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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: م23/11/2017ـ ـهـ5/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 / قسم الدراسات اإلسالمية بالمجمعة كلية التربية     :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
 ISD 325رمز المقرر          (1التفسير الموضوعي) : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .1

 ( ساعتان)  :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

 ةالدراسات اإلسالمي :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 المستوى السادس .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ISD 121 أصول التفسير ومناهجه )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 ال يوجد .8  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .7

  ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %20 النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 االلكتروني من خالل بعض األدوات.يتم تفعيل التعليم 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

  جدد تأن تتعرف على أهمية التفسير الموضوعي من حيث مساهمته في الرؤية الشاملة للحلول عند
 علي الساحة اإلنسانية والعلمية. حاجات المجتمعات ، وبروز األفكار الجديدة

 

  :المقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات للبحث عن المعلومات ذات الصلة بالمقرر. استخدام شبكة 

 تخدام واس .النتائج المتجددة لألبحاث العلمية  الجديدة في مجال الدراسة مراجعة المحتوى ومراعاة
 يتناولها الشرح.وسائل التقنية الحديثة في عرض آيات كتاب هللا تعالى التي 
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 توصيف المقرر وفق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  : المقرر الدراسي وصف .ج

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

َْ ريريري م  ﴿(  ة ريريريع ت:ريريري    219تفسريريريآل ت من سريريري  لريريرية ر ت ) ريريري ر   ريريري    -1 ِْ َِريريري م ت َيْسريريريلريَنةَََع 
(  237إ  ت ية      ﴾َوتْ َ ْيسم م َ ْل فميهم   إمْثٌْ َك)مآٌل َوَسن فمَع  مننَّ سم َوإمْْثََه   َأْك)ريَ  سمْ  َريْف:مهم  

َنَكْ  إمنَّ تَّللََّ ِبم  تريْ:َ َنةَن َبصمآلٌ ﴿ ة ع ت:      ﴾َوال تريْنَسَةت تْ َفْضَل برييريْ

 
 

 4 

 
 

8 

يريَُّهريري  ت نَّريري َس أَ َم  ﴿( سريري   ة ريريع ت:ريري    1ن سريري  لريرية ر ت نسريري آل سريري  ت يريرية   ريري   تفسريريآل ت م -2
ريَ ِر وَ  ريْ  َريْفريِح َوت م َنَ َكريْ  سم ََ ََ تتريََّ ريةت  َبََّكريَ  ت َّري مَ  نري ََوْ سم ََ َهري   (  ة ريريع 10إ  ت يرية   ري   ﴾َجَهري نريْ

 ﴾تَلَيْصَنْةَن َل:مآل  ت وَ  بََطةِنممْ  ان   فم َكَنةَن َيَْ َّنَّ  إم      إمنَّ ت َّ ميَ  َيََْكَنةَن َأْسةتَل تْ َيت سى ظَنْ ﴿ت:    
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م أَيريَُّهريري  ت َّريري ميَ  ﴿( سريري   ة ريريع ت:ريري    19تفسريريآل ت من سريري  لريرية ر ت نسريري آل سريري  ت يريرية   ريري   -3
َ َأْن ﴿(  ة ريريع ت:ري     28إ  ت يريرية   ري    ﴾ آَسنريةت ال حَمريلُّ َ َكريريْ  َأْن َت م ريةت ت نَمسريري آَل َكْ   ري يَ ميريريَ  تَّللَّ

َْس َن َض:ميف   ََ تْْلم نم ََ َِْنَكْ  َو  ﴾ َُيَفَمَف 
 تَت)   أِ  ل ت سنة -4
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َريَزْ ن  ريريريري  أَ َلريريرية ٌَر ﴿( سريريري   ة ريريريع ت:  1سريريريآل ت من سريريري  لريريرية ر ت نريريرية  سريريري  ت يريريرية   ريريري   تف -5
 (  ة ريريريع ت:ريريري  26يريريرية   ريريري   إ  ت  ﴾نَ  َكََّ و َ َ:نََّكريريريْ  تريريريَوفريَ ْضريريرين    َوأََريَزْ نريريري  فميهريريري  آمِن برييَمنريريري ِن 

)ميثريريري نم َوت﴿ َِ َ)ميثريريريةَن  مْن ِْ )ميثمريريريَْل َوت َِ َ)ميثريريري َن  مْن ِْ ةَن  منطَّيَم)ريريري نم َأو لمريريريَع يَم)مريريريَْل َوت طَّيَم)ريريري)ريريري َن  منطَّ  طَّيَم ت
ٌَْق َك ميٌ   ﴾َس)ري ََّؤَن ِممَّ  يريَ ةَ ةَن ََلَْ  َسْغفمَ ٌر َو م

 
2 

 
4 

ُّ إم ت م أَيريُّ ﴿( سري   ة ريع ت:ري    1فسآل ت من س  لة ر ت طالق س  ت ية   ري   ت -6 َهري  ت نَّريُّم
ال َيَكنَمَف ﴿   (  ة ع ت: 7 ية      تإ   ﴾ َّرَ ت تْ :م طَنَّْ َتَ  ت نَمس آَل َفطَنَمَ ةَ  َّ  م:م َِّتمم َّ َوَأْ َصة 

َ َريْفس   َِ   إمالَّ َس  آََتَ   تَّللَّ َ بريْ:َ    ﴾تْس   ْسِ  يَ َلَيْجَ:َل تَّللَّ

 
2 

 
4 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 2 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 الساعات المعتمدة

 

 ا:أسبوعي  يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ( ساعتان)             

 

 قياسها واستراتيجياتطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت ا لمجاالت اإلطارللمقرر وفق  مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس
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 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ناسبةالمفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوال   -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم و تتسق معهاتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا   -

قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا   -
 ن يتضمن كلأ لزم يال، مع مالحظة أنه لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمقرر مخرجات تعلم 

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
 استراتيجيات

 مقررللتدريس ال

طرق 
 يموتقال

   المعرفة 1

1-1 
  وأحكامها األسس الشرعية لتكوين األسرة  تعرفأن 

 

المحاضرة 

 واإللقاء  

 اختبار

 تحريري

  بأنواع األنكحة الصحيحة والباطلة وأحكامها تلمأن  1-2
 المناقشة

 والحوار

إختبار 

 شفهي

   المعرفيةالمهارات  2

1-1 
 األحكام الشرعية المستفادة من اآليات القرآنية تستنبط أن 

        
 المناقشة والحوار

 اختبار

  شفهي

2-2 
 وِعدد المطلقات الطالق  أنواعبين  تقارنأن 

 
 العصف الذهني

تكليفات 
 فردية

   ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
ة في معالج سهم في حل بعض المشكالت العصرية من خالل منهج القرآن الكريمأن ت

 القضايا .
 التعلم التعاوني

كتابة 
البحوث 
 المختصرة

   تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 رر.بالمق تقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات المرتبطةتأن  4-1
استراتيجية 
 االستقصاء

عروض 
 تقديمية

   ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   قـطبـال تن 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،جماعي: اختبار، مشروع مثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 (1)أعمال سنة اختبار  1
اإلسبوع 

 السادس
15 % 

 (2) اختبار اعمال سنة 2
اإلسبوع 

 الحادي عشر
15 % 

 % 10 خالل الفصل D2Lالتفاعل في الصف +واجبات ومناقشات على  3

 % 60 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  مجموعال 6

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح
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  بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 التواجد بالمكتب خالل الساعات المحددة اآلتية:

 على حسب جدول عضو هيئة التدريس تحدد ساعتان مكتبيتان 

 على حسب جدول عضو هيئة التدريس تحدد عتان لإلرشاد األكاديمياس  
 ) D2Lااللكتروني ألعضاء هيئة التدريس وعبر )التواصل عبر البريد  و

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج  .1
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

  الموضوعي لسور القرآن الكريم . د/ مصطفي مسلم .التفسير 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 . التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم . د/ مصطفي مسلم 

 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 
 

 : اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  الموادأدرج .3

  المكتبة الشاملة 

  مواقع الفتوي 

  الشبكة االسالمية  
 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 استخدام شبكة المعلومات في البحث عن المعلومات ذات الصلة بالمقرر

 

 المطلوبةالمرافق  .و
 

 :راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

   طالبة قاعة ( 35قاعة المحاضرات )علي أن يكون لكل 

  ومتطلباتها .أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية 

 . أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبات للرجوع إليه عند الحاجة 
 

 تقنية مصادر  .2

  . إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة المكتبة اإللكترونية  

 :مصادر أخرى  .3
  لعامةامكتبة خاصة بالقسم في نفس مبنى قسم الدراسات لسرعة العمل وتفادى الزحام في المكتبة 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
  :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة.1

 . المناقشات الفعالة مع الطالبات في أثناء المحاضرات 

 . نتائج تقييم الطالبات للمقرر الدراسي 

  ًوتفسيرها.ا تحليل درجات الطالبات في االختبارت  إحصائي 
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 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 2       

 . تبادل المعارف في التخصصات المتنوعة واالستفادة من أهل الخبرة في طرق التدريس 

 المراجعات الداخلية 

 . تقرير األداء السنوي من قبل ادارة القسم 

 .مراجعة نسب النجاح الموصي بها 
  

 :تطوير التدريس إجراءات.3

 دريسإعداد ورش عمل ودورات تدريبية من قبل المتخصصين لتنمية مهارات أعضاء هيئة الت 

 .مراجعة استراتيجيات التدريس الموصى بها 

 .تبادل الخبرات والتجارب بين الزمالء في نفس التخصص 

 .تطبيق نظم التعليم االلكتروني الحديثة 
 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب .4

 ..إعداد لجنة لمراجعة أوراق االختبارات  من قبل أعضاء القسم 

 .فحص ملفات إنجاز الطالب 

 .مراجعة العينة العشوائية 

 .النتائج االحصائية 

  :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية   فص  .5

 اسي     الدر تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من خالل تقويم الطالبات للمقرر          
 وخبرة عضو هيئة التدريس.

 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

 .االطالع على األبحاث في مجال التخصص 
 

 

 الذيب بن صالح د/ عبدالرحمن : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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