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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
ثالث ساعات

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

√
إجباري

متطلب كلية

√

متطلب قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر المستوى
الرابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

3

عدد الساعات التدريسية
ـــــ
ـــــ

(√) كامل
ـــــ
ـــــ

النسبة
ـــــ
ـــــ
%100
ـــــ
ـــــ

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
2
1
1
4

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يقدم محتوى هذا المقرر التعريف لبعض صور الغزو الفكري المثيرة للجدل والباعثة على الخطورة في المجتمع اإلسالمي ك
( التنصير والتبشير واالستشراق  ،والعلمانية  ،والقومية  ،والصهيونية  ،والماسونية  ،والعولمة ) ويبدأ العرض لهذه
الصور بالتعريف بالغزو الفكري وأهدافه  ،ثم ينتقل إلى بيان هذه الصور الواحدة تلو األخرى فيعرف بها ويبين نشأتها
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
معرفة المذاهب الفكرية المشهورة،
معرفة موقف اإلسالم من هذه المذاهب.
تقوية الحصانة الفكرية لديه.
تعميق الهوية الدينية والوطنية .
معرفة المذاهب الفكرية المشهورة،
المهارات

1.4
2
 يقدر على مناقشة المذاهب الهدامة ويدحض شبههم ببعض األدلة والبراهين.2.1
2.2
 تنمو لديه مهارة فهم المذاهب الفكرية واتجاهاتها.2.3
 يعزز طرائق التحصين الذاتي . يقدر على مناقشة المذاهب الهدامة ويدحض شبههم ببعض األدلة والبراهين.2.4
 3القيم
 3.1عرض أهم القضايا الفكرية المرتبطة بالمذاهب.
 3.2المشاركة اإليجابية في الحوار والمناقشة.
وأساليبها ووسائلها وأهدافها وموقف المسلمين منها وطرق مواجهتها  ،لتكتمل في النهاية صورة الغزو الفكري أمام
المخرج الجامعي ليكون قادرا على المساهمة في مناقشة تلك األفكار  ،ويبرز مخاطرها  ،وطرق مواجهتها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
بنهاية المقرر يتوقع أن يتمكن الطالب /الطالبة من:
 معرفة المذاهب الفكرية المشهورة، القدرة على مواجهتها ومناقشتها لتوضيح الرؤية االسالمية في القضايا المطروحة بقصد تشويهه . .3مخرجات التعلم للمقرر:

ج .موضوعات المقرر

قائمة الموضوعات

م
.1

املذاهب الفكرية (تعريفها ،أسباب نشأهتا ،آاثرها ،موقف اإلسالم منها).

.2

الغزو الفكري (تعريفه ،عالقته ابالستعمار ،سالحه ،مساته ،وسائله).

2

.3

االستعمار.

2

.4

العلمانية.

2

.5

القومية.

2

.6

التنصري

2

.7

االستشراق.

2

 .8املاسونية .
 .9الصهيونية
4

ساعات
االتصال
2

2
2

 .10العوملة.

2
20

المجموع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
مخرجات التعلم

الرمز
1.0

المعرفة

1.1

ـ

استراتيجيات التدريس

والفهم:

يتعرف على الغزو الثقافي للعالم اإلسالمي وأساليبه.

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

ـ يحدد التحديات الفكرية المعاصرة.

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

1.2

ـ يعرف وسائل التعامل مع التحديات الفكرية.
1.3

2.0

2.1

2.2

2.3

5

طرق التقييم

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

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

المهارات:

ـ يقدر الطالب على مناقشة المذاهب الهدامة -1 .البحوث القصيرة
 -2الحوار والمناقشة
 -3التمارين والواجبات
 -4التطبيق العملي
 -5التعلم التعاوني
 -6ضرب األمثلة
والشواهد
 -7دراسة حالة أو مشكلة
 -8تحليل النصوص.
ـ ي تمكن م ن دح م ب بههم ب بعم األدل ة
والبراهين واتجاهاتها.
 -1البحوث القصيرة
 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية
ـ يع زط طرائ ق التحص ين ال ذاتي م ن مك ر
 -1البحوث القصيرة
الهجمات المعادية.

 -1االختبار التحريري.
 -2تقييم البحوث
 -3االختبار العملي
 -4تقييم األقران
 -5تقييم التمارين
والواجبات
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري
 -2تقييم األقران
 -3تقييم البحوث
 -4تقييم الواجبات
 -5تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم
 -1االختبار التحريري
 -2تقييم البحوث

مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

 -2التعلم التعاوني
 -3الحوار والمناقشة.
 -4العروض التقديمية
5ـ المحاضرة الصفية
3.0

3.1

3.2

3.3

طرق التقييم

 -3تقييم الواجبات
 -4تقييم العروض
6ـ المالحظة والتقييم

القيم:

 يستتيعيا تصيلتتال تلفاعتتل لتلمتتلنش ل تتش -1المالحظة والتقييم
 -1المناقشة والحوار
تلمبادئ تإلسالمية لآلخشين.
 -2تقييم التمارين
 -2إدارة قاعة الدرس
والواجبات
 -3البحوث القصيرة
 -3تقييم األقران
 -4التعلم التعاوني
4ـ تقييم البحوث..
 -5استخدام التقنية
5ـ تقي يم التق ارير
الحديثة كالبرامج
والتمارين والعروض.
والمواقع اإللكترونية.
6ـ تقييم استخدام
 -6كتابة التقارير
البرامج والمواقع
العروض التقديمية
اإللكترونية
 ييحتتتتتتالش متتتتتتا تدختتتتتتشين ل تتتتتت تددت -1االختبار التحريري
 -1البحوث القصيرة
تل شعية.
 -2تقييم البحوث
 -2التعلم التعاوني
 -3تقييم الواجبات
 -3الحوار والمناقشة.
 -4تقييم العروض
 -4العروض التقديمية
6ـ المالحظة والتقييم
5ـ المحاضرة الصفية
ي اقش تلقضايا تلمسيجدة بمهاشة -1االختبار التحريري
 -1البحوث القصيرة
 -2تقييم البحوث
 -2التعلم التعاوني
 -3تقييم الواجبات
 -3الحوار والمناقشة.
 -4تقييم العروض
 -4العروض التقديمية
6ـ المالحظة والتقييم
5ـ المحاضرة الصفية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

مسيمش علتل تلفلل
تألسبلع ( )4ل ()8
تألسبلع ()10
تألسبلع ()14

%40
%10
%20
%30

أنشطة التقييم

 1لتجبات عدد ()8
 2م يديات عدد ()2
 3تخيباشتت قليشة عدد ()2
تخيباش هائي

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،بفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 يليزم تألسياذ باليلتجد ي مكيبه خمس ساعات أسبلعيا ً يقدم خاللها تلدعم لتإلش اد تلالزم للعال .ـ يلجد لحدة خالة باإلش اد تألكاديمي ييللى إش اد تلعال ليلجيههم أكاديميا ً .
ـ ييم يلزيا تلعال على أعضاء هيئة تليدشيس ليقديم تإلش اد تلفشدي.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

 المذاهب الفكرية المعاصرة  ،غالب عواجي. المحاضرات المرفوعة على البالك بورد......................................................................................

المصادر اإللكترونية

.....................................................................................

أخرى

.....................................................................................

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعتتة دشتستتية ييستتا لتتـ( )40عالب تا ً متتا تتله ة مجهتتزة ب ا تتة
عشض .
يل يش تللسائل تليعليمية تلمي لعة (سبلشة ذكية ة جهاز عشضة
حاس آلي لمسيلزمايه).
دتئشة يلفزيل ية مغلقة إذت كا ت تلمحاضشة خالة بالعالبات .

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

اعلية تليدشيس

تلعال
تلمشتجا تل ظيش

اعلية عشه يقييم تلعال

تلعال
قيادتت تلبش امج
تلمشتجا تل ظيش
أعضاء هيئة تليدشيس.
تلمشتجا تلمسيقل.

تلعال .
مدى يحليل مخشجات تليعلم أعضاء هيئة تليدشيس.
قيادتت تلبش امج.
للمقشش
تلمشتجا تل ظيش.
تلمشتجا تلمسيقل.
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طرق التقييم

ـ تسيبا ات يقييم تلعال للمقشش
ـ مقابالت ما تلعال .
ـ يقشيش تلمقشش.
ـ يقشيش تلمشتجا تل ظيش
 يقليم تل ظيش.ـ يقشيش تلمشتجا تلمسيقل.
ـ تسيعالع آشتء تلعال .
ـ يقشيش تلمقشش.
ـ حلقات قاش حلل عملية تليدشيس.
ـ تسيعالع آشتء تلعال .
ـ مقابالت ما تلعال .
ـ يقشيش قيادتت تلبش امج.
ـ مقابالت ما أعضاء هيئة تليدشيس.
ـ يقشيش تلمشتجا تلمسيقل.
ـ يقشيش تلمشتجا تل ظيش.
ـ يقشيش تلمقشش.

مجاالت التقويم

المقيمون

تلعال .
أعضاء هيئة تليدشيس.
قيادتت تلبش امج.
تلمشتجا تل ظيش.
تلمشتجا تلمسيقل.

ملادش تليعلم

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

ـ تسيعالع آشتء تلعال .
ـ مقابالت ما تلعال .
ـ يقشيش قيادتت تلبش امج.
ـ مقابالت ما أعضاء هيئة تليدشيس.
ـ يقشيش تلمشتجا تلمسيقل.
ـ يقشيش تلمشتجا تل ظيش.
ـ يقشيش تلمقشش.
طرق التقييم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مبابر وغير مبابر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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