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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات 5 الواجبات 2

 ساعات 4 المكتبة 3

 ساعات 7 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 6 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 ر:لمقرالعام لوصف ال. 1

عليم. ها على التة وأثرمعرفة الحقبة التاريخية التي يتناولها المقرر وأهميتها مع اإلشارة إلى بعض األحداث السياسية الهام

 .دور اإلسالم في تشجيع التعليم، ومعرفة المؤسسات التعليمية ودورها عبر العصور

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ة فاي العصاور وأماكن التعلم لدى المسلمون والتطورات التي صااحب  العلمياة التعليمياالتعرف على وسائل التعليم المستخدمة 

 اإلسالمية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 في العصور االسالميةيوضح األوضاع التي مرت بها مراحل التعليم  1.1

 5-1 منهج الدراسة وموضوعاتهاو موقف اإلسالم من التعلم يسرد  1.2

 3-1 منهج الدراسة وموضوعاتهاو موقف اإلسالم من التعلم يذكر  1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 5-2 للوصول للمعلومة في التخصص.يوظف محركات البحث اإللكترونية في قواعد المعلومات  2.1

 فااي عهااود و وضااعفها فاايجااداول إحصااائية لمقارنااة بااين أسااباب ازدهااار الحركااة التعلاايم  ينشاا  2.2

 عهود أخرى.

2-6 

 1-2 عبر العصور االسالمي. مراحل التعليميقارن  بين نظام التعليم و  2.3

 6-2 ينش  جداول تبين أنواع  الضرائب على مر العصور 4..2

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 تعليمية املؤسسات ال عن ةماعياجلض و عر الث و و بحالعمل  زمالئه مع حواراَ  ديري 3.1

 2-3 تعليم المرأة في االسالم عن تكاليف زمالئه ّوميق  3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التربية والتعليم: نظرة عامة 1

 4 منهج الدراسة وموضوعاتهاو التعليم االسالمي: موقف اإلسالم من التعلم  2

 4 مراحل التعليم-نظام التعليم  3

 4 المؤسسات التعليمية 4

 2 التعليم في الحرمين الشريفين 5

 2 الحلقات 6.

 2 المكتبات 7

 2 المدارس 8

 2 االسالمتعليم المرأة في  9

 6 المركز االجتماعي لألساتذةو  األساتذة والتالميذ 10

 ساعة 30 المجموع 
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
  المعارف

 : الطالب قادرا على أنأن يكون 

1.1 
يوضح األوضاع التي مرت بهاا مراحال التعلايم فاي 

 العصور االسالمية
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
ماانهج الدراسااة و موقااف اإلساالم ماان الاتعلم يسارد 

 وموضوعاتها
 الحوار والمناقشة

االختبااااااااااارات القصاااااااااايرة 

 والفصلية

1.3 
ماانهج الدراسااة و موقااف اإلسااالم ماان الااتعلم يااذكر 

 وموضوعاتها
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

2.0 
  المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
يوظف محركات البحث اإللكترونية في قواعد 

 المعلومات للوصول للمعلومة في التخصص.

 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 

2.2 
عبااار  مراحااال التعلااايميقاااارن  باااين نظاااام التعلااايم و 

 العصور االسالمي.

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني

االختبارات القصيرة 

 والفصلية

2.3 
ينش  جداول إحصائية لمقارنة بين أساباب ازدهاار 

فااي عهااود و وضااعفها فااي عهااود الحركااة التعلاايم 

 أخرى.

 المناقشات

 تقديم العروض

 المالحظةبطاقة 

 

3.0 
 :الكفاءات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
عمااال البحاااوث و  عااانزمالئاااه حاااوارام أماااام يااادير 

 العروض الجماعية حول المؤسسات التعليمية 
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 يقّوم تكاليف زمالئه عن تعليم المرأة في االسالم  3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقي  التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السادس األسبوع  اختبار فصلي أول 1

 %15 العاشراألسبوع  اختبار فصلي ثاني 2

 %10 أسبوعيا  المشاركة في النقاش و الحوار  3

 %10 كل أسبوعين عروض فردية وجماعية  4

 %10 كل أسبوع مجموعة كتابة مقاالت قصيرة  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية اختبار نهائي  6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 للطالب. ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين -

( للطالب 1-12تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتبية من )

 الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 التربية والتعليم في اإلسالم، محمد أسعد طلس للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 التربية والتعليم في االسالم ، سعيد الديوه جي .

 فتها ، محمد األبراشي .التربية االسالمية وفالس -

 ع االسالمي ، على محمود .المسجد وأثره في المجتم -

 المكتبات في اإلسالم ، محمد حماده . -

 اإللكترونيةالمصادر 
 

1- www.Altareekh.Com 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مثل
 خرائط. -1

 _ أجهزة عرض )بروجكتر(2

 المكتبة. -3

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة تناسب في سعتها مع أعداد الطالب إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 
Blackboard 

Smartboard 

 الينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  تقويم الطالبفاعلية طرق 

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

ـ استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس 

الذين يدرسون المقرر لمعرفة توجهاتهم 

 آلليات تدريس المقرر .

ـ لقاءات دورية مع المتميزين من  3

القوة ونقاط الطالب لمعرفة نقاط 

ونتائجه  الضعف في آلية تدريس المقرر

http://www.altareekh.com/


 

 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

. 

 ـ تقييم الطالبات اإللكتروني للمقرر 4

 واألخذ بآرائهن بعد دراستها.

 ـ.لجنة الخطط الدراسية وتقيمها . 5

 ـ عقد ورش عمل ألساتذة المقرر. 6

ين الطالبات الستطالع بعقد مسابقة  -7

 نقاط القوة والضعف من خالل النتائج .

تحلييييل تقيييارير المقيييرر لكيييل شيييعبة  -8

للتعديل بناء على مالحظات عضو هيئية 

 التدريس.

   

   

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


