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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

    يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوي األول

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪80 20 المحاضرات التقليدية 1

 ٪10 5 التعليم المدمج  2

 ٪10 5 اإللكترونيالتعليم  3

 0 0 عن بعدالتعليم  4

 0 0 أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىاالتصالساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 20 محاضرات 1

 5 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 5 )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 دراسة تربية الطفل في اإلسالم مفهومه وأهدافه وتأثير الوراثة والبيئة على الطفل وأساليب تربية الطفل في اإلسالم

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

تعريف الطالبة بتربية الطفل في اإلسالم , ومسئولية اآلباء في ذلك, وأيضا تتعرف الطالبة على مدى عناية التي أوالها 
 اإلسالم لتربية الطفل ومظاهر تلك العناية وشمولها للتربية الدينية والجسمية واألخالقية واالجتماعية والعقلية.

 للمقرر:لتعلم مخرجات ا. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 ع1.1 تعرف المفاهيم األساسية حول تربية الطفل. 1.1

 ع1.4 تصف جوانب من تربية الطفل المسلم 1.2

  المهارات 2

 م2.3 تبحث في بعض الموضوعات المقررة 2.1

 م2.2 وشبكة اإلنترنت في البحث عن موضوعات لمرتبطة بالموضوع. تستخدم الحاسب اآللي 2.2

  القيم 3

 ق3.2 تشارك في الحوار و النقاش داخل المحاضرة  3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

 3.1 تتقن آداب الحوار و النقاش و تبادل اآلراء 3.2
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 وأهدافهتربية الطفل في اإلسالم مفهومه  1
 4 تأثير الوراثة والبيئة على الطفل 2
 4 جوانب تربية الطفل المسلم 3
 6 مؤسسات التربية في اإلسالم 4
 4 المعلم 5
 4 أساليب تربية الطفل المسلم 6
 4 أراء العلماء 7

 30 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 اإلختبارات التعلم التعاوني. تعرف المفاهيم األساسية حول تربية الطفل. 1.1

والحوارالمناقشة  تصف جوانب من تربية الطفل المسلم 1.2  اإلختبارات 

 المهارات 2.0

 المناقشة البحث واإلقصاء. تبحث في بعض الموضوعات المقررة 2.1

تستخدم الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت في البحث  2.2

 عن موضوعات لمرتبطة بالموضوع.

 المشاريع البحثية أسلوب حل المشكالت

 القيم 3.0

 حلقات نقاش مناقشة تشارك في الحوار و النقاش داخل المحاضرة  3.1

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

 10 % الخامس االختبار الشهري . 1

 5 % الثـالـث التكليف . 2

 10 % السـابـع اختبار قصير . 3

 5 %  أسبوعين والتزام بالحضور .مشاركات  4

 10 % الحادي عشر بحث حول أحد موضوعات المادة وعرضه ومناقشة . 5

 60 % السابع  عشر  االختبارات النهائية . 6
 لخ(ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الخاص لكل ي لالستشارات واإلرشاد األكاديموالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 (.  ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوعاقدمذكر مع )طالب

 .لساعات المكتبيةا –التواصل عبر البريد االلكتروني 
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 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 : لوبةالكتب المقررة المط -في قائمة  –أدرج 

الرشد الطبعة  : تربية الطفل في لإلسالم , الرياض : مكتبة( 2021طرفة ابراهيم الحلوة )
   الثانية ) مزيدة ومنقحة (

 المساندةالمراجع 

 والتقارير المجالت العلمية ) لمواد المرجعية األساسيةا -في قائمة  –أدرج 
  (وغيرها 

 لزهراء.الم, الرياض  :  مكتبة  ا(: تربية الطفل في اإلس2006محمد عزب واخرون  )
 

 اإللكترونيةالمصادر 
  موقع وزارة التربية و التعليم 

 المكتبة السعودية الرقمية 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 لخ(إ...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 . القاعة تسع خمسه وعشرين طالبة 

 . مقاعد ثابتة 
 المختبرات + قاعة المحاضرات .

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

 . جهاز كمبيوتر 

 . المنصة االلكترونية 

 . السبورة التفاعلية 

 ال يتطلب هذا المقرر وجود مصادر أخرى تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 المراجعة الداخلية للمقرر
 لجنة الجودة بالقسم

استمارة المراجعة الداخلية 

 للمقرر

 تقييم الطابات للمقرر
 طالبات القسم

  استبانة الكترونية تقييم

 المقرر

 التقييم الذاتي للمقرر
 عضو هيئة التدريس

  استمارة تقيم عضو هيئة

 التدريس

 فاعلية التدريس

 الطالب

 قيادات البرنامج

  تحليل –استطالع رأي الطالب

النقاش -الطالبنتائج تقييم 

-والحوار مع الدارسين  

 تقييم النظير 

مستوي تحصيل الطالب  لمخرجات 

 تعلم المقرر

 الطالب 

 أعضاء هيئة التدريس 

 قيادات البرنامج

نتائج -نتائج تقييم التكليفات والبحوث

-أعمال السنة واالختبار النهائي  

 فاعلية طرق تقييم الطالب
 الطالب 

 أعضاء هيئة التدريس 

 قيادات البرنامج

  استطالعات رأي الطالب

مراجعة هيئة -حول األسئلة

أعضاء التدريس أليات تقييم 

 الطالب
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مصادر التعلم
 الطالب 

 أعضاء هيئة التدريس 

 قيادات البرنامج

  استطالع رأي الطالب حول–

مراجعة أعضاء هيئة 

التدريس لتوصيف المقرر 

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

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيفح

 قسم رياض األطفال  كلية التربية  جامعة المجمعة  جهة االعتماد

 ( 17مجلس قسم الجلسة ) رقم الجلسة

 هـ 1442/  4 /21 تاريخ الجلسة

 


