؤاد باشا

اNصادر اIلكترونية (مواقع ا@نترنت (موقع مكتبه اUلك عبد الله بجامعه أم القرى_ موقع شبكه اOلوكة

أخرى
البرامج اUعتمدة عل الحاسب ا@لي

اOسطوانات اUدمجة
اUكتبة الشاملة

:اNرافق والتجهيزات اNطلوبة .2
العناصر متطلبات اNقرر

اNرافق
(القاعات الدراسية، اUختبرات، قاعات العرض، قاعات اUحاكاة ... إلخ)

.قاعة مجهزة بتقنيات العرض -
.طاو@ت مستديرة لفرق العمل -
.سبورة ذكية -

 

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

.جهاز حاسب آلي -
.طابعة ليزر -

انترنت



تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص) 3 يوجد

 
 
 
 
 

:ز. تقويم جودة ا.قرر
 

مجا8ت التقويم ا.قيمون طرق التقييم
استراتيجيات الحصول على
التغذية الراجعة من الط<ب
بخصوص فعالية التدريس

الط<ب
لتقييم الطالبات  على  توزع  استبانة 
.اTقرر ويتم توزيعها في نهاية الفصل

 

استراتيجيات أخرى لتقويم عملية
التدريس من قبل اZستاذ أو
القسم

أعضاء هيئه التدريس

.حلقة نقاش مع زمي<ت القسم -
اTناظرة - اZقسام  مع  التواصل 
.بالجامعات السعودية والعربية

ا3ستفادة من الهيئة الوطنية للتقويم -
وطلب اZكاديمي،  وا3عتماد 
.زيارتها

 

إجراءات تطوير التدريس أعضاء هيئه التدريس

التدريس - هيئة  Zعضاء  عمل  ورش 
الحديثة ا3ستراتيجيات  حول 
.للتدارس

على - والطالبات  اZستاذات  تدريب 
في (جسور)  برنامج  مع  التعامل 
.التعليم عن بعد

على - والطالبات  اZستاذات  تدريب 
البيانات قواعد  مع  التعامل  كيفية 
.البحثية، واTكتبات اsلكترونية

على - التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب 
مقررات إلى  اTقررات  تحويل  كيفية 
.إلكترونية، وتفعيل التعليم عن بعد
عقد مؤتمرات وندوات حول اZساليب

الحديثة في التدريس، واستضافة أشهر
الخبراء في الداخل والخارج

إجراءات التحقق من معايير إنجاز
الطالب (مثل: تدقيق تصحيح عينة
من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء
هيئة تدريس مستقلx، والتبادل
بصورة دوريٍة لتصحيح
ا3ختبارات أو عينة من الواجبات
مع أعضاء هيئة تدريس من
مؤسسة أخرى

أعضاء هيئه التدريس

بنتائج - الطالبات  نتائج  مقارنة 
.طالبات كليات وجامعات أخرى

مع - ومقارنتها  ا3ختبارات  تحليل 
التالية الجوانب  من  أخرى  جهة 
((الشمولية، التميز، الصعوبة
تصحيح عينا تمن أوراق اsجابات

والواجبات من زميلة متخصصة ودراسة
ثبات النتائج.

ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة
الدورية Tدى فعالية اTقرر
الدراسي والتخطيط لتطويره

أعضاء هيئه التدريس
من - الراجعة  التغذية  نتائج  تحليل 
.خ<ل التقارير والتوصيات اTختلفة

وضع خطة تنفيذية لتلك التوصيات في
حدود اsمكانات اTتوفرة في الجامعة

   
   

مجا3ت التقويم (مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الط<ب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)
اTقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، اTراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)

طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

 
 
 

ح. اعتماد التوصيف
جهة ا8عتماد قسم اللغة العربية
رقم الجلسة  

تاريخ الجلسة  

 



6  


