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 نموذج توصيف مرقر  د اس ي

 .جامعة دا  العلوم :إسم املؤسسة التعليمية 8102/9/0 :التوصيفتا يخ  

 .إلاعداد الجامعي :الرقسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف باملرقر  الد اس ي و  . أ

 .1101سلم  -إلاسالم وبناء املجتمع : ورمزه اسم املقرر الدراس ي. 0 .0

 . ساعتان: عدد الساعات املعتمدة. 8 .8

 .إلاعداد الجامعي/  مرحلة البكالو يوس :الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي( أو البرامج)البرنامج . 3 .3

 من إعداد قائمة ب)
ً
 (هذه البرامجكل في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 .إلاعداد الجامعي -املستوى الثاني : الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي الدراس يالسنة أو املستوى . 4 .4

 .ال يوجد (:إن وجدت) املتطلبات السابقة لهذا املقرر . 5 .5

 .ال يوجد(: إن وجدت)املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 6 .6

 .الد اسيةالرقاعات : الرئيس للمؤسسة التعليمية في املقر إن لم يكن ،موقع تقديم املقرر . 7 .7

 (:اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة املتبع . 2

 % 100 :النسبة  قاعات املحاضرات التقليدية .أ
 

   

  :لنسبة ا   التعليم إلالكتروني .ب
    

  :النسبة  (تقليدي وعن طريق إلانترنت)تعليم مدمج  .ج
    

  :النسبة  باملراسلة .د
    

  :النسبة  أخرى  .ه
 

 :تعليرقات

 

 ألاهداف . ب

 هدف املقرر الرئيس ؟ ما -0

 .أحكام فرقه ألاسرةمعرفة و , باملجتمع املسلم وأسس بناءه  التعريف
 

مثل الاستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع ). املقرر الدراس ي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -8

  (.  إلانترنت، والتغييرات في  املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة

والفرقه إلاسالمي , الاطالع على جديد ما يصد  من مؤلفات علمية تختص بمجال الثرقافة إلاسالمية  -

 .وتطوير املنهج بناء على ما يستجد في بعض املوضوعات, تناسب مع موضوعات املرقر  الد اس ي والتي ت

 .إستخدام املراجع الحديثة   -
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 عام : مالحظة)املرقر  الد اس ي  وصف . ج
ٌ
 (. البرنامج املستخدمة في النشرة التعريفية أودليل نفسها الطريقةباملطلوب هنا وصف

 :عام للمقرر  وصف

يهدف إلى التعريف بنظامي املجتمع وألاسرة في إلاسالم , وأسباب  إلاسالم وبناء املجتمعمرقر  

ابط الاجتماعية وإلاملام بالخطبة ,و معرفة أهم املشكالت ألاسرية والاجتماعية , ترقوية الرو

كذلك إبراز حكم , والتعرف على ضرو يات أحكام فرقه ألاسرة في إلاسالم , وأحكامها العامة 

 .ألاحكام الشرعيةالتشريع إلاسالمي في عدد من 

 

 :املوضوعات التي  ينبغي تناولها .0

 ساعات التد يس  عدد ألاسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تعريف املجتمع املسلم وأسس بناءه

ابط الاجتماعية  4 2 أسباب ترقوية الرو

 2 1 أهم املشكالت الاجتماعية

حول املرأةوالرد على بعض الشبهات , أهمية ألاسرة ومكانتها في إلاسالم   1 2 

 2 1 عوامل حماية ألاسرة

 4 2 الخطبة وأحكامها العامة

 2 1 النكاح أ كانه ومرقاصده وأحكامه

 2 1 .ثا  املترتبة على عرقد النكاحآلا

 2   1 فرق النكاح وآثا ها
 

   : إجمالي عدد ساعات املرقر  وتوزيعها .8

 
 محاضرات

د وس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 22     22 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 يرقوم بها الطالب التي  (إلاضافي) التعلم الفردي/ د اسة الساعات عدد  .3
 
  :أسبوعيا

 .لكل أسبوع ةساع
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4.  
 
 تد يسهاواستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها ملجاالت إلاطا  مخرجات التعلم للمرقر  وفرقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الوا دة في إلاطا  الوطني للمؤهالت

-  
 
 .املناسبةقابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم بحيث تكون  ،ملقرر اقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوال

-  
 
 .املستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمطرق الضع استراتيجيات التدريس التي تناسب : ثانيا

-  
 
املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم املقرر املستهدفة  التقييمضع طرق : ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال تقييمهاوطرق 
ً
 فيمخرجات تعلم  كل مقرر  أن يتضمن لزمي واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 .كل مجال من مجاالت التعلم

 جدول مخرجات التعلم للمرقر  

 ملجاالت إلاطا  الوطني للمؤهالت م
 
 طرق الترقويم استراتيجيات التد يس للمرقر   مخرجات التعلم للمرقر  وفرقا

 املعرفة 1

أن يتعرف الطالب على السمات وألاسس التى تميز بها  0.0

 املجتمع املسلم

 املحاضرة

 العصف الذهني
 الامتحانات

0.8 
 املحاضرة واملناقشة أن يبحث الطالب عن خطر الانحراف على حياة املسلم

 الترقييم املباشر

 والامتحانات

 املها ات املعرفية 2

أهمية ألاسرة في إلاسالم وألاسرة في   أن يقارن الطالب بين 8.0

 املجتمعات ألاخرى 
 الترقييم املباشر مناقشة

 اختبا  قصير العصف الذهني أن يفهم الطالب ويطبق أحكام الخطبة والزواج والطالق 8.8

8.3 
حكام النكاحأأن يميز بين   البحث والاسترقراء 

التكليف 

 بالواجبات املنزلية

 مها ات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

3-1  

في عرض ( البو بوينتبرنامج )أن يستخدم الطالب الترقنية 

 البحوث

 

 و ش عمل

تصحيح ورش 

 العمل

 تقييمات ألاقران 

  مها ات الاتصال ومها ات ترقنية املعلومات واملها ات العددية 4

4.0 
 

أن يرقوم  الطالب بمشروع حول أثر صلة الا حام على 

 املجتمع

البحث وتوزيع استبانة على شريحة 

 من املجتمع

التكليف بالواجبات 

 املنزلية

 (وجدت إن)املها ات النفسية الحركية  5

5-0    

5-8    
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 :خالل الفصل الدراس ي ةبالطل يمقو ت مهامجدول  .5

اختبا , مشروع جماعي, كتابة مرقال, خطابة, ترقديم شفهي, : مثال)مهام الترقويم املطلوبة  م

 (الخ......مالحظة

ألاسبوع املحدد 

 لتسليمه

يم نسبته من الترقي

 النهائي

 %10 5 1اختبا  قـصير  0

 %10 12 واجب 8

 %20 7 الاختبا  النصفي 3

 %10 11 2اختبا  قـصير  4

 %10 طيلة الفصل املشا كة والتفاعل 5

 %40 14 نهائي اختبا   6
 

  شاد ألاكاديمي للطالب ودعمهمإلا  . د

ذكر مقدار مع )وإلارشاد ألاكاديمي الخاص لكل طالب لالستشارات  الهيئة التعليميةترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس و 

 (.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

 .ساعات مكتبية في كل أسبوع 10وهي , ساعات مكتبية الستاذ املرقر   -

 .التواصل عبر البريد الالكتروني -

 .التواصل عبر  هاتف املكتب -      

 

م . ه
ّ
 مصاد  التعل

 :الكتب املقررة املطلوبة -في قائمة  –أدرج . 0

.كتاب إلاسالم وبناء املجتمع للدكتو  حسن أبو غدة وآخرون  

 (:وغيرهاوالتقارير املجالت العلمية ) ساسيةرجعية ألا املواد امل - قائمةفي  –أدرج . 8 
 

 .العسال أحمد للدكتو   , املجتمع وبناء إلاسالم  كتاب -

 .الفريح عبدالرحمن للدكتو   , إلاسالمي املجتمع بناء كتاب -

 .الخطيب عجاج للدكتو   , إلاسالم في ألاسرة نظام كتاب -

 .عرقلة دمحم للدكتو   , إلاسالم في ألاسرة نظام كتاب -

 .نوال العيد للدكتو ة, حرقوق املرأة في السنة  -

 :املواد إلالكترونية ومواقع إلانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرهاأدرج . 3

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

 binothaimeen.net/site                                                                     موقع الشيخ ابن عثيمين    -

                                              /www.alifta.netبوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية وإلافتاء  -

 www.saaid.net                                                                                                 الفوائد صيد موقع -

 hejab.com-www.al                                                                                   الشرعي الحجاب موقع -

https://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=61884
https://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=61884
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 :وألاسطوانات املدمجة ،البرمجيات البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 .برنامج املكتبة الشاملة

 

افق املطلوبة . و  املر

أي عدد املقاعد داخل القاعات )بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات 

 (:الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب آلالي املتاحة، وغيرها

 (:املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرهاقاعات )املباني  .0

 .قاعة الد اسة على أن ال يرقل عدد املرقاعد عن ثالثين مرقعد -

 (:والبرمجيات وغيرها ،واللوحات الذكية ،أدوات عرض البيانات) تقنية مصادر  .8

 LMSنظام التعلم  -أقالم -سبو ة  -شاشة ذكية  -ت جهاز القط للصو  -جهاز البروجكتر  -كمبيوتر 

 : حددها)مصادر أخرى  .3
ً
 ال يوجد (:حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها  اذا كان هنا مثال

 

 تطويره  إجراءاتترقويم املرقر  الد اس ي و  . ز

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .0

تشمل على  أي الطالب في الطرق املستخدمة في التد يس , ومستوى ) ترقييم الطالب للمرقر   استبانة -

, وألانشطة وطرق الترقييم , والزمن املخصص للمحاضرات, وكفاية الساعات  التفاعل داخل الرقاعة

 .(املكتبية
 .الاختبا ات -

 :استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل ألاستاذ أو القسم .8

 .تحليل نتائج الاختبا ات وتوظيفها كمرقياس ملستوى ألاداء -

 . موازنة نتائج طالب ألاستاذ بنتائج غيره من ألاساتذة في املرقر  نفسه -

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 .وتا ة باملناقشات, والعمل على التنويع فتا ة باملحاضرات , التجديد والتغيير في أسلوب التعليم  -

 .الاستفادة من التعليم الالكتروني -

 .عرقد و ش عمل لتبادل الخبرات -

أعضاء هيئة تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة : مثل) إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

لتصحيح الاختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من  مستقلين، والتبادل بصورة دورية  تدريس 

 (:مؤسسة أخرى 

 .فحص عينة عشوائية من الطالب -

 .موازنة نتائج املرقر  بنتائج فصول سابرقة -

 :املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  ص   .5

حول فعالية , والاستفادة من أ اء الطالب , بعد مض ي خمس سنوات  عرقد و ش عمل ملراجعة املرقر  

 .املرقر  الد اس ي
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 نوف السامر.أ   الصبيحيدمؤ .أ: أستاذ املرقر  

 

                                                                                                                     :سم منسق البرنامجا

 

    

 :التوقيع
 

 2012/9/1 التا يخ

 

       

مؤيد الصبيح.أ  


