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

توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :مذاهب وتيارات معاصرة
رمز المقررISLS 453 :

ًَٕرط رٕصٛف يمشس دساع ،ٙسيعبٌ ْ3418ـ ،انًٕافك 1037 َٕٕٛٚو

0

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

نموذج توصيف مقرر دراسي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعة تبوك
الكلية /القسم :كلٌة التربٌة واآلداب – قسم الدراسات اإلسالمٌة

تاريخ التوصيف0442/8 / 02 :هـ

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .0 .0اسم المقرر الدراسً ورمزه :مذاهب وتٌارات معاصرة ISLS 453
 .0 .0عدد الساعات المعتمدة0 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :بكالرٌوس الدراسات اإلسالمٌة بكلٌة التربٌة
واآلداب
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :المستوى الثامن
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ملل ونحل ISLS 404
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .7موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئيس لكلية التربية
واآلداب بتبوك ،والمقار الفرعية للجامعة :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

√

النسبة:

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

%022

تعليقات:

ب .األهداف
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 -0ما هدف المقرر الرئٌس ؟
دراسة أهم المذاهب والتٌارات الدٌنٌة والفكرٌة المعاصرة وذلك من مثل :البابٌة  -البهائٌة – القادٌانٌة -
العلمانٌة – االشتراكٌة  -الصهٌونٌة  -الماسونٌة وغٌرها وذلك من خالل الدراسة الوصفٌة التأصٌلٌة
النقدٌة ،والوقوف على الجذور التارٌخٌة
التعرٌف بالمعتقدات األساسٌة واألصول العامة التً ٌقوم علٌها كل واحد من هذه المذاهب
موقف الفكر اإلسالمً من تلك األفكار واآلراء.
 -0اذكر 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).

 استخدام شبكة اإلنترنت وخوادم البحث فً إطالع الطالب على الجدٌد من المؤلفات والبحوث فً موضوعاتهذا المقرر.
 استخدام شبكة اإلنترنت فً مواكبة آخر ما توصلت إلٌه األقسام المناظرة فً الجامعات السعودٌة واإلقلٌمٌةوالعالمٌة فً تطوٌر هذا المقرر.

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

وصف عام للمقرر:
 .0الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع
قائمة الموضوعات
مقدمة ٌ :كون التذكٌر فٌها بما سبق دراسته من الحدٌث عن وضوح العقٌدة 0

اإلسالمٌة وصفاء مصادرها والنهً عن االختالف والجدل والتنازع فً الدٌن،
والحدٌث عن خطر االفتراق وبٌان الفرقة الناجٌة وصفاتها وخصائصها ،وأثر
القنوات الفضائٌة ومواقع اإلنترنت فً نشر آراء وأفكار التٌارات والمذاهب
المنحرفة ،مع اإلشارة إلى األصول التارٌخٌة لتلك التٌارات والمذاهب
أهم الفرق والمذاهب الدينية المعاصرة:
 -0البابٌة والبهائٌة :أصولها التارٌخٌة ،ظروف نشأتها ،صلتها باالستعمار
األجنبً ،عقائدها ،رأي علماء المسلمٌن فً المنتسبٌن إلٌها.
 -0القادٌانٌة :نشأتها وصلتها باالستعمار االنجلٌزي ،عقائدها ،رأي علماء
المسلمٌن فً المنتسبٌن إلٌها
 -3الفرق والطرق الصوفٌة :نشأتها وتارٌخها واألطوار التً مرت بها.
التيارات والمذاهب الفكرية والقومية:
 -1الشٌوعٌة واالشتراكٌة
 -2العلمانٌة
 -3القومٌات اإلقلٌمٌة والعنصرٌة
 -4التٌار العقالنً ،وتٌارات التجدٌد والحداثة وما بعد الحداثة.

ساعات التدريس
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0
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المنظمات والتيارات اليهودية والصهيونية:
 -0الصهٌونٌة العالمٌة
 -0الماسونٌة
 -3نوادي الروتاري واللوٌنز وما ٌتشعب منها
 -4خطر هذه الهٌئات وأثرها على العالم اإلسالمً
تيارات الغلو والتكفير والخروج في العصر الحديث
الحركات اإلصالحية اإلسالمية ودورها في مقاومة التيارات والمذاهب
المنحرفة عن المنهج الحق :جهود علماء المملكة ،جهود الدعوات اإلصالحٌة
المعاصرة فً هذا الصدد ،جهود المنظمات اإلسالمٌة الدولٌة فً ذلك.
حلقة نقاشية
مراجعة

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

 .0إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدرٌس الفعلٌة
الساعات المعتمدة

04
0

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

4

المجموع
08
0

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:
عشرون ساعة (  ) 02بمعدل ساعة ونصف ك ّل أسبوع
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 .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
0-0

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
أٌ ٚؼ ِّشف انطبنت أهم المذاهب والتٌارات الدٌنٌة والفكرٌة
المعاصرة وذلك من مثل :البابٌة  -البهائٌة – القادٌانٌة -
العلمانٌة – االشتراكٌة  -الصهٌونٌة  -الماسونٌة وغٌرها.
أٌ ٚغزؼشض انطبنت هذه المذاهب من خالل الدراسة الوصفٌة
التأصٌلٌة النقدٌة .
أٌ ٚؼِّشف انطبنت الجذور التارٌخٌة ،والتعرٌف بالمعتقدات
األساسٌة واألصول العامة التً ٌقوم علٌها كل واحد من هذه
المذاهب.
أٌ ٚزكش انطبنت موقف الفكر اإلسالمً من تلك األفكار
واآلراء.

استراتيجيات التدريس للمقرر
ػشض انًبدح انؼهًٛخ ثٕاعطخ
ثشَبيظ power point
غشػ األعئهخ
انًُبلشخ ٔانؾٕاس

ػشض ًَبرط نُصٕص يزؼهمخ
ثًٕظٕػبد انذساعخ ٔرنك يٍ
خالل:
 ثؼط يؼبعى انهغخ انؼشثٛخ
 ثؼط كزت انًصطهؾبد
انششػٛخ
 ثؼط َصٕص انمشآٌ
انكشٚى
 ثؼط األؽبدٚش انُجٕٚخ
انششٚفخ
انزؼهى انزار ٙيٍ خالل ركهٛف
انطالة ثئػذاد ثؾٕس ٔرمبسٚش
ػٍ ثؼط عضئٛبد انًمشس
األَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔانزذسٚغٛخ
انًصبؽجخ :اعزخذاو اإلَزشَذ

0-0

طرق التقويم
األعئهخ
انًجبششح:
شفٕٚخ أٔ
رؾشٚشٚخ
يمبنٛخ أٔ
يٕظٕػٛخ
اعزخذاو أعهٕة
االخزجبس
انًفزٕػ
ٔاالخزجبس
انمصٛش
( )quizنعًبٌ
االعززكبس
انًزٕاصم
انزمٕٚى انجُبئٙ
ٔانخزبيٙ
نعًبٌ رُجّ
انطالة
انًغزًش خالل
انًؾبظشح
انزمٕٚى انًغزًش
نعًبٌ رفبػم
انطبنت أصُبء
انذسط.
االخزجبساد
انشٓشٚخ
ٔانُٓبئٛخ
إلػطبء انطبنت
انؼذٚذ يٍ
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– أششغخ فٛذٔ ٕٚأششغخ
عًؼٛخ ٔألشاص كًجٕٛرش –
ؽعٕس انُذٔاد انذسٔط
ٔانًؾبظشاد  -ػًم اعزجبَبد
ؽٕل ثؼط انمعبٚب أٔ ثؼط
يفشداد انًمشس

انفشص
نالعزٛؼبة
ٔرؾغ ٍٛانًؼذل
انًالؽظخ
ٔانزصٕٚت.
رصؾٛؼ انجؾٕس
ٔانزمبسٚش يغ
رُج ّٛانطالة
إنٗ أخطبئٓى يٍ
خالل يشاعؼخ
األعزبر ثشكم
فشد٘ ف ٙأٔلبد
انغبػبد
انًكزجٛخ

3-0

2
0-0

0-0

المهارات المعرفية
غشػ األعئهخ
أٌ ٚمبسٌ انطبنت ث ٍٛاالختالف والجدل والتنازع فً الدٌن ،إعشاء انًمبسَبد
انًجبششح ؽٕل
انؾٕاس
واالفتراق وبٌان الفرقة الناجٌة وصفاتها وخصائصها
أٌ ٚغزُجػ انطبنت آراء وأفكار التٌارات والمذاهب المنحرفة رؾهٛم انُصٕص ٔاعزُجبغ يب انًمبسَبد
رؼجئخ ًَٕرط
فٓٛب يٍ ؽمبئك
يٍ خالل َصٕص انمشآٌ ٔانغُخ انُجٕٚخ
نهًمبسَخ
انزؼهى انزارٙ
ٔانُمبػ ؽٕنّ
انزؼهى انزؼبَٔٙ
ؽم رذسٚت
شفٕ٘ أٔ
رؾشٚش٘
كزبثخ فمشح
يخزصشح

أٌ ٚكزشف انطبنت لٛى االلزذاء ٔانزأع ٙثأَجٛبء هللا ٔسعهّ يٍ رؾهٛم انُصٕص
انكزبثخ
خالل انزؼشف ػهٗ الفرقة الناجٌة وصفاتها وخصائصها.
أٌ ٚمبسٌ انطبنت ث ٍٛيجبدا ٔأفكبس انًزاْت انًهؾذح انًؼبصشح انًُبلشخ
انًؼهُخ ٔث ٍٛيجبدئٓى ٔيؼزمذارٓى انؾمٛمٛخ.

3-0

3
0-3

0-3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
أٌ ٚزٕفش انطبنت ػهٗ انًمذسح انمٛبدٚخ ف ٙإداسح ؽٕاس ثُبء يغ اعزخذاو غشق انزذسٚظ انفؼبل:
أصؾبة انضمبفبد انًخزهفخ ٔانز ٙرًكُّ يٍ إثشاص يؾبعٍ اإلعالو [انُمبػ ،انؾٕاس ،انزغزٚخ
انشاعؼخ] رمغٛى انطالة
ٔيذٖ ؽبعخ انجششٚخ إنٔ ،ّٛإثشاص رُبلعبد انًزاْت انٓذايخ
نًغًٕػبد نًُبلشخ عضئٛخ يٍ
انذسط

أٌ ٚج ٍٛانطبنت يب رؾَٕ ّٚصٕص انمشآٌ انكشٚى يٍ رؾزٚش إربؽخ

انفشصخ

رغغٛم
انًالؽظبد ػٍ
كم غبنت
ٔيزبثؼخ كٛفٛخ
رفبػهّ يغ
يٕظٕع انذسط
ٔاعزًبػّ
نهًؼهٕيبد
غشػ األعئهخ
ٔرذسٚت
انطالة ػهٗ
انزشكٛض ٔانفٓى.
نهطالة غشػ األعئهخ
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4
0-4

0-4

5
0-5
0-5

العزؼشاض يب عًؼِٕ ٔكزجِٕ انزمًٕٛٚخ انزٙ
انًؤيُ ٍٛيٍ انفشلخ ٔارجبع أْم انٕٖٓ ٔانعالل.
أٌ ٚغزؼشض انطبنت يغ صيالئّ أيضهخ يٍ اإلػغبص انؼهً ٙأيبو صيالئٓى ٔانمذسح ػهٗ رمٛظ لذسح
انطالة ػهٗ
نهمشآٌ انكشٚى ٔاٜٚبد انذانخ ػه ٙظٕٓس ْزِ انزٛبساد انٕافذح ششؽّ ٔثٛبَّ
اعزٛؼبة
ٔثٛبٌ خطشْب.
يٕظٕػبد
انذسط
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
أٌ ٚغزؼشض انطالة َصب لشآَٛب أٔ َجٕٚب ؽٕل خطر االفتراق رمغٛى انطالة إنٗ يغًٕػبد رغغٛم
نًُبلشخ يب ٚطشػ ػهٓٛى يٍ انًالؽظبد
وبٌان الفرقة الناجٌة وصفاتها وخصائصها
أٌ ٚمٕو يغًٕػخ يٍ انطالة ثئػذاد ثؾش يخزصش ثؼط ْزِ َزبئظ انجؾٕس انزٚ ٙمٕو ثٓب ػهٗ يذٖ فؼبنٛخ
انزٕاصم ثٍٛ
انزٛبساد كبنجٓبئٛخ ٔانًبعَٕٛخ ٔػشض َزبئظ انجؾش ػهٗ ثمٛخ صيالئٓى
يغًٕػبد
انطالة ٔفزؼ ثبة انُمبػ ؽٕل رهك انُزبئظ.
انؼًم
رمٕٚى َزبئظ
أٌ ٚغزخذو انطالة يٕالغ اإلَزشَذ انًزخصصخ ف ٙيٕظٕػبد انزؾهٛم ٔانُمذ
انجؾٕس انزٙ
انًمشس ف ٙانجؾش ؽٕل ثؼط انمعبٚب راد انصهخ َٔشش َزبئظ انؼشض ٔاالعزذالل
كهفذ ثٓب
انجؾش ػهٗ يُزذٚبد غالة انغبيؼخ.
انًغًٕػبد.
ػًم اعزجبَخ فٙ
َٓبٚخ انذسط
نهٕلٕف ػهٗ
َمبغ انمٕح
ٔانعؼف فٙ
رغشثخ انؼًم فٙ
يغًٕػخ ثؾضٛخ.
المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
ال ٌوجد
ال ٌوجد

 .5جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م
0
0
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)
02
6
اختبار دوري أول
02
00
اختبار دوري ثانً
02
طوال الفصل
بحوث ومشاركات
42
نهاٌة الفصل
االختبار النهائً

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتٌبات إتاحة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة التعلٌمٌة لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً الخاص لكل طالب
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(مع ذكر مقدار الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).
الساعات المكتبية  8ساعات في األسبوع خالل ثالثة أيام متفرقة
ه .مصادر التعلّم
 .0أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
كتاب الموسوعة المٌسرة فً المذاهب والتٌارات واألحزاب المعاصرة ،إعداد الندوة العالمٌة للشباب
اإلسالمً
 .0أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
 .0دراسات فً الفرق والمذاهب القدٌمة والمعاصرة ،عبد هللا األمٌن
 .0القادٌانٌة دراسة وتحلٌل ،إحسان إلهً ظهٌر.
 .3الماسونٌة ،أحمد عبد الغفور عطار.

 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
موقع الجمعٌة العلمٌة السعودٌة للعقٌدة والمذاهب والتٌارات المعاصرة:
http://aqeeda.org/index.php
 .4أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
 -0المكتبة الشاملة
 -0موسوعة العقٌدة اإلسالمٌة – جامع التراث

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):
 .0المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
 قاعة محاضرات تحتوي عدد مقاعد كافٌة ألفراد الشعبة

 .0مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
 جهاز عرض البٌانات
ًَٕرط رٕصٛف يمشس دساع ،ٙسيعبٌ ْ3418ـ ،انًٕافك 1037 َٕٕٛٚو
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 لوحة ذكٌة
 برنامج جامع التراث (موسوعة العقٌدة اإلسالمٌة)
 المكتبة الشاملة
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق
قائمة بها):
ال يوجد

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .0استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
استبانة توزع على الطالب وفق نموذج معد لذلك

 .0استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
المقارنة بٌن مجموعات الطالب فً الشعب المختلفة الذٌن ٌدرسون المادة عند أساتذة مختلفٌن

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
 -تقسيم الطالب لمجموعات عمل نقاشية

 تقسيم الطالب لمجموعات عمل تقوم بإجراء بحوث نظرية وميدانية -أنشطة تعميمية وتدريسية مصاحبة :استخدام اإلنترنت – أشرطة فيديو وأشرطة سمعية وأقراص كمبيوتر

 .4إجراءات 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 مؤسسة أخرى):
 تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هٌئة تدرٌس مستقلٌن -مقارنة أسئلة االختبارات وفق معاٌٌر القٌاس والتقوٌم
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 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
 وجود لجنة مختصة للخطط والبرامج الدراسٌة بالقسم تقوم بمراجعة دورٌة للمقرر الدراسًوالمقارنة بٌنه وبٌن المقررات المشابهة فً الكلٌات المناظرة

د علي إمام عبد العزيز عبيد

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

التاريخ 0442 /8 /08هـ
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