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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

تاريخ 
 ـه11/3/1439:التوصيف

 جامعة المجمعة :      التعليميةإسم المؤسسة   

 الدراسات اإلسالمية التربية        قسم  لكليةا                            القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
      : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

                   

                 ISD      475         اصول الدعوة والحسبة      

 ساعتان   . عدد الساعات المعتمدة:2 .2

 :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (البرامجأو ). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

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

 المستوى السابع .5 ي: الذي يعطى فيه المقرر الدراس الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 اليوجد .7 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .6

 اليوجد .9  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 قاعات كلية التربية قسم الدراسا ت ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 %90 النسبة: √  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 % 10.. النسبة: √   كترونيلالتعليم اإل .ب
    

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

 ....... % النسبة:  بالمراسلة .د
    

 ....... % النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 

  

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

 ى . تعرف  فقه الدعوة إلى هللا تعالى, حكمها, وأهدافها  وفضلها و أركان الدعوة إلى هللا تعال

ملية في ب العتذكر مصادر الدعوة إلى هللا تعالى , وتحدد أساليب الدعوة ووسائلها وموضوعاتها  ,و الجوان

 لقائها.إالدعوة و الخطابة, صياغتها, وأسلوبها , وكيفية إعدادها وطريقة 

  تعرف الحسبة وأركانها, وحكمها , ومكانتها, ونوعية فرضها.

 الشرطة, حماية المستهلك(’ قضاء, المظالمتقارن الحسبة بالواليات االخرى) ال
 

قنية خدام المتزايد لت)مثل االستالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية ذات الصلة .
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 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر
 استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المقرر 

  المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات

 

 
 

 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
 الى . تعرف  فقه الدعوة إلى هللا تعالى، حكمها، وأهدافها  وفضلها و أركان الدعوة إلى هللا تع* 

ة في لعمليوموضوعاتها،والجوانب ا تذكر مصادر الدعوة إلى هللا تعالى ، وتحدد أساليب الدعوة ووسائلها
 الدعوة و الخطابة، صياغتها، وأسلوبها ، وكيفية إعدادها وطريقة القائها.

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

                                                                                         
 هللا تعالى، حكم الدعوة إلى هللاأصول الدعوة: تعريف الدعوة إلى 

 

2 4 

 2 1 أهداف الدعوة إلى هللا، فضل الدعوة إلى هللا تعالى.

 2 1 تعريفه ـ خصائص مصادر الدعوة إلى هللا تعالى: القرآن الكريم )

 4 2 سيرة الخلفاء الراشدين تجارب بعض العلماء والدعاة.

 أساليب الدعوة: تعريف األسلوب، نماذج من أساليب الدعوة  .
 عالىت وسائل الدعوة إلى هللا تعالى: تعريفها، أنواع وسائل الدعوة إلى هللا

 

2 4 

 ، اتهاأبرز الجوانب العملية في الدعوة: الخطابة، أنواعها، أصولها، مقوم
 وبهاهدي النبي صلى هللا عليه وسلم في خطبه، كيفية صياغة الخطبة، وأسل

2 4 

فه، الحسبة: تعريف الحسبة لغة واصطالحا، أركان الحسبة: المحتسب) تعري
 شروطه، آدابه(،  المحتسب عليه) تعريفه، شروطه(.

2 4 

هااالحتساب ذاته) درجاته ، آدابه(، حكم الحسبة، ومكانتها، ونوع فرض . 
 مقارنة الحسبة بالواليات األخرى) الفضاء، المظالم، الشرطة، حماية

 المستهلك.

2 4 

 2 1 شبهات حول الحسبة، نماذج من احتساب النبي صلى هللا عليه وسلم.

 

 30                  15                              : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

ال يوجد   2 ساعات التدريس الفعلية 30  ال يوجد   ال يوجد  ال يوجد   

30     ال يوجد ال يوجد   ال يوجد ال يوجد   2  الساعات المعتمدة  

 

   :أسبوعيا  خالل يقوم بها الطالب التي (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان  
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قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا  مخرجات التعلم  .4
 هاتدريسواستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ناسبةالمفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس بحيث تكون،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوال   -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم هاو تتسق معتقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا   -

قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المالتقييمضع طرق  :ثالثا   -
 كل ن يتضمنأ لزم يال، مع مالحظة أنه لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس الاستراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 اختبار شفهي المحاضرة واإللقاء ان توضح أهداف الدعوة ومصادرها  1-1

1-2 
كل مشاتتعرف على الجديد  فى مجال الدعوة والحسبة لإلسهام فى حل ال

 والقضايا  
 عمل جماعي التعلم التعاوني     

 
2 

 المعرفيةالمهارات 

 اسئلة شفهية  المحاضرة  أساليب الدعوة إلى هللا وفق المنهج النبوي ةالطالب تتطبق 2-1

 وتبادل االفكارالحوار  ان تقارن بين اصول الدعوة والحسبة  2-2
المالحظة 

 والتعليق

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

  يسهم في الحلول البناءة للقضايا الفقهية المعاصرة 3-1
عرض  لبعض     

 النماذج من الواقع

المالحظة 

 والتعليق

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 العرض والمالحظة يةنتر نت في مهارة البحث و جمع معلومات عن المادة العلميستخدم اال  4-1
تكليفات 

 جماعية

 حوار جماعي     4-2
تكليفات 

 جماعية

 )إن وجدت(النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

 

 خالل الفصل الدراسي:ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 (......الخمالحظةتقديم شفهي،  ،خطابة،كتابة مقال ،مشروع جماعي : اختبار،مثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 تكليفات مختلفة فردية وجماعية عقب كل وحدة دراسية 1
طول الفصل 

 الدراسي
15%  

8,  7 اختبار أعمال السنة األول  2  15%  

12,  11 اختبار أعمال السنة الثاني 3  15%  

 15 االختبار النهائي 4

60%  
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 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإلح . 

مع )بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكاد الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 ساعتان أسبوعي ا حسب جدول العضو

 

 
 مصادر التعلّم .ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 :الكتب المقررة المطلوبة- ....

 م2007 -هـ  1428، 1ط -الرياض  –كتبة الرشد م -: فقه الدعوة إلى هللا  إبراهيم نورين 
 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية)ساسيةألمرجعية االمواد ال- قائمةفي  –أدرج . 2

  م1993-هـ 2،1414ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –البيانوني: المدخل إلى علم الدعوة  
  م2001،  9ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  -عبد الكريم زيدان:أصول الدعوة 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

  نهضة مصر للطباعة والنشر، بدون سنة طبع وطبعة  –الحوفي :فن الخطابة.  
  الرياض -مكتبة الرشد -محمد بن صالح العثيمين : زاد الداعية 

 

 األسطوانات المدمجة:و،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 :  موقع الفقه اإلسالمي http:llwww.islamfeqh.com  

  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء 
 المكتبة الشاملة ، الشبكة اإلسالمية

 أخرى:مواد تعليمية -5

  المكتبة الشاملة 

  اسطوانات مكتبة 

 برامج سمعية ومرئية 
 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد داخل ي عدد المق)أراتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1

  طالب 25محاضرات لكل قاعة 

 مقاعد دراسية 
 مقعد لعضو هيئة التدريس ومنصة 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البياناتتقنية مصادر  .2

  منصة إلكترونية 
 وصلة نت. 

 (:مة بهاكرها، أو أرفق قائفاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناكمثالً :حددهامصادر أخرى ) .3

 ال ينطبق. 
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 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

     لعضو هيئة التدريس تقييم الطالب  نتائج ذلك من خالل   تحليليمكن       

  المناقشات الفاعله في اثناء المحاضرات 0االحصائية الستمارة تقويم المقرر  النتائج           

       0تحليل  درجات الطالبات في اإلختبارات وتفسيرها          

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 

  لتدريساالمختلفة واالستفادة من أهل الخبرة في سمنارات األقسام وتبادل المعارف في التخصصات 

 . تطبيق استبانة تقييم األقران 
 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 

 تقرير األداء السنوي للقسم  

 عمليات تطوير التدريس  

 :تطوير التدريس إجراءات .3
  ت اعضاء هيئة ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارا:( يمكن تحقيق ذلك من خالل –عمليات تطوير التدريس

يق تطب D2Lة ى  الحديثاألكترونالتعليم  نظماالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات .تطبيق  0التدريس 
  0 استراتيجيات التدريس الحديثة

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة من أتبارات لتصحيح االخ مستقلين، والتبادل بصورة دورية  أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةالواجبات مع 

 عضاء امن قبل  ةالجابعمليات التحقيق من معايير االنجاز لدى الطالب .يمكن تحقيق ذلك من خالل :مراجعة اوراق ا
 شوائية نة العمن خالل فحص ملفات انجاز الطالب زفحص نتائج الطالب .مراجعة العيالقسم .يمكن تحقيق ذلك 

 

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
 ى المقرر فلضعف ن تحقيق ذلك من خالل تحليل نتائج تطبيق استمارة تقييم المقرر وتحديد جوانب القوة وايمك

ام نتائج قرر استخدبالم .االطالع على االبحاث فى مجال التخصص )العربية واالجنبية (تحديد مصادر التعلم المرتبطة
 تقويم 

 
 

 

 الذيبد/عبد الرحمن  بن صالح   :منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... ع:ـــــــــــــــــــــالتوقي
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