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 .................................... مجيع برامج الكلية.......           الربنامج:
 .................................أصول الرتبية اإلسالمية             املقرر:

 ...................            دعاء محدى الشريف                 منسق املقرر:
 ................................... خالد العفيصان د..... منسق الربنامج:

 . هـ1432... / ......7..... / ..16 تاريخ اعتماد التوصيف:



 

 
 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 املقرر: اسم-1 .1
2.  

 Edu117 رمز املقرر :          أصول التربية اإلسالمية 

 (         2 ) الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .3
 

                                                                                 مجيع برامج الكلية :قرر الدراسيأو الربامج الذي يقدم ضمنه امل الربنامج- 3 .4

 .اللغة العربية    .6 لغة تدريس املقرر:  – 4 .5
 الشريفد.دعاء محدى  اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .7
 املستوى األول        دراسي: السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر ال-6 .8

 
 يوجد ال املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7

 
 يوجد  ال  املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 
 ال ينطبقموقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 التدريس اسلوب – 10
  %80 النسبة املئوية:  ے ديةحماضرات تقلي –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  % ..... النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 . ، والقدرة على ور التربية اإلسالمية السليمة فى مواجهة التحديات التربويةدب املعرفة لطالب المعلمإكساب ا

 اصرة وثوابت العقيدة اإلسالمية .بوية املعبني التغريات الرت  املوازنة 

 :الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 . المعاصرة  تحدياتالاالستفادة من مواقع االنترنت للتعرف على دور التربية اإلسالمية  في مواجهة  -



 

 
 8من  3الصفحة 

 .بية اإلسالمية أصول التر ودراسات اإلطالع على احدث المستجدات فى مجال بحوث  -
 اإلطالع على توصيات مؤتمرات إعداد وتكوين المعلم فى ضوء أصول التربية اإلسالمية . -
 التواصل مع كليات التربية على مستوى العالم اإلسالمى للتعرف على مستجدات المقرر .  -

 
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 ألسابيععدد ا قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 4 2 التربية اإلسالمية أهمية وأهداف -التربية اإلسالمية  مفهوم أوال : مدخل عام في التربية اإلسالمية:
    
 .خصائص ومصادر التربية اإلسالمية -

 
2 

 
4 

 
 ثانيا : أسس وأصول التربية اإلسالمية:.

 االقتصادية( –الثقافية  –االجتماعية  -األخالقية–النفسية  –األسس ) الدينية 

 
2 
 

 
4 

 مؤسسات التربية اإلسالميةثالثا :   
 وسائل اإلعالم...( -المسجد -المدرسة-)األسرة

 
1 

 
2 

  رابعا :أساليب التربية اإلسالمية
2 

 
4 
 

 من أعالم التربة اإلسالمية : خامسا :
 .....ابن خلدون –ابن جماعه  -الغزالي –أحمد بن تيمية 

 
2 

 
4 

  سا : التربية اإلسالمية في عصر العولمةساد
2 

 
4 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 ةساع26 ............ ............ ............ ............ 2 ساعات التدريس

 ساعة 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة



 

 
 8من  4الصفحة 

 
 

 اليوجد  ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
واستراتيجيات طرق التقويم  الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  

 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات
استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف  1.0
 

 المشاركة  الصفية.  المحاضرة عدد مفاهيم التربية اإلسالمية ي  1.1

 . أهداف التربية اإلسالميةفسر ي 1.2
 

التكليفات واألنشطة  المناقشة  
 البحثية

 أساليب  وأسس التربية اإلسالميةالعالقة بين حدد  ي 1.3
 

 إختبارات العصف الذهنى 
أعمال السنة   

نهائية اختبارات خرائط المفاهيم  هم المصادر األساسية للتربية اإلسالميةعطى أمثلة ألي 1.4  

 الحلقات العلمية  حدد أوجه الشبه والخالف بين اآلراء التربوية لدى بعض العلماء المسلميني 1.5
 

 االختبارات التحريرية

 :في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن المهارات المعرفية 2.0
 .بإتقان  أساليب التربية اإلسالمية  طبق ي 2.1

 
استخدام التقنيات و 

 powerالعرض 
point 

التكليفات واألنشطة 
 البحثية.

 أوائل العلماء المسلموناستخدمها كما الجانب النظري للممارسة التربوية  ستخدم ي 2.2
 

 المشاركة  الصفية. التعلم التعاوني

 المعاصرةتغيرات لمواجهة الالتربية اإلسالمية ختار أساليب ي 2.3
 

االختبارات التحريرية  التعلم الفردي
هائية()أعمال السنة/ن  

 :في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
 االستفادة الفاعلة من شارك بالرأى فى توضيح  دور أصول التربية اإلسالمية فى الميدان التربوي ي 3.1

 شبكة االنترنت
 ا لمناقشة 

 



 

 
 8من  5الصفحة 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم
 

 التعلم الذاتي ى تثبيت األصول التربوية وازن بين أدوار العلماء المسلمين في 3.2
 

 التقييم الشفهى   

 :في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
4.1  

 في عملية البحث إلثراء محتوى المقرر ستخدم اإلنترنتي
 اإلختبار التحريري البحث واالستقصاء

التعلم التعاوني . داخل مجموعات العمل تشارك 4.2  التقييم الشفهي  

 :في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال يوجد 5.1
5.6 ..................................................................... ..................  .................. 

  
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

كما هو محدد ; االختبار النهائى
 60 بالتقويم 

2 
 

)فصلي أول (اختبار أعمال سنة  السادس  
10 

3 
 

 اختبار أعمال سنة)فصلي ثانى (
 10  الثامن

4 
 

 
 5 مستمر  اإللتزام بالحضور 

5 
 

 تكليفات صفية و منزلية ،أوراق عمل ،
 5 مستمر 

6 
 10 مستمر  ..تكاليف تعاونية في مجموعات العمل 



 

 
 8من  6الصفحة 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 

.الساعات المكتبية ومعدلها أربع ساعات مكتبية  *  
 .المقرر التواصل عبر البريد االلكتروني لمسئول *

 
 

 هـ   مصادر التعلم 
 :الكتب المقررة المطلوبة-1
 
 ، (: أصول التربية اإلسالمية و أساليبها ، دار الفكر، دمشق2009عبدا لرحمن النحالوي)-
 

 المراجع الرئيسة:-2
 .م(:  أصول التربية اإلسالمية، دار الخريجي، الرياض  .  2004محمد شحات الخطيب وآخرون )   . (1
 

  :بهايوصى  والمراجع التيتب الك-3
  مدخل إلى التربية اإلسالمية ، الرياض ، دار الخريجي للنشر والتوزيع  (:ھ1418الغامدي)عبدالرحمن 
 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
  : مواقع اإلنترنت المتعلقة بالمقرر على الرابط 

ogle.comwww.go                                                                           
 أخرى:مواد تعليمية -5

  أقراص مدمجة بها اسهامات العلماء المسلمين فى التربية اإلسالمية 
 

 المرافق الالزمة: و.
 المباني:-1

 . ( 60قاعة دراسية)طالبة. 
 60 مقعد 

 :مصادر احلاسب اآليل-2
 جهاز عرض . -

http://www.google.com/
http://www.google.com/


 

 
 8من  7الصفحة 

 جهاز كمبيوتر  -
 سبورة تفاعلية  -                 

 توجد مصادر مطلوبة ال    أخرى:مصادر -
 

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1
 .النتائج اإلحصائية الستمارة تقومي املقرر 
 .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائياً وتفسريها 

  املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات
 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 

تقويم ذاتي لعضو هيئة التدريس وفق محكات التقويم الذاتي.  -  
اإلشراف الخارجي.  -  
 ميننتائج تعلم المتعل -

 
 التدريس:عمليات تطوير -3

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  فى استراتيجيات العلم النشط. -
 االستفادة من مواقع اإلنترنت للوقوف على ما يستجد فى  مجال التدريس واستراتيجياته. -
  االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 

 الطالب:ى عمليات التحقق من معايري اإلجناز لد-4
 . مراجعة أوراق  اإلجابة من قبل أعضاء القسم 
  .....فحص ملفات اجناز الطالب. 
 .فحص نتائج الطالب 
 .مراجعة العينة العشوائية 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
 
ة  واالستفادة منها فى التطوير.االطالع على مقرر أصول التربية  فى كليات مناظر -   
اإلطالع المستمر على مواقع االنترنت ذات الصلة بموضوعات المقرر والوقوف على ما يستجد فيها -  
 تحسين وتطوير المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلمين -

 



 

 
 8من  8الصفحة 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 لد العفيصانخاد... االسم:  .....د. دعاء محدى الشريف.. االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 143/  7/  16بتاريخ  .(27)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


