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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    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

 ـــــ ـــــ المحاضرات التقليدية 1

 ـــــ ـــــ التعليم المدمج  2

 100%  ) كامل( √  اإللكترونيالتعليم  3

 ـــــ ـــــ  عن بعدالتعليم  4

 ـــــ ـــــ  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 2 محاضرات 1

 1 إستوديوأو معمل  2

 1 إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 4 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 وأسس ، وخصائصه ، اإلسالمي المجتمع مفهوميقدم محتوى هذا المقرر مجموعة من الموضوعات التي  تبين 

 بناء وأسس ، االجتماعية الروابط تقوية ووسائل ، والمجتمع الفرد على اإلسالمية الشريعة تطبيق وأثر ، بنائه

 . األسرية الروابط تقوية ووسائل ، اإلسالم في األسرة

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 االجتماعي الترابط ووسائل عليها يقوم التي واألسس اإلسالمي المجتمع خصائص على التعرف  -1

 . المجتمع في الموجودة المشكالت وأهم

 المجتمع. وتشكيل األسرة بناء في المرأة دور وإظهار األسرة تكوين مجال في اإلسالم بتعاليم اإللمام  -2

 حفظ على يساعد الذي األمر األوالد وتربية الزواج قضايا في وتوجيهاته اإلسالم بهدي اإللمام  -3

 . وتقويته المجتمع ترابط وبالتالي واستقرارها األسرة كيان

 .ومشكالت قضايا من األسرة نطاق في يحدث لما اإلسالم معالجة طرق على التعرف  -4

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  . اإلسالمي المجتمع عليها يقوم التي األسس معرفة 1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  . اإلسالمية الشريعة في األسري النظام معرفة 1.2

  . األسرة مشاكل أهم معرفة 1.3

  . اإلسالمي المجتمع عليها يقوم التي األسس معرفة ...1

  المهارات 2

  .النظم من وغيره اإلسالم في االجتماعي النظام نبي التمييز على القدرة 2.1

  . المسلم المجتمع مقومات معرفة على القدرة 2.2

  االستيعاب التام لقضايا األسرة والزواج في التشريع اإلسالمي واألنظمة الوضعية .  2.3

  .النظم من وغيره اإلسالم في االجتماعي النظام نبي التمييز على القدرة ...2

  القيم 3

  التمكن من تقديم الحلول الفاعلة لما يعتري المجتمع من مشكالت . 3.1

  وبناء األسرة التي يقوم عليها بناء المجتمع . اإللمام بقضايا الزواج 3.2

  القدرة على التواصل المجتمعي وإيجاد الصيغ الالزمة لحل األزمات . 3.3

  تحمل المسؤولية التامة لما يسند إليه من أمور . ...3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 : األول القسم

 : يأتي مما ويتكون اإلسالمي بالمجتمع التعريف

 . اإلسالمي المجتمع مفهوم : أوالا 

 : اإلسالمي المجتمع بناء أسس : ثانيا

 : اإلسالمي المجتمع بناء مفهوم : ثالثا

 . والسنة بالكتاب االلتزام -

 . االجتماعية العالقات بناء في ودورها ، اإلسالمية األخالق -

 . والمجتمع الفرد سلوك في وأثرها العبادة -

 . إسالمية أسس على المعامالت تنظيم -

 في ظل القواعد الشرعية واألنظمة المرعية. المنكر عن والنهي بالمعروف األمر -

2 
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 إبراز مع ، والمجتمع الفرد إصالح في وأثره ، اإلسالمية الشريعة تطبيق

 عند ويراعى ، السعودية العربية بالمملكة موجود هو لما الملموسة الصورة

 : ذلك عن الحديث

 . اإلسالم في العقوبة نظام حول المثارة الشبه دفع -

 إبراز مع ، والمجتمع الفرد إصالح في وأثره ، اإلسالمية الشريعة تطبيق

 عند ويراعى ، السعودية العربية بالمملكة موجود هو لما الملموسة الصورة

 : ذلك عن الحديث

 . اإلسالم في العقوبة نظام حول المثارة الشبه دفع -

2 
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 . اإلسالمي المجتمع خصائص : رابعا

 : االجتماعية الروابط تقوية وسائل : خامسا

 . الزكاة تشريع -

 .  للدية العاقلة تحمل -

 . الجار حقوق

 . والعيدين والجماعة الجمعة صالة -

 تشييع ، المريض عيادة ، الزواج ( المختلفة المناسبات في المشاركة -

                                                                             .) الجنازة

 . السالم إفشاء -

 التزاور -

2 
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 : االجتماعية المشكالت أهم : سادسا

 . عليهما المترتبة واألخطار والقذف الزنا -

 والهيئرات ، التعليميرة المؤسسرات دور ، المسرجد دور ، األسررة دور ( الشرباب انحرراف -

2 
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 .لخإ...............الثقافية

5 

 :    على ويشتمل : اإلسالم في األسرة : الثاني القسم

 - )األسرة أصل الشرعي الزواج( اإلسالم في األسرة أصل )أ

 - . المجتمع بناء في األسرة أهمية) ب

 .- . اإلسالم في المرأة مكانة )ج

2 
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 : الزواج مقدمات : ثانيا

 . الزواج في االختيار معايير -

 . خطبتها تحل التي المرأة -

 . عليها المترتب واألثر الخطبة شرعية -

 . وحدوده للمخطوبة النظر -

 آثار من يتبعه وما الخطبة عن العدول -

 : وأهدافه الزواج : ثالثا

 .   الزواج حكم وبيان العقد تعريف -

 .  وشروطه العقد أركان -

  : األهداف

 . اإلنسان مكانة مع تتناسب بطريقة الغرائز توجيه -

 . النفسي السكن تحقيق -

 . االنحراف من المجتمع أفراد صيانة -

 . النسل على المحافظة -

  " النشء بتربية العناية -

4 
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 : الزواج عقد على المترتبة اآلثار : ا رابع

 . الزوج حقوق -

 . الزوجة حقوق -

 . األوالد حقوق -

2 

8 

 : األسرية الروابط تقوية وسائل : خامسا

 . الوالدين بر -

 . األرحام صلة -

 . المحارم من الزواج منع -

 . األقارب نفقة -

 . التوارث -

2 
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 : األسرة قضايا أهم : سادسا

 . الزوج قوامة -

 . حلها وطرق الزوجية المشكالت -

 . وقيوده ، حدوده ، وأنواعه الطالق -

 الزوجات تعدد -  النسب - وأنواعها العدة  - اإليالء   -الظهار  - اللعان  - الخلع -

2 

 20 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
 المجتمررع عليهررا يقرروم الترري األسررس معرفررة ـ  

 اإلسالمي

 البحوث القصيرة -1
 التعلم التعاوني -2
 الحوار والمناقشة. -3
 العروض التقديمية -4
 المحاضرة الصفية ـ 5

 االختبار التحريري -1
 تقييم األقران -2
 تقييم البحوث  -3
 تقييم الواجبات  -4
 تقييم العروض -5
 المالحظة والتقييمـ 6

1.2 
 البحوث القصيرة -1 . اإلسالمية الشريعة في األسري النظام معرفة ـ

 التعلم التعاوني -2
 االختبار التحريري -1
 تقييم األقران -2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الحوار والمناقشة. -3
 العروض التقديمية -4
 المحاضرة الصفية ـ 5

 تقييم البحوث  -3
 تقييم الواجبات  -4
 تقييم العروض -5
 المالحظة والتقييمـ 6

1.3 

 
 
مرررا يتعلرررق االطرررالع علرررى األنظمرررة الوضرررعية في -

 .بقضايا األسرة والمجتمع

 البحوث القصيرة -5
 التعلم التعاوني -6
 الحوار والمناقشة. -7
 العروض التقديمية -8
 المحاضرة الصفية ـ 5

 االختبار التحريري -6
 تقييم األقران -7
 تقييم البحوث  -8
 تقييم الواجبات  -9

 تقييم العروض -10
 المالحظة والتقييمـ 6

 المهارات 2.0

2.1 

 

 

 

 

 في االجتماعي النظام بين التمييز على القدرة ـ

 .النظم من وغيره اإلسالم

 البحوث القصيرة -1
 الحوار والمناقشة  -2
 التمارين والواجبات -3
 التطبيق العملي   -4
 التعلم التعاوني -5
ضرب األمثلة  -6

 والشواهد 
 دراسة حالة أو مشكلة -7
 .تحليل النصوص -8

 االختبار التحريري. -1
 تقييم البحوث  -2
 االختبار العملي -3
 تقييم األقران -4
التمارين تقييم  -5

 والواجبات
 المالحظة والتقييمـ 6

2.2 

 

 

 

 . المسلم المجتمع مقومات  معرفة على القدرة ـ

 البحوث القصيرة -1
 التعلم التعاوني -2
 الحوار والمناقشة. -3
 العروض التقديمية -4
 المحاضرة الصفية ـ 5

 االختبار التحريري -1
 تقييم األقران -2
 تقييم البحوث  -3
 تقييم الواجبات  -4
 تقييم العروض -5
 المالحظة والتقييمـ 6

 القيم 3.0

3.1 

 

 

 

 

 

 

والنقرد للررنظم الترري تخررالف الررتمكن مررن المناقشررة   ـر

 .الشريعة

 المناقشة والحوار  -1
 إدارة قاعة الدرس  -2
 البحوث القصيرة -3
 التعلم التعاوني -4

التقنية استخدام  -5

الحديثة كالبرامج 

 والمواقع اإللكترونية.
 كتابة التقارير  -6

 العروض التقديمية

 المالحظة والتقييم -1
تقييم التمارين  -2

 والواجبات
 تقييم األقران -3
 ..تقييم البحوثـ 4

تقي       يم التق       ارير ـ        5

 والتمارين والعروض. 

تقييم استخدام ـ 6

البرامج والمواقع 

 اإللكترونية 

3.2 

 

القرردرة علررى القيررام بانترراج البحرروث العلميررة الترري  ـرر

ت المجتمعيرة وتعرالج قضرايا تسهم في حل المشركال

 األسرة.

 البحوث القصيرة -1
 التعلم التعاوني -2
 الحوار والمناقشة. -3
 العروض التقديمية -4
 المحاضرة الصفية ـ 5

 االختبار التحريري -1

 تقييم األقران -2
 تقييم البحوث  -3
 تقييم الواجبات  -4
 تقييم العروض -5
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المالحظة والتقييمـ 6

3.3 

 

 اإللكترونيرررة البررررامج اسرررتخدامامرررتالك مهرررارة  ـررر

النظم بررر المتعلقرررة  المعلومرررات إلرررى لوصرررولل

المعلوماتية التي ترتقي بمستواه للمساهمة في حل 

 .معقضايا األسرة والمجت

 البحوث القصيرة -1
 التعلم التعاوني -2
 الحوار والمناقشة. -3
 العروض التقديمية -4
 المحاضرة الصفية ـ 5

 االختبار التحريري -1
 تقييم األقران -2
 تقييم البحوث  -3
 تقييم الواجبات  -4
 تقييم العروض -5
 المالحظة والتقييمـ 6

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40 مستمر طوال الفصل (8عدد )واجبات  1

 %10 (8( و )4األسبوع ) (2عدد ) منتديات 2

 %20 (10األسبوع ) (2اختبارات قصيرة عدد ) 3

 %30 (12األسبوع ) اختبار نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 يلتزم األستاذ بالتواجد في مكتبه خمس ساعات أسبوعياً يقدم خاللها الدعم واإلرشاد الالزم للطالب . -
 باإلرشاد األكاديمي تتولى إرشاد الطالب وتوجيههم أكاديمياً .يوجد وحدة خاصة ـ 

 ـ يتم توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس لتقديم اإلرشاد الفردي.

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .المحاضرات المرفوعة على البالك بورد - المرجع الرئيس للمقرر

 المراجع المساندة
 النظام االجتماعي في اإلسالم ابن عاشور. أصول -

 

 هـ1437مكتبة الرشد –د. منير عبدهللا خضير  –النظام االجتماعي في اإلسالم  -

 ............................................................................................. المصادر اإللكترونية

 ............................................................................................. أخرى

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

طالبةةاً فمةةا فةةوق ة مجهةةزة بشاشةةة ( 40قاعةةة دراسةةية تتسةةع لةةـ)
 عرض .

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

توفير الوسائل التعليمية المتنوعة )سبورة ذكية ة جهاز عرضة 
 حاسب آلي ومستلزماته(.    

 المحاضرة خاصة بالطالبات .دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 لية التدريساعف
 الطالب

 المراجع النظير

 ـ استبانات تقييم الطالب للمقرر
 .ـ مقابالت مع الطالب

 ـ تقرير المقرر.
 ـ تقرير المراجع النظير

 فاعلية طرق تقييم الطالب

  الطالب
  البرنامجقيادات 

 المراجع النظير 
 التدريس.أعضاء هيئة 

 المراجع المستقل.

  .تقويم النظير -
 ل.المستق ـ تقرير المراجع

 ـ استطالع آراء الطالب .
 ـ تقرير المقرر.

 .حلقات نقاش حول عملية التدريسـ 

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
 

 الطالب.
 التدريس.أعضاء هيئة 

 البرنامج.قيادات  
  .المراجع النظير

 المراجع المستقل.

 ـ استطالع آراء الطالب .
 .ـ مقابالت مع الطالب

 ـ تقرير قيادات البرنامج. 
 مع أعضاء هيئة التدريس. ـ مقابالت

 ل.المستق ـ تقرير المراجع
 نظير.ال ـ تقرير المراجع
 ـ تقرير المقرر.

 

  مصادر التعلم
 

 الطالب.
 التدريس.أعضاء هيئة 

 البرنامج.قيادات  
  .المراجع النظير

 المراجع المستقل.

 ـ استطالع آراء الطالب .
 .ـ مقابالت مع الطالب

 ـ تقرير قيادات البرنامج. 
 مع أعضاء هيئة التدريس. ـ مقابالت

 ل.المستق ـ تقرير المراجع
 نظير.ال ـ تقرير المراجع
 ـ تقرير المقرر.

 
 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

 اإلسالميةقسم الدراسات مجلس  جهة االعتماد

 ( 5) الجلسة رقم الجلسة

 هـ7/5/1442 تاريخ الجلسة

 


