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نموذج توصيف مقرر دراسي
جامعة نجران

:المؤسسة

أصول الدين ــ كلية الشريعة وأصول الدين :الكلية/القسم
أ)التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي 112 :سلم 2-ثقافة إسالمية 2
 .2عدد الساعات المعتمدة2 :
 .4البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)
 .3اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
د .محمد علي آل عمر الزيلعي
 .5السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:
المستوى الثاني
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مدخل إلى الثقافة اإلسالمية
 .7المتطلبات اآلنية لهذا المقرر (إن وجدت):
 .1موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
مباني الجامعة الجديدة  ,والتحضيرية .
ب) األهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر :إبراز خصائص اجملتمع اإلسالمي
واألسس اليت يقوم عليها  ،ووسائل الرتابط االجتماعي  ،وأهم املشكالت املوجودة يف اجملتمع  .جتسيد تعاليم اإلسالم يف
جمال تكوين األسرة وإظهار دور املرأة يف بناء األسرة وتشكيل اجملتمع  .بيان هدي اإلسالم وتوجيهاته يف قضااي الزواج
وتربية األوالد  ،األمر الذي يساعد على حفظ كيان األسرة واستقرارها  ،وابلتايل ترابط اجملتمع وتقويته  .معاجلة اإلسالم
ملا حيدث يف نطاق األسرة من قضااي ومشكالت .
-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد
لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت ,والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال
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الدراسة).

ج) توصيف المقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة
التعريفية أو الدليل ).
-1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع
1
2
3
4
5

ساعات
التدريس
2
2
2
2
2
1

أهم المشكالت االجتماعية

7

األسرة في اإلسالم

2
2

8

مقدمات الزواج

9

الزواج وأهدافه

10

مفهوم المجتمع اإلسالمي
أسس بناء المجتمع اإلسالمي
مفهوم بناء المجتمع اإلسالمي
خصائص المجتمع اإلسالمي
وسائل تقوية الروابط االجتماعية
اختبــــــــــــــــــــــار

2
2
1

اختبــــــــــــــــــــــار

3

6

11
2

اآلثار المترتبة على عقد الزواج .

12

وسائل تقوية الروابط األسرية

13

أهم قضايا األسرة .

14

المشكالت الزوجية وطرق حلها .

15

2
2
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-22مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
2المحاضرة:

مادة الدرس:

 21ساعة

ثقافة 2

عملي/ميداني/
تدريبي

المختبر

أخرى:

-4ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):
-3تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم
بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها.
 توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو
المهارات.
 الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي.

أ .أ-المعارف:
-1توصيف للمعارف المراد اكتسابها:

 )1االستخدام بكفاءة لألمثلة الصحيحة للمفاهيم الشرعيَّة  ،وربطها مبا سبق للمتعلمني
اكتسابه من املفاهيم .
 )2عرض نصوص شرعية للمتعلمني وفقاً للمنهج الوسطي الذي يدعو له الدين اإلسالمي .
 )3التطبيق بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف حتليل النصوص الشرعية املقدمة
للمتعلمني مما يعينهم على استيعاهبا .
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف :استخراج أثر النصوص الشرعيَّة على
البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للمجتمع بطريقة تساعد املتعلمني على فهم
النصوص الشرعية وتطبيقها يف مواقفهم احلياتية املعاصرة .
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ومساعدة املتعلمني على استخدام املصطلحات واملفاهيم الشرعية يف حواراهتم الصفية  ،وغري الصفية
 ،وكتاابهتم اإلبداعية والوظيفية .
وتوفري الفرص التعليمية اليت تساعد يف إكساب املتعلمني جودة استخراج املفاهيم الشرعية الصحيحة
املستمدة من الكتاب والسنّة .
-4طرق تقويم المعارف المكتسبة :توفري الفرص التعليمية اليت تساعد يف إكساب املتعلمني صياغة
اخلطاب الديين الوسطي (شفاهه وكتابة) املستمد من نصوص الوحيني  .توجيه املتعلمني إىل البحث
والتقصي لإلملام بقدر االستطاعة مبوضوعات التخصصات اإلسالميّة املتنوعة من خالل النرر يف
آايت القرآن الكرمي واألحاديث النبويَّة الصحيحة .
ب-المهارات اإلدرايية:
-1توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:

أن يُهيأ للمتعلمني مواقف فردية حملاولة استخراج األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واألدلة
التفصيليّة من نصوص الكتاب والسنّة .
واالستمرار على مساعدهتم يف اكتساب هذه املهارة .
وتوزيع املتعلمني إىل جمموعات صغرية ومتفاعلة لقيامهم بطريقة مشرتكة الكتساب مهارة استخراج
األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واألدلة التفصيليّة من نصوص الكتاب والسنّة .
وحث املتعلمني أن حيرصوا على مواصلة الدراسة الشرعيّة وعلوم الرتبية يف مراحل التعليم ما بعد
اجلامعي ( الدراسات العليا ) بغية االتصال املستمر ابملستجدات يف جمال الرتبية بعامه  ،والرتبية
الشرعيّة خباصة.
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :ختطيط خططاً قصرية املدى  ،وطويلة
املدى لتنمية املتعلمني شرعيّاً يف ضوء احتياجاهتم الشرعيّة الفعلية .املشاركة بفاعلية يف الدورات
التدريبية  ،وورش العمل واملؤمترات العلمية ذات العالقة ابلتدريس بعامة  ،وبتدريس املواد الشرعيّة
خباصة.
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-4طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب :توجيه املتعلمني على مأمل شرو العلماء األقدمني
املوثوق هبم على منهج أهل السنة واجلماعة للنصوص الشرعيّة  ،وإعادة صياغتها أبسلوهبم مممَّا يرتقي
مبواهبهم ويعاجل ضعفهم .االستفادة من املتخصصني الشرعيني داخل املؤسسة التعليميّة اخلاصة
ابملتعلمني  ،ويف املؤسسات املهنية الشرعيّة األخرى يف حل مشكالت املتعلمني التدريسية  ،ويف
تطوير أدائهم التدريسي  .استخدام املعلومات الواردة يف املراجع الشرعيّة القدمية واحلديثة من كتب
وأحباث ومقاالت لتحسني مستوايت املتعلمني الشرعيّة التعليميّة  ،وتطوير أساليب تعليمهم هلا .
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:

-1وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها :أن يقدَّم
للمتعلمني أفكاراً متنوعة  ،ومتطورة ألنشطة شرعية صفية وال صفية تساعد يف تدعيم خرباهتم وتنمية
مهاراهتم يف الدراسات اإلسالميّة  .االستخدام بشكل صحيح ألساليب التقومي املختلفة للحكم
على املستوى الشرعي للمتعلمني  ،وتشخيص مواطن ضعفهم يف املواد الشرعية .
-2استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات . :أن ُميد للمتعلمني ابسرتاتيجيات
قرائية هلم وحتليلية للنصوص الشرعية  .ينفذوا اسرتاتيجيات تدريسية فردية ومجعية تساعد يف تنمية
املهارات يف تدريس املواد الشرعيّة  .املشاركة بكفاءة يف تصميم وتنفيذ اخلطط العالجية لضعف
املهارات الشرعيّة عن املتعلمني الضعاف .

-4طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب :أن يوفر
للمتعلمني حلوالً متنوعة  ،ومبتكرة للمشكالت املختلفة اليت تواجههم يف املواقف الدراسية خباصة ،
واحلياتية بعامة .أن يُوظف يف التعامل مع املتعلمني فهماً ووعياً بدور التكنولوجيا يف تدريس مواد
الرتبية اإلسالميّة .مساعدة املتعلمني على التقومي الذايت ألدائهم يف املواد الشرعية  ،والوعي مبواطن
قوهتم وضعفهم  ،والتصحيح الذايت ألخطائهم.
د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية:

-1توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال :أن يُقدَّم للمتعلمني منوذجاً للمستمع اجليد
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آلرائهم  ،وأفكارهم  ،ومعلوماهتم مبا يشجعهم على املشاركة والتعبري.التح ّدث مع املتعلمني مبعلومات
شرعيَّة صحيحة واضحة تعينهم على الفهم  ،والتواصل.

-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات :أن يُقدَّم منوذجاً للمتعلمني يتوفر فيه
االلتزام مبعلومات شرعيَّة صحيحة وواضحة مما يوفر للمتعلمني مناذج كتابية يقتدون هبا يف كتابتهم
اليت تعرض معلوماهتم وآرائهم .
-4طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب :قراءة كتاابت املتعلمني بوعي
وعمق يف ضوء ثقافاهتم  ،ومستواهم الشرعي .
هـ .المهارات الحريية النفسية (إن وجدت):
-1توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب :التحدث بطريقة
مؤثرة أمام اآلخرين .
-2استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:الحوار  ,المناقشة  ,أو الطلب من بعض
الطلبة القيام بشرح الدرس وإجراء الحوارات في قاعة الصف .
-4طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب :متابعة الطالب في النقاش والحوار مع
زمالئهم  .القيام بالواجبات األساسية أو إضافية .
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:

التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع جماعي ,اختبار
نهائي...الخ)

األسبوع
المحدد له

1
2
4

اختبار اعمال السنة ()1
اختبار اعمال السنة ()2
اختبارالنهائي

الخامس
العاشر
االخير

نسبته من
التقويم
النهائي
25
25
55

د .الدعم الطالبي:
-1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
عشر ساعات .

هـ  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة:
اإلسالم وبناء المجتمع
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-2المراجع الرئيسة :كتب الثقافة اإلسالمية بعامة
-4الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)
كتب الفكر اإلسالمي بعامة
-3المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:
الجامع لكتب التراث االسالمي والعربي
المكتبة الشاملة
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح
التنظيمية الفنية :المكتبة -األقراص المرنة
و  .المرافق الالزمة:
بيّن متطلبات المقرر الدراسي بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل
الفصول الدراسية والمختبرات ,وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ).
-1المباني (قاعات المحاضرات ,المختبرات...,الخ):
القاعات الدراسية -المكتبة
-2مصادر الحاسب اآللي :الحاسب اآللي –الشبكة العنكبوتية .
-4مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :
هي  :التدريس جودة حول الطالب من استرجاعية تغذية على الحصول استراتيجيات
الضعف بنقاط ما يتعلق كل في المقرر أستاذ بوعي االرتقاء الدراسي بهدف الفصل منتصف فى تقييم -
.الدرس قاعة في والقوة
 .بكامله للفصل إجمالية تقييم بعملية الدراسي نهاية الفصل في الطالب قيام -
أخطاء من العملية التعليمية وما شاب  ,التطوير آليات بشأن المقرر وأستاذ الطالب آراء على التعرف -
تقييم المقرر من خالل الطالب ومعرفة مدى تطبيق الطالب للمعرفة المكتسبة
-2استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :
عمل االستبانات
-4عمليات تطوير التدريس :
 -االستفادة من برامج الحاسب
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القراءة الخارجيةحضور الدورات التدريبية-3عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسين مستقلين ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى) :البحوث –االختبارات – الواجبات .
-5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
دراسة نتائج الطالب
عمل استبانات

9

1437H, October 2015.

T5. COURSE REPORT (CR)- Muharram

