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توصٌف المقرر الدراسً
اسم المقرر :الثقافة اإلسالمٌة ()2
رمز المقررISLS 201 :
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نموذج توصٌف مقرر دراسً
تارٌخ التوصٌف0441/8/22 :

إسم المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة تبوك
الكلٌة /القسم :التربٌة واآلداب/قسم الدراسات اإلسالمٌة

التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه
أ.
ٔ .ٔ .اسم المقرر الدراسً ورمزه :الثقافة اإلسالمٌة (ISLS 210 )2
ٕ .ٕ .عدد الساعات المعتمدة2 :
ٖ .ٖ .البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :متطلب جامعً (جمٌع برامج البكالرٌوس)
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

ٗ.
٘.
.ٙ
.7

ٗ .السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسًٌ :ختلف من برنامج آلخر
٘ .المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :الثقافة اإلسالمٌة (ISLS 010 )0
 .ٙالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمإسسة التعلٌمٌة :المقر الرئٌس لكلٌة التربٌة
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعٌة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة



النسبة:

ٓ%8

ب .التعلٌم اإللكترونً



النسبة:

ٕٓ%

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعلٌقات:
ال ٌوجد

ب .األهداف
ٔ -ما هدف المقرر الرئٌس ؟
تعرٌف الطالب والطالبات باألحكام الشرعٌة المتعلقة باألسرة
ٕ -اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
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المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

 استخدام وسائل التقنٌة الحدٌثة فً التدرٌس ،والمتابعة ،وتدرٌب الطالب.
 اإلفادة من األقراص الممغنطة ،مثل :المكتبة الشاملة ،ومحركات وأدوات البحث ،والمواقع
اإللكترونٌة العلمٌة المعتمدة فً الجامعات ،ومراكز البحث العلمً المتعلق بالتخصص.
 تفعٌل عملٌة الدراسة الذاتٌة للطالب من خالل مصادر المكتبة الورقٌة ،والمصادر اإللكترونٌة بعد
التؤكد من مصداقٌتها.
 التواصل المستمر مع أهل االختصاص للتوصل إلى أنسب الطرق لتطوٌر المادة بما ٌناسب
متطلبات
العصر ،وسوق العمل.

ج.
البرنامج).

وصف المقرر الدراسً (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أودلٌل

وصف عام للمقرر :مفهوم األسرة فً اإلسالم وأهمٌتها وخصائصها  ،ضوابط العالقة بٌن الجنسٌن،
مقدمات تكوٌن األسرة  ،الزواج وأحكامه الحقوق الزوجٌة وحقوق األبناء واآلباء واألخوة ،وسائل
اإلستقرار األسري ،أحكام فرق الزواج وآثارها.
ٔ .الموضوعات التً ٌنبغً تناولها:
قائمة الموضوعات

الوحدة األولى  :مفهوم األسرة فً اإلسالم  ،وأهمٌتها ،وخصائصها.
 Oمفهوم األسرة.
 oأهمٌة األسرة ومظاهر عناٌة اإلسالم بها.
 oخصائص األسرة المسلمة.
الوحدة الثانٌة :ضوابط العالقة بٌن الجنسٌن.
 oاعتدال الموقف الشرعً من المٌل بٌن الجنسٌن.
 oضوابط العالقة بٌن الجنسٌن.
 oالزنا كبٌرة من كبائر الذنوب.
الوحدة الثالثة :مقدمات تكوٌن األسرة.
 oمعاٌٌر اختٌار الزوج والزوجة.
 oمفهوم الخِطبة ،وأهم أحكامها.
 oالمحرمات من النساء
الوحدة الرابعة :الزواج وأحكامه.
 Oتعرٌف الزواج  ،وبٌان حكمه.
 oأركان وشروط عقد الزواج.
 oالشروط فً عقد الزواج وأثرها فً صحته.

عدد األسابٌع

ساعات التدرٌس

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ
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 Oبٌان لبعض المخالفات الوا قعة فً الزواج.
الوحدة الخامسة :الحقوق الزوجٌة المشتركة:
 oاالستمتاع واإلعفاف.
 oالتعاون على الطاعة.
 oكتم السر.
 oالتوارث.
 oالتشاور.
 oاالهتمام بالمظهر.
الوحدة السادسة :حقوق الزوج وحقوق الزوجة.
 Oحقوق الزوج.
 Oحقوق الزوجة.
الوحدة السابعة :حقوق الوالدٌن.
 oحقوق الوالدين.
الوحدة الثامنة :حقوق األوالد واإلخوة.
 oحقوق األوالد.
 oحقوق اإلخوة.
الوحدة التاسعة :وسائل االستقرار األسري.
 oاتباع المنهج اإلسالمً فً جمٌع مراحل الحٌاة األسرٌة.
 oااللتزام باألخالق الحسنة.
 oضرورة العناٌة بالتربٌة.
 oالعناٌة بالجوانب االقتصادٌة.
 oمراعاة الجوانب النفسٌة.
الوحدة العاشرة :أحكام الطالق.
 oتعرٌف الطالق  ،و ْ
حكمه.
 oشروط الطالق  ،وآدابه.
 oأقسام الطالق.
 oتوجٌهات بشؤن الطالق.
الوحدة الحادٌة عشرة أحكام الخلع  ،وفسخ النكاح.
 oتعرٌف ْ
الخل ِع  ،وأحْ َكامِه.
َ oفسْ خ ال ِّنكاح بالعٌْب.
الوحدة الثانٌة عشرة  :منهج اإلسالم للحد من وقوع الطالق ،ودراسة
ألبرز مخالفاته ،واآلثار المترتبة علٌه.
 Oمنهج اإلسالم للحد من وقوع الطالق.
 Oالمخالفات الشرعٌة فً الطالق.
 oآثار الطالق على األسرة والمجتمع .

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

ٔ

ٕ

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

1

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

ٕ .إجمالً عدد ساعات المقرر وتوزٌعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

ٕٗ
ٕ

دروس
إضافٌة
-

معامل أو
استدٌو
-

تطبٌق

أخرى

المجموع

-

ٗ
-

ٕ8
ٕ

ٖ .عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافً) التً ٌقوم بها الطالب خالل أسبوعٌاً:
ٌتوقع من الطالب/ـة أن ٌقضً ساعتٌن أسبوعٌا السترجاع المعلومات ،وحل الواجبات المنزلٌة ،ومطالعة
المراجع ،والمواقع اإللكترونٌة ذات الصلة.
ٗ .مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت واتساقها مع طرق قٌاسها
واستراتٌجٌات تدرٌسها
ٌحدد الجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانٌا ً :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

0
ٔٔ-

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت
المعرفة
ٌتعرف الطالب على األحكام المتعلقة باألسرة ونظامها فً المحاضرات المباشرة
العصف الذهنً
الشرٌعة اإلسالمٌة
الحوار والنقاش

استراتٌجٌات التدرٌس للمقرر

ٕٔ-

المهارات المعرفٌة
ٌكتسب الطالب مهارة البحث واالستقراء

ٕٕ-

ٌكتسب الطالب مهارة تحلٌل المشاكل

المحاضرات المباشرة
الحوار والنقاش
البحوث واألنشطة

ٕٖ-

ٌكتسب الطالب المهارات المختلفة فً إدراك الواقع.

المحاضرات المباشرة

2

المحاضرات المباشرة
الحوار والنقاش
البحوث واألنشطة

طرق التقوٌم
االختبارات
النهائٌة
والشهرٌة
والقصٌرة
والمناقشات
المناقشات
تقٌٌم األبحاث
واألعمال
المكلف بها
المناقشات
تقٌٌم األبحاث
واألعمال
المكلف بها
المناقشات
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والقدرة على التنبإ بآثار قضاٌا األسرة.

الحوار والنقاش
البحوث واألنشطة

2

مهارات العالقات الشخصٌة وتحمل المسؤولٌة

ٖٔ-

مشاركة الطالب فً جمٌع ما ٌهم األسرة ،داخل أسرته المحاضرات المباشرة
العصف الذهنً
ومجتمعه فً حٌاته الٌومٌة
الحوار والنقاش
المحاضرات المباشرة
تواصل الطالب المستمر مع قضاٌا األسرة وأهم
العصف الذهنً
الحلول المتعلقة بالمشكالت األسرٌة
الحوار والنقاش
مهارات االتصال ومهارات تقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة

ٖٕ-

4
ٗٔ-

إتقان نظم التعلم اإللكترونً والتعلٌم عن بعد

المحاضرات اإللكترونٌة
والتكلٌف باألنشطة
اإللكترونٌة

ٕٗ-

تهذٌب تقنٌات التواصل عبر شبكة اإلنترنت

المحاضرات اإللكترونٌة
والتكلٌف باألنشطة
اإللكترونٌة

5

المهارات النفسٌة الحركٌة (إن وجدت)
ال ٌوجد

٘ٔ-

تقٌٌم األبحاث
واألعمال
المكلف بها
المناقشات
طرح األسئلة
المباشرة
المناقشات
طرح األسئلة
المباشرة

تقوٌم األعمال
ولوحات
النقاش
اإللكترونٌة
تقوٌم األعمال
ولوحات
النقاش
اإللكترونٌة

٘ .جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م
ٔ
ٕ
ٖ

نسبته من التقٌٌم
مهام التقوٌم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعً ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسلٌمه النهائً
تقدٌم شفهً ،مالحظة......الخ)
ٖٓ %
الثامن
االختبار األول
من الثانً إلى ٓٔ %
الواجبات واألنشطة اإللكترونٌة والمباشرة
الثالث عشر
ٓ% ٙ
الخامس عشر
االختبار النهائً

اإلرشاد األكادٌمً للطالب ودعمهم
د.
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).
6ساعات إرشادٌة  8ساعات مكتبٌة
ه.

مصادر التعلّم
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ٔ .أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
األسرة فً اإلسالم تألٌف مجموعة من المتخصصٌن بجامعة الملك سعود  ،دار جامعة الملك سعود
للنشر 1348 ،هـ ) 2117 ،م(
ٕ .أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
 توجهات إسالمٌة إلصالح الفرد والمجتمع د /محمد بن جمٌل زٌنو  ،الطبعة األولً  ،وزارةاألوقاف والشئون اإلسالمٌة  ،السعودٌة  1318 ،هـ.
 أحكام األسرة فً اإلسالم د .محمد شلبً.ٖ .أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
بوربوٌنت  ،بالك بورد  ،المواقع المعتمدة داخل المملكة ،مثل  :الموقع الرسمً للتعلٌم اإللكترونً فً
جامعة تبوك https://lms.ut.edu.sa
الموقع الرسمً للتعلٌم عن طرٌق تقنٌة البالك بورد فً جامعة تبوك https://tabuk.blackboard.com

ٗ .أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
الموسوعات اإللكترونٌة العلمٌة الشاملة
المرافق المطلوبة
و.
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):
ٔ .المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
قاعات دراسٌة مناسبة.
ٕ .مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
السبورة التقلٌدٌة ،السبورة الذكٌة ،العروض التقدٌمٌة
ٖ .مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
مكتبة إلكترونٌة
تقوٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره
ز.
ٔ .استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
عمل تقٌٌم للمقرر الدراسً من قبل القسم.
 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
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تطبٌق استبانة التقٌٌم الذاتً.
تقرٌر األداء الفصلً والسنوي للقسم ،والذي ٌقٌم فٌه عضو هٌئة التدرٌس وفق المعاٌٌر المطلوبة.
ٖ .إجراءات تطوٌر التدرٌس:
استشارة أهل االختصاص واإلفادة من توجٌهاتهم وآرائهم فً تطوٌر المقرر.
 استخدام ما ٌستجد من طرق تعلٌم حدٌثة.
عقد ورش عمل بهدف تطوٌر المقرر بما ٌناسب مستجدات العصر ،وسوق العمل.
حضور الندوات الخاصة بالجودة والتطوٌر األكادٌمً وتطبٌق آخر ما وصلت إلٌه فً تطوٌر
المقررات.
 إجراء المقارنات المستمرة بٌن المقرر الذي ٌدرس ،وبٌن المقررات نفسها فً جامعات أخرى
محلٌة وإقلٌمٌة بهدف تطوٌره.
ٗ .إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع
أعضاء هٌئة تدرٌس من مإسسة أخرى):
ٌقوم القسم بإعداد المراجعة والتدقٌق لتصحٌح المواد ،وأعمال الطالب.
٘ .صِ ف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
ٌتم عمل مراجعة دورٌة للمقرر.
اسم العضو المسئول عن التوصٌف د.أرزقً سعٌد
د.علٌوي الشمرانً
اسم منسق البرنامج:
التوقٌع:
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