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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان.  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري    إجباري ب.

 :  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 اإلعداد الجامعي. ريوس/ومرحلة البكال

 

 

 :وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد. 

 : وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد. 

 

 

 :)اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %.100 ساعتان المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 : مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعتان محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 ساعه  30 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

 

 اإلسالمية، ومصادرها، وخصائصها، وبالعقيدة اإلسالمية، وأركانها، ونواقضها. التعريف بالثقافة يتناول هذا المقرر 

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 . على مفهوم الثقافة اإلسالمية , ومعرفة مصادرها املتنوعة , وما هي التحديات التي تواجهها التعرف. 1

 .معرفة العقيدة اإلسالمية , وأركانها , ومصادر تلقيها2- 

اقض اإليمان الثالثة3-   التعريف بنو

3 
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

المرتبط  التعلم مخرج 

 للبرنامج 

  المعرفة والفهم 1

يسااااااااااااتعرا مفهوم الثقاافاة اإلسااااااااااااالمياة , من املقرر أن يتمكن الطاالاف  ي نهااياة املقرر من أن   1.1

 وأهميتها , ومصادرها بشكل صحيح

 

ساااااااااااتلثر فصاااااااااااا   الثقافة اإلساااااااااااالمية  من املقرر أن يتمكن الطالف  ي نهاية املقرر من أن ي 1.2

 ومنجزاتها باألدلة والبراهين .

 

  المهارات 2

اركااان اإليمااان السااااااااااااتااة وف  من   املقرر أن يتمكن الطااالااف  ي نهااايااة املقرر من أن يقااارن بين   2.1

 أهل السنة والجماعة .

 

  القيم 3

نهااايااة املقرر من أن يلمقم مقاااراااااااااااااد الشاااااااااااار عااة وف  من   املقرر أن يتمكن الطااالااف  ي    من  من 3.1

 االعتدال  ي الدين

 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 3 مفهوم الثقافة اإلسالمية، وأمهيتها، ومصادرها.  1

 4 التحدايت اليت تواجه الثقافة اإلسالمية.  2

 3 اخلصائص العامة لإلسالم.  3

 4 تعريف العقيدة اإلسالمية، ومنهج السلف يف تلقي العقيدة واالستدالل عليها.  4

 2 أركان اإلميان: الركن األول: اإلميان ابهلل.  5

 2 الركن الثاين: اإلميان ابملالئكة. الركن الثالث: اإلميان ابلكتب.  6

 2 عليهم الصالة والسالم. الركن الرابع: اإلميان ابلرسل  7

 2 الركن اخلامس: اإلميان ابليوم اآلخر.  8

 2 الركن السادس: اإلميان ابلقدر.  9

 3 نواقض اإلميان االعتقادية.  10

 3 نواقض اإلميان القولية والعملية.  11

 30 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

  من املقرر أن يتمكن الطالب يف هناية املقرر من أن

يستعرض مفهوم الثقافة اإلسالمية، وأمهيتها،  
 تواجهها بشكل صحيح. والتحدايت اليت  

 

والعمااااااال   وا وار،  املنااااااااقشاااااااااااااااااااااة 
 اجلماعي.

التقييم الشاااااااااااااافو ، واالخت ااار  
االخت ااااااار   القصاااااااااااااا  األول و 

 و النهائيالنصفي 
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.2 

من املقرر أن يتمكن الطاااالاااف  ي نهااااياااة املقرر من  

سااااااااااااتاااالثر فصااااااااااااااااا   الثقااااافااااة اإلسااااااااااااالميااااة  أن ي

 ومنجزاتها باألدلة والبراهين .

والااتااعاالااياام  الااااااا هاا ،  الااعصاااااااااااااااف 
 الت اديل.

واالخت ار النصاااافي، واالخت ار  
و االخت ااااار    القصاااااااااااااا  الثاااااين

 النهائي

…    

 المهارات 2.0

2.1 

  من املقرر أن يتمكن الطاااالاااب يف هنااااياااة املقرر من أن

اإلميان السااااااااتة وفه منهج أهل الساااااااانة  يقارن بني أركان  
 واجلماعة.

اخلرائط ال هنية، واالساااتكشاااا  
واالسااتقصاااا، والعمل التطوعي،  
والااتااعاالااياام   الااتااعااااااااوين،  والااتااعاالااياام 

 .ابلنم جة

النصاااافي و االخت ار   االخت ار  
 النهائي

 القيم  3.0

3.1 

نهالياا املقرر من أن  من املقرر أن يتمكن الطاللاف      

الشاااااااااااااراالاااا  في م    ا  تااا ا     يلتزم مقااال ااااااااااااااا   

 ال ين

والعمااااااال   وا وار،  املنااااااااقشاااااااااااااااااااااة 
 .اجلماعي

 ) ال حث( الواجب املنزيل

  الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الرابع  االختبار القصير األول 1

 %20 الثامن االختبار النصفي 2

 %10 العاشر االختبار القصير الثاني 3

 %10 الثاني عشر تسليم البحث  4

 %10 طوال الفصل  المشاركة 5

 %40 السادس عشر  االختبار النهائي  6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سل لت مكتبيا    كل أسبوع. 10 ه  ، ستلذ املقرر سل لت مكتبيا ل  -

 التوا ل  بر البري  ا لكتر ني. -
 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 .أسلتذة جلمالا امللك سالودتأليف مجمو ا من ، كتلب امل خل إلى الثقلفا اإلسالميا للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

  آخر ن. السي  طه   زمي  مصلدرهل، مفهومهل  اإلسالميا  الثقلفا -

 نحو ثقلفا إسالميا أ ليا، د.  مر سليملن الشقر. -

 الحوار مع أهل الكتلب، د. خلل  القلسم. -

 شرح أ و  ال ين، الشيخ محم  الالثيمين.-
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 اإلسالميا، د. محم  رشلد سللم. امل خل إلى الثقل   -

 .تسهيل الالقي ة، د.  ب  هللا بن  ب  الالزيز الجبرين-

 اإللكترونية المصادر 

 www.saaid.net                                                                 الفوائ   ي  موقع -

 www.binbaz.org.sa                                                       بلز ابن الشيخ  موقع -

 www.islamtoday.net   "املسلما  املرأة "ركن قسم اليوم اإلسالم موقع -

 hejab.com-ww.alw                                                  الشرع  الحجلب موقع -

 

 برنامج املكتبة الشاملة.   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 يقل   د املقل    ن ثالثين مقال .  قل ا ال راسا  لى أ
 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 جهلز  قط للصوت.  - جهلز البر جكتر  -كمبيوتر 
 

 ال يوجد. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 : لمقرر اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية عملية التعليم
 مدير البرنامج –رئيس القسم  –الطالب 

 

الزيتتارات    –االستتتتتبيتتانتتات    –تبتتادل 

 الزيارات التقييمية

 فاعلية طرق التقييم
ادارة  –رئيس القستتتتم   –استتتتاتذة المقرر 

 البرنامج 
 نتائج التقييمات المختلفة، واالختبارات

 تحقق مخرجات العلم
التمتقترر وإدارة   ,متنستتتتق  التقستتتتم  رئتيتس 

 البرنامج

المقرر في    ريراتقتت دراستتتتتة  من خالل  

  نهاية كل فصل دراسي. 
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 مجلس البرنامج جهة االعتماد

 2 رقم الجلسة

 31/10/2022 تاريخ الجلسة

 

http://www.islamtoday.net/

