
الثقافھ االسالمیھ 4اسم المقرر:

6821401-2رمز المقرر:

بكالوریوسالبرنامج:

قسم اللغة العربیةالقسم العلمي:

 الكلیة الجامعیة بأضمالكلیة:

جامعة أم القرىالمؤسسة:



D2

المحتویات 
........................................................................................................أ. التعریف بالمقرر الدراسي:  ٣ 

.............................................................................................ب- ھدف المقرر ومخرجاتھ التعلیمیة: ٤ 

...................................................................................................................................رئیس ؟ ٤ 

.................................................................................................................ج. موضوعات المقرر  ٥ 

...................................................................................................................د. التدریس والتقییم: ٨ 

....................................................1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس وطرق التقییم  
 ٨

............................................................................................................................2. أنشطة تقییم الطلبة  
 ٨

...................................................................................ھـ - أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي: ٩ 

......................................................................................................و – مصادر التعلم والمرافق:  ١٠ 

..........................................................................................................................1. قائمة مصادر التعلم: 
 ١٠

.............................................................................................................2. المرافق والتجھیزات المطلوبة: 
 ١٠

..............................................................................................................ز. تقویم جودة المقرر: ١١ 

.................................................................................................................ح. اعتماد التوصیف  ١٢



D3

أ. التعریف بالمقرر الدراسي:  

6. نمط الدراسة (اختر كل ما ینطبق) 

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

1. الساعات المعتمدة:

2. نوع المقرر

أخرىمتطلب قسممتطلب كلیة ✔متطلب جامعة أ.

اختیاري إجباري ب.

السنة الثالثة- المستوى الخامس 3. السنة / المستوى الذي یقدم فیھ المقرر

4. المتطلبات السابقة لھذا المقرر (إن وجدت) 
الیوجد  

5. المتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر (إن وجدت)

الیوجد 

النسبة عدد الساعات التدریسیةنمط الدراسةم

١٠٠٪٣٠المحاضرات التقلیدیة1

الیوجد الیوجد التعلیم المدمج 2

الیوجد الیوجد التعلیم اإللكتروني 3

الیوجد الیوجد التعلیم عن بعد 4

الیوجد الیوجد أخرى 5

ساعات التعلمالنشاطم

ساعات االتصال

٣٠محاضرات1

الیوجد معمل أو إستودیو2

الیوجد دروس إضافیة3

الیوجد أخرى (تذكر)4

٣٠اإلجمالي

ساعات التعلم األخرى*

الیوجد ساعات االستذكار1

الیوجد الواجبات2

الیوجد المكتبة3
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* ھـي مـقدار الـوقـت المسـتثمر فـي الـنشاطـات الـتي تـسھم فـي تـحقیق مخـرجـات الـتعلم لـلمقرر، ویـشمل ذلـك: جـمیع أنشـطة الـتعلم، مـثل: سـاعـات االسـتذكـار، 
إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة 

ب- ھدف المقرر ومخرجاتھ التعلیمیة: 
رئیس ؟ 

• تعریف الطالب بالمجتمع اإلسالمي والمجتمعات المغایرة 
• .إلمام الطالب بالصورة المثلى لألمة في عصر صدر اإلسالم. 

• تعریف الطالب بالمجتمع المثالي لألمَّة المسلمة.. 
• تعریف الطالب باالنحراف في المنھج. والمفاھیم . 

إطالع الطالب على أحوال المجتمع المسلم المعاصر و الغزو الفكري و التیارات الفكریة المنحرفة وأثرھا على المجتمع المسلم •
2- اذكـر بـإیـجاز أي خـطط - یـتم تـنفیذھـا - لـتطویـر وتحسـین الـمقرر الـدراسـي . اإلطـالع عـلي الـبحوث والـدراسـات الحـدیـثة الـمتصلة بـموضـوعـات الـمقرر •

واالسـتفادة مـنھا ،كـما یـمكن مـن خـالل تـدریـس الـمنھج ربـطھ بـالـمواقـع اإلسـالمـیة الـتي تـبین مـدي تـوافـق الـثقافـة اإلسـالمـیة مـع الـفطرة اإلنـسانـیة واإلعـجاز 
العلمي في الكتاب والسنة .   

•  

الیوجد إعداد البحوث/ المشاریع4

الیوجد أخرى (تذكر)5

٣٠اإلجمالي
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ج. موضوعات المقرر  
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ساعات االتصالقائمة الموضوعاتم

١

ینقسم المنھج إلى قسمین : 
الـقسم األول  :  دراسـة الـمجتمع اإلسـالمـي فـي عھـد الـنبي ویـبدأ ھـذا الـقسم بـدراسـة الـصور 
الـمطلوبـة لـلتطبیق اإلسـالمـي فـي عـالـم الـواقـع مـمثلة فـي عـصر الـرسـول وعـصر الـصحابـة 
والـتابـعین ثـم دراسـة االنحـراف الـتدریـجي الـذي وقـع فـیھ المسـلمون فـبعدوا رویـداً رویـدا عـن 

التطبیق الصحیح لإلسالم وما ترتب على ذلك من آثار . 
أوالً : الـصورة الـمثالـیة لـألمـة اإلسـالمـیة مـمثلة فـي عـصر صـدر اإلسـالم وتـشمل عـلى الـنقاط 

التالیة : 
1. الـمعنى الـحقیق لـألمـة فـي ضـوء الھـدي اإلسـالمـي وھـو مجـموعـة مـن البشـر تجـمعھم الـعقیدة 
الـصحیحة فـي هللا فـي مـقابـل الـتصور الـجاھـلي لـذلـك وھـو مجـموعـة مـن البشـر تجـمعھم أرض 
مشـتركـة ولـغة مشـتركـة وجـنس مشـترك ومـاض مشـترك وآمـال مشـتركـة ومـصالـح مشـتركـة , دون 

اعتبار للعقیدة . 
2. الـسمات الـتي اتـصفت بـھا األمـة اإلسـالمـیة لتسـتحق عـند هللا أن یـصفھا فـي كـتابـھ الـكریـم بـقولـھ 

سبحانھ ( كنتم خیر أمة أخرجت للناس

٤

٢

-   تـعمیق مـعانـي اإلیـمان فـي قـلوبـھم وجـدیـة أخـذھـم لـلكتاب والـسنة وإرخـاصـھم أنـفسھم فـي سـبیل 
هللا . 

-        إنصھار األجناس والشعوب واللغات في أمة واحدة متحدة العقیدة متحدة الوجھة 
-   تـحقیق الـعدل بـصورة فـریـدة فـي الـتاریـخ وخـاصـة بـین المسـلمین وغـیر المسـلمین ( حـادثـة 

الشاب القبطي مع ابن عمرو بن العاص والیھودي الذي سرق درع علي . 
-   الـوفـاء بـالـمواثـیق ( مـثال صـلح الحـدیـبیة ) عھـد أبـي عـبید ألھـل الـشام ورد الجـزیـة إلـیھم .. إلـخ , 

في مقابل األمم التي تبرم المواثیق وھي تضمر في نفسھا نقضھا في أول فرصة مواتیة . 
-        التكافل داخل األمة اإلسالمیة على جمیع المستویات . 

-   أخالقیات اإلسالم التي یبتغي بھا وجھ هللا في مقابل األخالق النفعیة السائدة في الغرب الیو

٦

٣

ثالثاً : اآلثار المترتبة على انحراف المسلمین عن اإلسالم , ویبرز فیھا النقاط اآلتیة : 
- الـضعف الـعلمي والـمادي واالقـتصادي والسـیاسـي والـعسكري الـذي أصـاب الـعالـم اإلسـالمـي فـي 

مجموعھ . 
- وقـوع الـعالـم اإلسـالمـي فـریـسة ألعـدائـھ ومـا حـدث مـن غـزو عـسكري واقـتصادي وسـیاسـي 

لمختلف بلدان العالم اإلسالمي . 
القسم الثاني : أحوال المجتمع اإلسالمي المعاصر : 

ویشتمل ھذا القسم على ثالثة موضوعات رئیسیة ھي : 
أوالً : الغزو الفكري تبرز فیھ النقاط اآلتیة : 

-   تـعریـف الـغزو الـفكري وبـیان أسـبابـھ ( ضـعف المسـلمین وتخـلفھم وانـبھارھـم بـما عـند الـغرب ) 
وبـیان أھـدافـھ , ومـحاولـة اقـتالع الـعقیدة اإلسـالمـیة مـن قـلوب المسـلمین وتـحویـل واقـعھم إلـى 

صورة مخالفة للصورة اإلسالمیة . 
-   بـیان الـوسـائـل الـتي یسـتخدمـھا الـغزو الـفكري لـبلوغ أھـدافـھ ومـن بـینھا ( الـتعلیم , الـمرأة , فـصل 

الدین عن الدولة , الثقافة والفن ووسائل اإلعالم

٦

٤
دعـوة اإلمـام / محـمد بـن عـبد الـوھـاب ( نـشأتـھا , أبـرز مـعالـم الـدعـوة وخـصائـصھ و عـوامـل نـجاحـھا 

٤, منھجھ في الدعوة , آثارھا الداخلیة والخارجیة
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٥

ثالثاً : سبیل اإلصالح : 
تـدرس فـیھ الـوسـائـل الـتي یـمكن إعـادة اإلسـالمـیة إلـى عـظمتھا الـسابـقة وخـیریـتھا الـتي فـقدتـھا خـالل 
األجـیال مـع بـیان أن البشـریـة كـلھا الـیوم فـي حـاجـة مـلحة إلـى اإلسـالم ولـكن یـنقصھا أن تـرى 

صورتھ التطبیقیة السلیمة على أیدي المسلمین , ومن أبرز ھذه الوسائل : 
-        إزالة الجھالة المتفشیة بحقائق اإلسالم ووسائل اإلعالم ووسائل التعلیم . 

-        التربیة اإلسالمیة الصحیحة في المدارس والمجتمعات . 
-        الدعوة إلى تصحیح النظم لتكون موافقة للشریعة اإلسالمیة . 

-        الدعوة إلى التضامن اإلسالمي . 
-   تقویة اقتصادیات العالم اإلسالمي واستغالل موارده الطبیعیة الھائلة في إقامة أمة متكاملة

٤

األخذـ بوـساـئلـ التـقدم المـادي ولكـن علـى أساـس منـ الشرـیعـة التـي ال تفـصل بیـن الدـینـ والدـنیـا وال ٦
بین الدنیا واآلخرة .

٦

٣٠المجموع
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د. التدریس والتقییم: 
1.  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس وطرق التقییم  

2. أنشطة تقییم الطلبة  

أنشطة التقییم (اختبار تحریري، شفھي، عرض تقدیمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ) 

طرق التقییماستراتیجیات التدریسمخرجات التعلم الرمز

المعارف1.0

ان یـعرف الـطالـب الـمجتمع اإلسـالمـي والـمجتمعات 1.1
المغایرة

التقویم المستمرالمحاضرة واإللتقاء .

1.2
ان .یـلم الـطالـب بـالـصورة الـمثلى لـألمـة فـي عـصر 

االختبارات الشفویةشرائح عرض بوربوینت .صدر اإلسالم.

. الحوار والمناقشة..ان الطالب یعرف المجتمع المثالي لألمَّة المسلمة1.3
 التحــــریــــریــــة (مــــقالــــیة
.وموضوعیة)

قـصاصـات ورقـیة لـألمـثلة و ان یلم الطالب باالنحراف في المنھج. والمفاھیم .1.4
التمارین

 إعـداد الـتقاریـر والـواجـبات
المنزلیة

زیارة مواقع اإلنترنت

المھارات2.0

 ان یـــقارن الـــطالـــب بـــین الـــمجتمع اإلســـالمـــي2.1
والمجتمعات المغایرة

,التقویم المستمر.المحاضرة

2.2
 ان .یحـلل الـطالـب الـصورة الـمثلى لـألمـة فـي عـصر
.االختبارات الشفویة.المناقشة.صدر اإلسالم

ـة2.3  ان یـعدد الـطالـب صـفات الـمجتمع الـمثالـي لـألمَّ
..المسلمة

. العصف الذھني
 الخــــتــــــــــبــــــــــارات 
 التحــــریــــریــــة(مــــقالــــیة
وموضوعیة)

 إعـداد الـتقاریـر والـواجـباتأوراق العملان یقوم الطالب االنحراف في المنھج. والمفاھیم .2.4
.المنزلیة

الكفاءات3.0

الیوجد الیوجد الیوجد 3.1

توقیت التقییم أنشطة التقییمم
(باألسبوع)

النسبة  
من إجمالي درجة التقییم

١٠٪مستمر التقویم المستمر + واجبات صغیرة1

٢٠٪التاسع اختبار نصفي2

١٠٪الثاني عشر كتابة بحث أو تقریر3

٦٠٪السادس عشر االختبار النھائي4
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ھـ - أنشطة اإلرشاد األكادیمي والدعم الطالبي: 
 الساعات المكتبية مكتوبة أمام حجرة األساتذة الستقبال الطالب ,           
. وتقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه
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و – مصادر التعلم والمرافق:  
1. قائمة مصادر التعلم: 

2. المرافق والتجھیزات المطلوبة: 

. مجلة البحوث الفقھیة المعاصرةالمرجع الرئیس للمقرر

الیوجد المراجع المساندة

موقع مكتبة الملك عبدهللا بجامعة أم القرى.المصادر اإللكترونیة

- مواقع المكتبات بالجامعات السعودیة خاصة والعربیة عامة.

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

http://213.150.161.217/kfcris/login.htm

البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات 
المدمجة، والمعايير /اللوائح التنظيمية الفنية: التراث 
اإلسالمي، أو المكتبة الشاملة.

اخرى 

 قرص صلب(هارد دسك) الجامع الكبير للتراث. 
- األسطوانات الخاصة بعلوم العربية ومراجعها 
المعتمدة من المراكز البحثية

متطلبات المقررالعناصر

المرافق 
(القاعات الدراسیة، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... 

إلخ)

-قاعة مجھزة بتقنیات العرض. 
-طاوالت مستدیرة لفرق العمل . 

-سبورة ذكیة .

التجھیزات التقنیة 
(جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)

- جھاز حاسب آلي . 
- طابعة لیزر. 

- إنترنت 

الیوجد تجھیزات أخرى (تبعاً لطبیعة التخصص)
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ز. تقویم جودة المقرر: 
  

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

اســتبانــة تــوزع عــلى الــطالب لــتقییم 
الـمقرر , ویـتم تـوزیـعھا فـي نـھایـة الـفصل 

.

 حلقة نقاش مع زمالء القسم .
 - التواصل مع األقسام المناظرة
 بالجامعات السعودیة والعربیة .
 - االستفادة من الھیئة الوطنیة للتقویم
واالعتماد األكادیمي , وطلب زیارتھا

مباشر 

. ِصـف إجـراءات التخـطیط لـلمراجـعة 
الـدوریـة لـمدى فـعالـیة  الـمقرر الـدراسـي 

والتخطیط لتطویره:

إنجاز الطالب ( مثل: 
تدقيق تصحيح عينة من 
أعمال الطلبة بواسطة 
أعضاء هيئة تدريس 
مستقلين، والتبادل 
بصورة دوريٍة لتصحيح 
االختبارات أو عينة من 
الواجبات مع أعضاء هيئة 
تدريس من مؤسسة 
أخرى):

مباشر 

-  تحـلیل نـتائـج الـتغذیـة الـراجـعة مـن 
خالل التقاریر والتوصیات المختلفة .

-  مقارنة نتائج الطالب 
بنتائج طالب كليات , أو 
جامعات أخرى .

غیر مباشر 

- وضـع خـطة تـنفیذیـة لـتلك الـتوصـیات 
فــي حــدود اإلمــكانــات الــمتوفــرة فــي 

الجامعة .

- تحـلیل االخـتبارات ومـقارنـتھا مـع جـھة 
أخــــرى مــــن الــــجوانــــب الــــتالــــیة 

( الشمولیة ,التمیز , الصعوبة).
غیر مباشر 

- تــصحیح عــینات مــن أوراق اإلجــابــات 
والـواجـبات مـن زمـیل مـتخصص ودراسـة 

ثبات النتائج
غیر مباشر 

ورش عـمل ألعـضاء ھـیئة الـتدریـس حـول 
غیر مباشر االستراتیجیات الحدیثة للتدریس .

- تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى الـتعامـل 
مع برنامج (جسور) في التعلیم عن بعد .

غیر مباشر 
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مجاالت التقویم (مثل. فاعلیة التدریس، فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ) 
المقیمون (الطلبة، أعضاء ھیئة التدریس، قیادات البرنامج، المراجع النظیر، أخرى (یتم تحدیدھا) 

طرق التقییم (مباشر وغیر مباشر) 

ح. اعتماد التوصیف  

- تـدریـب األسـاتـذة والـطالب عـلى كـیفیة 
الــــتعامــــل مــــع قــــواعــــد الــــبیانــــات 

البحثیة ,والمكتبات اإللكترونیة .
غیر مباشر 

- تــدریــب أعــضاء ھــیئة الــتدریــس عــلى 
كــیفیة تــحویــل الــمقررات إلــى مــقررات 

إلكترونیة , وتفعیل التعلم عن بعد.
مباشر 

- عـقد مـؤتـمرات ونـدوات حـول األسـالـیب 
الحـدیـثة فـي الـتدریـس , واسـتضافـة أشھـر 

الخبراء في الداخل والخارج .
مباشر 

طرق التقییمالمقیمونمجاالت التقویم

جھة االعتماد

رقم الجلسة

تاریخ الجلسة


