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المؤسسة التعليمية :جامعة الملك خالد
الكلية /القسم  :التربية  /قسم التربية
أ .التعريف بالمقرر ومعلومات عامة عنو
 .1اسم ورمز المقرر الدراسي  :التربية اإلسالمية وقضايا العصر  (104ترب)
 .2عدد الساعات المعتمدة( :ساعتان )
 .3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنو المقرر الدراسي
برنامج البكالوريوس تعليم ابتدائي
(في حال وجود مقرر اختياري عام فى عدة برام ،وضح ىذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(

 .4اسم عضو ىيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:
مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم
.5

السنة او المستوى االكاديمي الذى يعطى فيو المقرر

الدراسي :

الرابع

 .6المتطلبات السابقة لهذه المقرر(إن وجدت):
مقدمة إلى التربية

 .7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت):

(ال يوجد)

 .8موقع تقديم المقرر إن لم يكن في داخل المبنى الرئيسي للمؤسسة التعليمية :
المدينة الجامعية بقريقر
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 .9حدد النمط التدريسي
أ.

نعم

ب.

كم النسبة المئوية ؟

قاعة المحاضرات

المدمج بين ( الطريقة التقليدية واالتصال التفاعلي عبر االنترنت ) كم النسبة المئوية ؟

ج.

التعلم االلكتروني

كم النسبة المئوية ؟

د.

المراسلة

كم النسبة المئوية ؟

ىـ.

أخرى

ملحوظات:

100

كم النسبة المئوية ؟

ب أىداف المقرر:
 .1ما الهدف الرئيس للمقرر ؟

يهدف ىذا ادلقرر إذل التعريف مبصطلح الرتبية اإلسالمية من حيث ادلعىن وادلفهوم ،وادلرادفات عند علماء الرتبية ادلسلمٌن ،وبيّان
مصادرىا الرئيسية والفرعية ،وأىدافها وخصائصها وطرائقها وأساليبها ومؤسساهتا ومراكزىا ،مع عرض إلسهامات وآراء وأفكار كوكبة
من أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي .مع االىتمام بدراسة وحتليل ونقد عدد من ادلشكالت والقضايا والتحديات االجتماعية والرتبوية
اليت تواجو اجملتمع ادلسلم ادلعاصر وكيفية التعامل معها.

.2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر الدراسي ؟ (مثل
االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات ،أو استخدام االنترنت كمراجع  ،التغييرات في المحتوى نتيجة بحوث
جديدة في ميدان الدراسة ) .

 -1تشكيل جلنة من ذوي االختصاص لعمل مراجعة شاملة الىداف ومفردات ادلقرر
 -2استطالع آراء عينة من الطالب حول أىداف ادلقرر ومفرداتو ،مع تقدمي أرائهم ومقرتحاهتم حول ادلادة
ج .توصيف المقرر الدراسي ) مالحظة  :ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو
الدليل )

توصيف المقرر :التربية اإلسالمية وقضايا العصر  (104ترب)
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ساعات
عدد األسابيع
االتصال

قائمة ادلوضوعات
ادلقصود مبصطلح الرتبية اإلسالمية ( :ادلعىن اللُغوي واالصطالحي ،ادلفهوم والتعريف ،طبيعة
الرتبية اإلسالمية ،بعض مرادفات مصطلح الرتبية اإلسالمية يف ُكتب الرتاث اإلسالمي).

اسبوع

2

السنّة النبوية ادلطهرة كمصدر تربوي،
مصادر الرتبية اإلسالمية (القرآن الكرمي كمصدر تربويُ ،
اسبوع
تُراث ومنهج السلف الصاحل ،الصاحل واإلجيايب من الفكر الرتبوي القدمي واحلديث كمصدر
تربوي.

األىداف العامة للرتبية اإلسالمية (معىن األىداف والغايات ،ادلقصود باألىداف الرتبوية ،أمهية
حتديد األىداف يف العملية الرتبوية ،مصادر
اشتقاق األىداف يف الرتبية اإلسالمية ،أىداف الرتبية اإلسالمية يف ضوء مصدريها الرئيسيٌن
السنَّة) ،األىداف العامة للرتبية اإلسالمية).
(القرآن و ُ
خصائص ومسات الرتبية اإلسالمية( :ادلقصود باخلصائص والسمات الرتبوية ،أنواعها :أهنا
ربانية ،إديانية ،شاملة ومتكاملة ،وسطية ومتوازنة ،مستمرة و ُمتجددة ،ثابتة ومرنة ،مثالية
وواقعية ،فردية واجتماعية ،إنسانية وعادلية).

اسبوع

2

اسبوع
ونصف

3

طرائق وأساليب الرتبية اإلسالمية (عناصر االتصال يف العملية التعليمية ،ادلقصود بالطرائق
واألساليب الرتبوية واالسرتاتيجيات ،أبرز وأىم طرائق وأساليب الرتبية اإلسالمية ومنها :القدوة
اسبوعٌن
احلسنة ،النصح وادلوعظة احلسنة ،الرتغيب والرتىيب(الثواب والعقاب) ،ادلناقشة واحلوار
وادلناظرة ،التدريب وادلمارسة العملية ،القصة ،ضرب األمثال ،اإللقاء(احلفظ والتلقٌن).
ُ
ادلؤسسات وادلراكز الرتبوية اإلسالمية اليت عرفها اجملتمع ادلسلم يف ادلاضي ،ومنها( :األُسرة،
العلماء ورلالسهم ،اجملالس الثقافية ،ادلكتبات و
الكتاتيب ،ادلساجد ،حوانيت َّ
الوراقٌن ،منازل ُ
دور العِلم ،الرباطات ،ادلدارس) .ادلؤسسات وادلراكز الرتبوية اإلسالمية اليت عرفها اجملتمع ادلسلم اسبوع
ونصف
يف وقتنا احلاضر ،ومنها( :وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة ،النوادي ،ادلكتبات العامة،
مجاعات الرفاق) .عالقة اإلنسان ادلسلم بادلؤسسات وادلراكز الرتبوية يف اجملتمع.
أصول الرتبية اإلسالمية (ادلقصود هبا ،أمهيتها ،أنواعها :الفكرية ،والتعبدية ،والتشريـعية،
والثقافية ،والنفسية ...إخل).
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الفكر الرتبوي اإلسالمي(تعريفو ،أمهيتو ،دراسة آراء واىتمامات عدد من النماذج ادلختارة ألبرز
أعالم الفكر الرتبوي اإلسالمي عرب التاريخ)

اسبوعٌن

4

موقف الرتبية اإلسالمية من بعض ادلشكالت اجملتمعية ،والقضايا العادلية ،والتحديات ادلعاصرة
ُ
ُ
(األسباب ،اآلثار ،أساليب العالج).

اسبوعٌن

4

اإلمجارل

44

28

 . 2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس والمعتمدة لكل فصل ):
المحاضرة دليل توجيهي

تدريب عملي مختبر أو استديو أخرى

المجموع

عدد ساعات التدريس

28

-

-

-

-

28

عدد الساعات المعتمدة

28

-

-

-

-

28

 . 3ساعات تعليمية إضافية خاصة متوقعة للطالب لكل أسبوع

ال يوجد

 -4تحديد استراتيجيات التدريس لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي فى ضوء مجاالت تعلم االطار الوطني للمؤىالت

واساليب تقويمها .

مجاالت التعلم في االطار الوطني للمؤىالت

ومخرجات التعلم للمقرر

وطرق التقييم للمقرر

استراتيجيات التدريس للمقرر

 1.0المعرفة:
 :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:

 احملاضرة.
 التعريف مبفهوم الرتبية اإلسالمية
 ادلناقشة.
 التعريف مبرادفات الرتبية اإلسالمية
 العصف الذىين
 ذكر ابرز علماء الرتبية اإلسالمية قدديا
طرق تقييم
() i
وحديثا
 تعداد ابرز ادلؤسسات الرتبوية اإلسالمية ادلكتسبة:
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 -المحاضرات

 -عرض نماذج لمواد اعالمية

ادلعرفة
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 التعرف على مفهوم الفكر الرتبوي بشكل
عام والفكر الرتبوي اإلسالمي بشكل خاص
 ذكر ابرز خصائص الرتبية اإلسالمية
وأىدافها
 التعرف على مصادر الرتبية اإلسالمية

التحريرية

 االختبارات
والشفوية.
 أوراق عمل.
 ادلناقشات الصفية.
الشبكة
 استخدام
العنكبوتية


المهارات المعرفية
2.1
 حيلل مفهوم الرتبية اإلسالمية ويستخرج
ابرز عناصر ىذا ادلفهوم
 يقارن بٌن مفهوم الرتبية اإلسالمية
والرتبيات البشرية
 يستنبط ابرز خصائص الرتبية اإلسالمية
من خالل اآليات القرآنية
 يقارن بٌن أىداف الرتبية اإلسالمية وبٌن
أىداف الرتبيات األخرى
 يقارن بٌن مصادر ادلعرفة يف الرتبية
اإلسالمية ومصادر ادلعرفة يف الرتبيات األخرى
 يوضح كيفية انعكاس مبادئ وأسس
الرتبية اإلسالمية على كافة عناصر العملية
الرتبوية
 يبٌن دور العقيدة اإلسالمية يف تكوين
السلوك السوي
 يقدم تربيرات منطقية لتبنيو الرتبية اإلسالمية
كأسلوب حياة دون غًنىا من الرتبيات

 احملاضرة.
 حلقة نقاش.
ورش عمل.
 دراسة احلالة

 االختبارات
التحريرية والشفوية.
 التمارين
والتكليفات
 البحوث.

مهارات العالقات الشخصية و تحمل المسؤولية،

 3.1يوضح لآلخرين مفهوم الرتبية اإلسالمية
يوضح لآلخرين ابرز خصائص الرتبية اإلسالمية (
العادلية ،اإلنسانية ،التوازن ،التسامح ،قبول األخر،
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 التعلم التعاوين. استخدام أسلوب حتليل احملتوىيتم من خاللو التعرف على

 مالحظة تفاعل
الطالب يف مواقف
سلتلفة.
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 ادلناقشة.
بعض ادلضامٌن الرتبوية يف القران
احرتام الرأي ،البعد عن سياسة اإلقصاء
تكليف الطالب بأوراق عمل
والسنة
والتهميش............اخل
 تقدمي اإلسالم لؤلخر كما أراده اهلل عز وجل  -العصف الذىين لعب األدواربدون زيادة أو نقصان أو حتريف
 التفاعل مع القضايا وادلشكالت اليت تواجو  -استخدام أسلوب احلوارالعادل اإلسالمي وزلاولة البحث عن حلول ذلا
 الدعوة إذل تبين ادلنظومة القيمية اإلسالمية دونغًنىا ،والدفاع عنها كوهنا القدرة على معاجلة
االضطراب القيمي الذي يسود العادل
 التعامل مع الزمالء بروح الفريق من خاللاإلشارة اذل ان الرتبية اإلسالمية تؤكد على ذلك

مهارات االتصال ،ومهارات تقنية المعلومات ،والمهارات العددية
4.1
 التعرف على ابرز ادلواقع االلكرتونية
الرتبوية
 ادلشاركة الفاعلة يف ادلنتديات وادلواقع االلكرتونية
الرتبوية
المهارات النفس -حركية
- 5.1
-

ينُتج الطلبة عروض للمقرر
استخدام التعلم االلكرتوين.
استخدام الربامج التطبيقية للحاسب اآلرل.

-

تطوير الذات شخصيًا ومهنيًا.

-

العمل مع مجاعة ضمن فريق وتكوين عالقات إجيابية
ناجحة مع اآلخرين.

-

االلتزام بالقيم اجملتمعية السائدة ،وبقيم اجملتمع العلمي
اجلامعي.

-

تنمية مهارة اختاذ القرار.
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-

العروض
استخدام البالك بورد .ادلناقشة.
العصف الذىين.
التعلم التعاوين.

ادلشاركة يف االعمال اجلماعية
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 - 5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي
رقم التقييم

مهام التقومي ادلطلوبة من الطّالب ( مثال:
اختبار ،مشروع مجاعي ،كتابة مقال ،خطابة،
تقدمي شفهي ،مالحظة)...

4

اختبار اول

2

واجبات أسبوعية وتقارير وأوراق عمل

3

كتابة حبث

األسبوع احملدد
لو

نسبة الدرجة إذل درجة التقييم
النهائي

8

:45

كل أسبوع

:41

41

:41

اختبار ثاين
4

45
اختبار هنائي

:51

د .الدعم واالرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد
األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيو أعضاء
ىيئة التدريس في األسبوع):

 -الساعات ادلكتبية  41ساعة مكتبية يف االسبوع

 التواصل عرب ادلوقع اإللكرتوين للجامعةه مصادر التعلم
 .1الكتاب (الكتب ) الرئيسة المطلوبة:

عراد ،صاحل علي4429( .ىـ2118/م) .مقدمة يف الرتبية اإلسالمية .جدة :الدار العصرية للطباعة والنشر والتوزيع.
 أبو ّ -احلازمي ،خالد حامد 4426( .ىـ) .أصول الرتبية اإلسالمية .ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع.

 .2قائمة بمواد مرجعية أساسية ( كتب ) :

 اخلطيب ،زلمد شحات؛ متورل ،مصطفى زلمد؛ عبد اجلواد ،نور زلمد؛ غبان ،زلروس أمحد إبراىيم4445( .ىـ4995/م).أصول الرتبية اإلسالمية .الرياض :دار اخلرجيي.
 لعقيل ،عبد اهلل بن عقيل4427( .ىـ2116/م) .الرتبية اإلسالمية (مفهومها ،خصائصها ،مصادرىا ،أصوذلا ،تطبيقاهتا ،مربوىا).Page 8
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الرياض :مكتبة الرشد.
 العمايرة،زلمد حسن.)4999(.أصول الرتبية التارخيية واالجتماعية والنفسية والفلسفية.دار ادلسًنة ،عمان. علي ،سعيد إمساعيل؛ احلامد ،زلمد بن معجب؛ زلمد ،عبد الراضي إبراىيم4425( .ىـ2114/م) .الرتبية اإلسالمية (ادلفهوماتو التطبيقات) .الرياض :مكتبة الرشد.
 العمايرة،زلمد حسن(.)2111الفكر الرتبوي اإلسالمي.دار ادلسًنة،عمان. الغامدي ،عبد الرمحن بن حجر4448( .ىـ) .مدخل إذل الرتبية اإلسالمية .الرياض :دار اخلرجيي للنشر والتوزيع. آل عمرو ،زلمد بن عبد اهلل؛الشيخ ،زلمود يوسف4426( .ىـ2115/م) .أصول الرتبية اإلسالمية( .د .ن). قطب ،زلمد4988( .م) .منهج الرتبية اإلسالمية .القاىرة :دار الشروق. الكيالين ،ماجد عرسان.)2112( .فلسفة الرتبية اإلسالمية .دار الوراقالنحالوي ،عبد الرمحن4415( .ىـ4985/م) .الرتبية اإلسالمية وادلشكالت ادلعاصرة .بًنوت :ادلكتب اإلسالمي.ُ
 يوسف عبد ادلعطي .) 4995( .تربية ادلسلم على ىدي الشريعة يف مواجهة حتديات عادل ُمعاصر ( منطلقات للتطوير ) .ادلنظمةاإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ).

3

قائمة بالكتب والمراجع التي يوصى بها ( الدوريات العلمية  ،والتقارير :) .... ،

– رللة كلية الرتبية جامعة ادللك خالد.
– رللة كلية الرتبية جامعة ادللك سعود.

– رللة العلوم الرتبوية – اجلامعة األردنية.
 4قائمة بالمراجع االلكترونية ( المواقع على الشبكة العنكبوتية  ،مواقع التواصل االجتماعي  ،نظام إدارة
التعلم ( . ) Blackboard

= بعض ادلواد االلكرتونية ومواقع االنرتنت:
موقع تربيتنا ..حنو تربية إسالمية واعيةhttp: //www. tarbyatona. net .
موقع الرتبية النبويةhttp: //www. propheteducation. com .
موقع ينابيع تربويةhttp: //www. yanabeea. net .
موقع ادلريبhttp: //www. almurabbi. com .


5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو
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األنظمة.

و  -التسهيالت والمرافق والمستلزمات
حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات
ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر  ..الخ).
ال يوجد.
-1المرافق التعليمية (قاعات المحاضرات والمختبرات  ..الخ):
 قاعات احملاضراتاجملهزة بآالت العرض
القاعات ّ -2مصادر الحاسب االلي ( جهاز عرض  ،برامج).... ،
 أجهزة كمبيوتر جهاز عرض البيانات (.)Data Show جهاز عرض الشفافيات (.)Over Head Projector فيديو. -تلفزيون.

 – 3موارد أخرى (حددىا – مثال :إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة):
ز  .تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
-1

استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطلبة عن فعالية التعليم:

– استبانة تقيس مدى رضى الطالب وقناعتو بأداء ادلدرس ،وفهمو واستيعابو وتقبلو دلا مت.
– مقابلة عينة من طالب ادلقرر.
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-2
–
–
–
–

-3

استراتيجيات اخرى لتقويم عملية التدريس إما من قبل المدرس أو القسم
التقييم الذايت.
استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل الصف.
زيارات متبادلة بٌن أعضاء ىيئة التدريس.
استطالع آراء الزمالء ادلشاركٌن يف تدريس ادلقرر.
عمليات تطوير التدريس :

– مراجعة آراء الطالب والزمالء والرؤساء أوال بأول ،ووضع أداة لقياس التفاعل داخل قاعة الدرس.
– ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء ىيئة التدريس.
– االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات.
– تبادل اخلربات بٌن أعضاء ىيئة التدريس.
– حضور ادلؤدترات والندوات ادلتخصصة.

-4

إجراءات التحقق من معايير انجاز الطالب (مثال :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسين مستقلين ،التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم
تدريس من مؤسسة أخرى :

 ديكن استخدام واحدا أو أكثر من األساليب اآلتية : تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -ادلشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بٌن الزمالء الذين يدرسون نفس ادلقرر.

-5

صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتحسينها :

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة ادلقرر والطالب. مراجعة توصيف مقرر الرتبية اإلسالمية وقضايا العصر ومفرداتو بشكل دوري. استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس ادلقرر حول توزيع ادلوضوعات وطرق التقومي ادلتبعة وغًنىا. حتديث مصادر التعلم ادلرتبطة بادلقرر. االستفادة من آراء ادلختصٌن يف العمل الرتبوي.Page 11
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 تعرف مدى إفادة الطالب من ىذا ادلقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بو مثل :طرق التدريس اخلاصة ،وتصميم وتطويرالدروس ،والتدريب ادليداين.
 االطالع على األحباث يف رلال التخصص (العربية واألجنبية). استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير ادلقرر. -ادلقارنة ادلرجعية مبقررات شلاثلة يف جامعات زللية وعربية واجنبية أخرى.

اسم أستاذ المقرر  :مجموعة من اعضاء ىيئة التدريس بالقسم
التوقيع____ تاريخ استكمال التوصيف _________________________ :
أسم عضو ىيئة التدريس المسؤول عن التدريب الميداني  :ال يوجد

منسق البرنامج ____________________________________:
التوقيع  _______________________________:التاريخ ________________________________:
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