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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  سم املؤسسة التعليمية: ا ه3/1439 /9 :التوصيف تاريخ  

 قسم الدراسات اإلسالمية   /كلية اآلداب القسم: /لكليةا

 :معلومات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراس ي و  .أ

 (404ـــــ  سلم )  مذاهب فكرية معاصرة: ورمزه . اسم املقرر الدراس ي1 .1

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 2 .2

   :. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي3 .3

 عدا كلية املجتمع  متطلب جامعي 

 حسب الخطة الدراسية للكلياتالذي يعطى فيه املقرر الدراس ي:   الدراس ي . السنة أو املستوى  4 .4

 (101) سلم  )إن وجدت(:  . املتطلبات السابقة لهذا املقرر 5 .5

 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:    في املقر  إن لم يكن ، . موقع تقديم املقرر 7 .7

 في جميع كليات الجامعة 

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

 

 قاعات املحاضرات التقليدية  . أ
 :100 النسبة% 

 

   

ــ  التعليم اإللكتروني  . ب ــ  النسبة:   ـــ    ـــ
  

   

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

   

ــ  باملراسلة  . د  ـــــ النسبة: ـــ
 

   

ــ  أخرى  .ه  ـــــ النسبة: ـــ
 

 ال يوجد                                    تعليقات: 

 :األهداف .ب

 هدف املقرر الرئيس ؟  ما -1

باملذاهب الفكرية املعاصرة وأهمية دراستها، ونشأتها، وأسباب انتشارها، مع دراسة موجزة  إلى التعريف   قرر امليهدف      

 ألهم املذاهب واالتجاهات الفكرية .

الدراس ي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات   لتطوير وتحسين  املقرر  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر  -2

 أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.    

 . ، واالستفادة منها  املتصلة بموضوعات املقرر  الحديثة  البحوث والدراسات  لى االطالع ع •

  .بعد االطالع على تقارير املقرر ودراستها املراجعة الدورية للمقرر من قبل املنسقة ومديرة البرنامج  •
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  ميرة نورة االستعانة باملكتبة الرقمية في جامعة األ و  ، تحديث الكتب واملراجع املستخدمة في تدريس املقرر  •

 .  للتعرف على املصادر حديثة اإلخراج 

 استخدام نظام البالك بورد في عملية التعليم والتعلم , فيما يتعلق باملقرر والتواصل مع الطالبات .  •

 متابعة ما يستجد في البحوث واملؤلفات وتحديث توصيف املقرر وفق ذلك .  •

 االطالع على خطط وبرامج الجامعات املحلية والعاملية واالستفادة منها . •

  :املقرر الدراس ي وصف .ج

      عام للمقرر: وصف

مقرر املذاهب الفكرية املعاصرة التعريف بالتفكير العلمي عند املسلمين واهتمامهم بالعلم التجريبي،  يتناول      

أثر التغريب  و ، العالم اإلسالمي وفي الغرب عند واملذاهب الفكرية املعاصرة وأهمية دراستها ونشأتها، وأسباب انتشارها 

  -)اإللحاد املعاصرة واالتجاهات الفكرية  أهم املذاهبدراسة كما يتناول  ،انتشار املذاهب والتيارات الضالةفي 

 الغلو والتطرف( .     -العلمانية 

 
 املوضوعات التي  ينبغي تناولها:  .1

 قائمة املوضوعات 
عدد  

 األسابيع 

ساعات  

 التدريس 

.  التفكير العلمي عند املسلمينوحدة األولى: ال  

 :
ً
  . اهتمامهم بالعلم التجريبي أوال

 :
ً
      .جهودهم في العلم التجريبي ثانيا

1 2 

 املذاهب الفكرية املعاصرة . الوحدة الثانية: 

 :
ً
.  التعريف باملذاهب الفكريةأوال  

 :
ً
. أهمية دراسة املذاهب الفكريةثانيا  

. نشأة املذاهب الفكرية املعاصرةثالثا:   

 :
ً
. أسباب انتشار املذاهب الفكرية في الغربرابعا  

 :
ً
.  أسباب انتشار املذاهب الفكرية في العالم اإلسالميخامسا  

2 4 

.  انتشار املذاهب والتيارات الضالةأثر التغريب في  الوحدة الثالثة:   

 :
ً
.  التغريب، تعريفه، نشأته، أهدافهأوال  

 :
ً
  . أبرز وسائل التغريبثانيا

 .  االستشراق .1

 . التنصير  .2

 . التعليم .3

 .  اإلعالم .4

 :
ً
.  الفكريةأبرز آثار حركة التغريب ثالثا  

 :
ً
. دور املسلمة في مواجهة التغريب رابعا  

4 8 
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 . التجاهات الفكريةادراسة موجزة ألهم املذاهب و لوحدة الرابعة: ا

 :
ً
. اإللحاد أوال  

 .  تعريفه .1

 . واإللحاد الروحاني ،: اإللحاد املاديأنواعه .2

: تعريفه ، أسباب ظهوره ، أهم أفكاره ومعتقداته ، شبهاته والرد اإللحاد املادي .3

  : وهيصوره  استعراض إحدى، عليها

 .شبهاته والرد عليهاأبرز ، معناه  : اإللحاد العاطفي

 :ونقدها أشهر معتقداته ،أمثلة على أشهر تطبيقاته : معناه ،اإللحاد الروحاني .4

 . الريكي ، العالج باأللوان واألحجار، اإلسقاط النجمي  قانون الجذب ،

 .  ملقاومة اإللحادالجهود املبذولة أبرز  .5

4 8 

 :
ً
. العلمانية ثانيا  

و تعريف العلمانية وأ .1  .ثارها في الغرب آسباب ظهورها، 

 . أسباب ظهورها .2

 ثارها في الغرب .آ .3

  . وأبرز دعاتها ،عوامل انتقال العلمانية إلى العالم اإلسالمي  .4

 .   على العالم اإلسالمي العلمانية ثار آ .5

3 6 

: لثثا
ً
. اتجاهات الغلو والتطرفا  

  . تعريف الغلو والتطرف    . 1

. مظاهر الغلو والتطرف    . 2  

 . وآثاره أسباب الغلو والتطرف    . 3

 . الغلو والتطرف بل الوقاية واملعالجة التجاهاتس      . 4

1 2 

 

: يقوم بها الطالب خالل التي  ( اإلضافي )  الفرديالتعلم  دراسة / الساعات عدد   .3
ً
 ال يوجد     أسبوعيا

 

4.  
ً
 : تدريسهاواستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 م
  للمقرر  مخرجات التعلم 

ً
إلطار الوطني  ملجاالت اوفقا

 للمؤهالت 

التدريس  استراتيجيات 

 مقرر لل

 يم و تقطرق ال

 املعرفة  1

 :التقويم البنائي •  املحاضرة املطورة •أهمية  و  ،املذاهب املعاصرة معنىالطالبة توضح  أن 1-1

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 املجموع  أخرى  تطبيق   معامل أو استديو  دروس إضافية محاضرات  

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية 

 30 - - - - 30 الساعات املعتمدة 



 
 

وافق يونيو 1438نموذج توصيف مقرر دراس ي، رمضان    م2017هـ، امل

4 

 

 األسئلة واألجوبة  • . دراستها، ونشأتها وأسباب انتشارها

 ناقشات الجماعيةامل •

 التكاليف الفردية •

 

االختبارات الشفهية والتحريرية )  

 ،تقييم املناقشات والتكاليف 

 .   ( املالحظة

 :التقويم النهائي •

ملف  ،) االختبارات التحريرية 

 نجاز ( .اإل 

آثار املذاهب الفكرية املعاصرة على  أن تذكر الطالبة  1-2

 الغرب والعالم اإلسالمي، والجهود املبذولة ملقاومتها . 

 املهارات املعرفية  2

 ملواجهةالطالبة  ستنبطت أن  2-1
ً
 ووسائال

ً
التغريب   طرقا

 واإللحاد والعلمانية والغلو والتطرف . 

 مشروع جماعي •

 تمثيل األدوار •

 املناقشة الجماعية •

 العمل الصغيرةورش  •

 دراسة حالة  •

 

    املباشرة .الحظة امل •

 التقييم الذاتي . •

 تقييم األقران . •

 :التقويم البنائي  •

)  االختبارات الشفهية والتحريرية 

 . (تقييم املناقشات 

 :التقويم النهائي •

ملف  ،) االختبارات التحريرية 

 نجاز ( .اإل 

أن تطبق الطالبة الطرق والوسائل املقترحة ملواجهة   2-2

 تيارات املذاهب الفكرية املعاصرة .

أن تبرهن الطالبة على خطورة انتشار املذاهب الفكرية   2-3

 املعاصرة في العالم اإلسالمي . 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية   3

أن تلتزم الطالبة بأسلوب املنطق العلمي في النقاش   3-1

 . والحوار  

املناقشة الجماعية  •

طرح قضايا أثناء 

   مفتوحة للنقاش

 مشروع جماعي •

 تمثيل األدوار •

 ورش العمل الصغيرة •

    .املباشرة الحظة امل •

   .تقييم املشروع  •

 التقييم الذاتي . •

    . تقييم األقران •

 

 

أن تشارك الطالبة زميالتها في األعمال الجماعية بروح   3-2

 املبادرة واألخالق الحسنة . 

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4

الشبكة العنكبوتية في إعداد   أن تستخدم الطالبة 4-1

تواصل مع  والاملقرر، البحوث وأوراق العمل في موضوعات 

 
ً
  .زميالتها وأستاذة املقرر الكترونيا

 التعليم االلكتروني •

عروض الفيديو  •

 والبوربوينت

التقارير والتكاليف  •

 الفردية

الواجبات التي تقدمها  •

واقع  الطالبة  من خالل امل

    . االلكترونية

 . املباشرة الحظة امل •

 تقييم التقارير والتكاليف . •
السبل والوسائل الحديثة في  أهم  تجمع الطالبةأن  4-2

عن طريق التقنية   مواجهة املذاهب  الفكرية املعاصرة

واقع   العلمية .   الحديثة في الحصول على املعلومات من امل

 املهارات النفسية الحركية   5

 ينطبق ال 

 
 
 
 



 
 

وافق يونيو 1438نموذج توصيف مقرر دراس ي، رمضان    م2017هـ، امل

5 

 

 خالل الفصل الدراس ي:   ةبالطل يم قو ت مهامجدول  .5

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،   م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ( 

األسبوع املحدد  

 لتسليمه

يم  نسبته من التقي 

 النهائي

 %30 ثامن األسبوع ال  الفصلي االختبار  1

 %50 عشر سادس األسبوع ال  االختبار النهائي 2

 %5 مستمر الحوار واملناقشات  3

 %10 مستمر التقارير  والتكاليف  4

5 
مع إظهار للمذاهب الفكرية املعاصرة عرض تقديمي مشروع جماعي) 

 مهارات اإللقاء( 

 %5 مستمر

 :مرشاد األكاديمي للطالب ودعمهاإل  .د

ذكر مقدار  مع لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )  التعليمية الهيئة ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس و 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   

 .   الساعات املكتبية  بمتوسط ست ساعات في األسبوع •

 .  االلكتروني الجامعي  التواصل عبر نظام البالك بورد  والبريد  •

 .  رى )تويتر ، فيس بوك، الواتس أب( التواصل عبر وسائل التواصل األخ •

م .ه
ّ
 :مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:  -في قائمة  -أدرج . 1

 املرجع الرئيس ي:  

 د. محمود محمد مزروعة . مذاهب فكرية معاصرة:  .1

 أ.د. آمال بنت عبدالعزيز العمرو . مذاهب فكرية معاصرة:  .2

  د. محمد بن إبراهيم الحمد الزلفي .رسائل في مذاهب فكرية معاصرة:  .3

 املراجع األساسية:  

 .  الرشيدبنت ناصر  هيفاء  د. : حركة العصر الجديد .1

 .  شاكر الشهري بنت   ةنور  د.الجهود العلمية باململكة العربية السعودية في مواجهة التغريب:  .2

 . عمر فروخ د. الدي، مصطفى خد.  التبشير واالستعمار في البالد العربية: .3

 والتقارير وغيرها(:املجالت العلمية )  ساسية أل رجعية ااملواد امل   - قائمةفي  -أدرج . 2 

 تصدر عن جمعية العقيدة واألديان واملذاهب املعاصرة  .  ،الدراسات العقديةمجلة  .1

 مجلة البحوث اإلسالمية، تصدر عن وزارة الشؤون اإلسالمية .  .2

 مجلة جامعة أم القرى .  .3

 مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .  .4

 مجلة الجامعة اإلسالمية .  .5
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واقع أدرج . 3 واقع التواصل االجتماعي وغيرها: املواد اإللكترونية وم  اإلنترنت وم

 http://aqeeda.orgاملذاهب: لعلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق و الجمعية اموقع  .1

 واألسطوانات املدمجة:  ،البرمجيات البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 البرامج الحاسوبية متجددة ومتنوعة ومتغيرة ومن أشهرها حتى تاريخ تحرير التوصيف اآلتي: 

 موقع التحميل  الشركة املنتجة للبرنامج  اسم البرنامج  م

 www.islamport.com للدعوة بالروضةاملكتب التعاوني  املكتبة الشاملة  1

ير لكتب التراث اإلسالمي  الجامع الكب  2

   والعربي

  http://turath.com شركة التراث للبرمجيات 

 

رافق املطلوبة .و   :امل

رافق بما في ذلك  حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل  بّين متطلبات املقرر الدراس ي من امل

 القاعات الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: .1

 ( كرس ي وطاولة متحركة . 40قاعة مجهزة بعدد ) 

 والبرمجيات وغيرها(:  ،واللوحات الذكية ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر   .2

 .  والبوديوم متصل باإلنترنت ، وبروجكتر   ،والسبورة الذكية ،  تجهيز القاعات باألدوات املناسبة مثل: السبورة العادية

3.  
ً
 حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: اذا كان هناك  مصادر أخرى )حددها: مثال

 ال يوجد 

  :تطويره إجراءاتتقويم املقرر الدراس ي و  .ز 

 : من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة  .1

 تقييم الطالبات لألستاذة وللمقرر عن طريق استطالعات الرأي .  •

 متابعة نتائج الطالبات .  •

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .2

 التقييم الذاتي لألستاذة .   •

 تقييم رئيسة القسم .  •

 تقييم األقران .  •

 تحليل نتائج االختبارات .  •

 .  تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس •

 : تطوير التدريس إجراءات .3

 وخارج القسم . ،  مراجعة املقررات من قبل لجنة الخطط الدراسية بالقسم  •

http://aqeeda.org/
http://www.islamport.com/
http://turath.com/
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 ومدى تحقيقها في تدريس املقرر . ، مراجعة مصفوفة نواتج التعلم  •

 متابعة ما يستجد في الجامعات العاملية من طرق التدريس .  •

           الستراتيجيات وطرق التدريس الحديثة .  ودورات، وبرامج ، ورش عمل إقامة  •

 : إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب.  4

 مستقلين . أعضاء هيئة تدريس بواسطة   الباتتدقيق تصحيح عينة من أعمال الط  •

وعضو هيئة تدريس   ، وفحص التصحيح والدرجات من قبل لجنة االختبارات ،نتائج االختباراتتحليل  •

 مستقل . 

ستاذ مستقل داخل املؤسسة  أتبادل أستاذ املقرر تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع  •

 .  لنفس املقرر  أو خارجها

 االطالع على تقرير لجنة االختبارات .  •

 :املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  ص  .  5

 استشارة أساتذة املقرر اآلخرين .  •

 . من قبل منسقة املقرر  عن املقرر الدراس ي شامل كتابة تقرير  •

 األخذ بتوصيات نتائج املراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير املقرر .  •

 االطالع على األبحاث الجديدة في مجال التخصص .  •

 دراسة نتائج التغذية الراجعة من الطالبات واستدراك السلبيات .  •

 دراسة التقرير الذي تم إعداده من قبل األستاذ واستدراك ما جاء به من سلبيات .  •

 . اءات دورية بالطالبات املتميزات لالطالع على الجوانب اإليجابية والسلبية للمقرر لق •

 االطالع على توصيف نفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى وطرق تحسينه .  •

 

 

 سم منسق البرنامج: ا

 

 هيلة بنت ضيف هللا اليوسفد. 
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  املقرر:أعضاء جلنة توصيف 

 رئيسًا د. مدحية بنت إبراهيم السدحان .   

 عضوًا          أمل بنت سليمان املوسى .   د. 

 عضوًا  اجلوهرة بنت سعد اجلرب .         د. 

 


