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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :أصول الثقافة اإلسالمية
رمز المقررISLS 101:
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نموذج توصيف مقرر دراسي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعة تبوك
الكلية /القسم :كلٌة التربٌة واآلداب – قسم الدراسات اإلسالمٌة

تاريخ التوصيف6441/8/66 :هـ

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .6اسم المقرر الدراسً ورمزه :أصول الثقافة اإلسالمٌة ISLS 101
 .2 .6عدد الساعات المعتمدة :ساعتان -نظري
 .3 .2البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً:
البكالرٌوس – إعداد عام
 .4 .3السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :المستوى األول
 .5 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .6 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .7 .6موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئيس لكلية التربية
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعية :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة



النسبة:

%51

ب .التعلٌم اإللكترونً



النسبة:

%51

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
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ب .األهداف
 -6ما هدف المقرر الرئٌس ؟
-

بٌان تمٌز الثقافة اإلسالمٌة عن غٌرها من الثقافات البشرٌة فً المفهوم والمصادر والخصائص.
إمداد الدارس بحصٌلة مناسبة من المعارف المتعلقة باإلسالم عقٌدة وشرٌعة ومنهجا للحٌاة ،وحضارة
إبراز جوانب من الحضارة اإلسالمٌة المنبثقة من دٌننا بوصفه دٌنا عاما صالحا للبشرٌة فً كل زمان ومكان.
التعرٌف بأبرز التحدٌات المعاصرة التً تواجه الثقافة اإلسالمٌة.
بٌان سمو مقاصد اإلسالم وقدرته على تحقٌق السعادة الحقٌقٌة للناس فً الدنٌا واآلخرة .

 -2اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
 االستفادة المتواصلة من تكنلوجٌا المعلومات وشبكة االنترنت مالحظات ومقترحات أستاذ المقرر -متابعة المستجدات العلمٌة فً مجال المقرر.

ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة
أودلٌل البرنامج).

وصف عام للمقرر:

 .6الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
الوحدة األولى :تعرٌف الثقافة اإلسالمٌة وأهمٌتها ومجاالتها
الوحدة الثانٌة :مصادر الثقافة اإلسالمٌة وروافدها
الوحدة الثالثة :خصائص الثقافة اإلسالمٌة
الوحدة الرابعة :الحضارة اإلسالمٌة
الوحدة الخامسة :أصول اإلٌمان الستة -اإلٌمان باهلل
الوحدة السادسة :اإلٌمان بالمالئكة والمتب والرسل  -علٌهم السالم-
الوحدة السابعة :اإلٌمان بالٌوم اآلخر
الوحدة الثامنة :اإلٌمان بالقدر
الوحدة التاسعة :أهم التحدٌات المعاصرة (الغلو والتطرف)
الوحدة العاشرة :نواقض اإلٌمان
الوحدة الحادٌة عشرة :الشرٌعة اإلسالمٌة وأبرز مقاصدها
الوحدة الثانٌة عشرة :العبادات فً اإلسالم وحكمها

عدد األسابيع
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ساعات التدريس
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

24
2

دروس
إضافية
........
........

معامل أو
استديو
........
........

تطبيق
........
........

اختبارات

المجموع

4
........

28
2

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:
خمس ساعات ترصد لألبحاث وللواجبات التً تقدم فً قاعة الدرس

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلمالمقرر المستهدفة وطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن
ٌتضمن كل مقرر مخرجات تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
6-6
2-6
3-6

2
6-2
2-2
3-2

3
6-3
2-3

4
6-4

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
معرفة أصول الثقافة اإلسالمٌة
معرفة أهم التحدٌات المعاصرة
معرفة مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة
المهارات المعرفية
تنمٌة قدرات الطالب على الربط بٌن تعرٌف الثقافة وخصائصها
ٌناقش األفكار المنحرفة وٌنقدها
ربط أركان اإلٌمان بأدلتها الشرعٌة.
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
مهارة اإللقاء والعرض أمام اآلخرٌن .
مهارة النقد الهادف والبناء والحوار والمناقشة مع اآلخرٌن .
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
قدرة الطلبة علً الوصول إلً المواقع اإللكترونٌة المفٌدة علً
شبكة اإلنترنت

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم

المحاضرة -حلقات نقاش
عروش ٌقدمها الطالب
حلقات نقاش

اختبارات
أستاذ المقرر
استبانة

المحاضرة /المناقشة /التحلٌل
عروض طالبٌة
المحاضرة

أستاذ المقرر
أستاذ المقرر
اختبارات

تقدٌم عروض
حلقات نقاش /األسئلة المباشرة
عرض المواقع المفٌدة

أستاذ المقرر
استبانه
واجبات

2-4

5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)

6-5
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 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م
6
2
3
4
5
6

نسبته من التقييم
مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
%21
5
االختبار الدوري األول
%21
61
االختبار الدوري الثانً
%61
مستمر
حضور الطالب ومناقشته ومشاركته الحوارات العلمٌة وغٌرها من األعمال
الفصلٌة
%51
66
االختبار النهائً

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
الساعات المكتبٌة /أربع ساعات فً األسبوع -التواصل عبر الهاتف أو اإلٌمٌل

ه .مصادر التعلّم
 .6أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
أصول الثقافة اإلسالمٌة -تألٌف مجموعة من المتخصصٌن فً العلوم الشرعٌة

 .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
-

شرح أصول اإلٌمان ،المؤلف  :الشٌخ  /محمد بن صالح العثٌمٌن.
نحو ثقافة إسالمٌة أصٌلة ،المؤلف د .عمر بن سلٌمان األشقر.
المدخل إلى الثقافة اإلسالمٌة  ،المؤلف د .محمد رشاد سالم
معالم الثقافة اإلسالمٌة  :عبد الكرٌم عثمان.
الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة
مجلة البحوث اإلسالمٌة

 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
 موقع وزارة الشؤون اإلسالمٌة موقع الدرر السنٌة موقع صٌد الفوائد -موقع األلوكة

 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
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و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .6المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
قاعة المحاضرات بالمقر الرئٌس لكلٌة التربٌة واآلداب -قاعات المحاضرات فً كلٌات الجامعة األخرى

 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
-أجهزة الحاسب اآللً -اآلٌباد

 .3مصادر أخرى (حددها :مثال اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ال ٌوجد

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .6استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
– األبحاث الصفٌة
– االختبارات
– المناقشات داخل القاعة

 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
 -أعداد ملف للمادة

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
 ورش عمل ألساتذة القسم لمناقشة تطوٌر المقرر -مالحظات أعضاء هٌئة التدرٌس على المقرر

 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):
 فحص الدرجات من قبل لجنة مختصة اإلشراف العام لرئٌس القسم -متابعة عمٌد الكلٌة

 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
تشكل لجنة فً القسم للقٌام بمهم التطوٌر والمراجعة للمقررات الدراسٌة

اسم العضو المسئول عن التوصيف
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني

د.صالح بن عبد هللا الغامدي

نموذج توصيف مقرر دراسي ،رمضان 3418هـ ،الموافق يونيو 1037م

5

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

التوقيع:

التاريخ 6441 /8 /68هـ
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