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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

  :التوصيفتاريخ  
الموافق هـ  10/3/1439
 م  28/11/2017

 جامعة المجمعة  إسم المؤسسة التعليمية:

 قسم الدراسات اإلسالمية  –كلية التربية بالمجمعة   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ
   ISD 478 -أخالقيات المهنة    : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

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

 برنامج الدراسات اإلسالمية 

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

 ال يوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

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

 كلية التربية بالمجمعة  ة:تعليميالرئيس للمؤسسة ال المقرفي  إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 %90 النسبة: ✓ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %10 النسبة: ✓ كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
( وعمل اختبار D2Lيتم تقديم المحاضرات بصورة نظرية ، إال أنه يتم التواصل مع الطالبات عن طرق نظام التعليم االلكتروني )

 تجريبي لتدريب الطالبات على االختبار ، ونشر المحاضرات عبر المحتوى . 

 األهداف .ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 أن تعرف الطالبة  أخالقيات المهنة ومكانتها في اإلسالم

 أن تدرك الطالبة أهمية أخالقيات المهنة في نجاح العمل وحياة الفرد

 بتطبيقات أخالقيات المهنة في الحضارة اإلسالمية.أن تلم الطالبة 

 أن تعي الطالبة اهتمام أنظمة المملكة العربية السعودية بأخالقيات المهنة.

 جماعة. في اعضو   م كانتكانت في مركز قيادي أأن تسهم الطالبة في الحلول البناءة للقضايا في المواقف الجماعية سواء أ

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

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
  . االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر 
 س الحديثة في تدريس المقرر .استخدام استراتيجيات التدري 
 . المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات 
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
 أخالقيات المهنة .يقدم المنهج فكرة عامة عن تعريف 

 لمجتمعايصف المقرر أخالقيات المهنة و مكانتها في اإلسالم، و دور أخالقيات المهنة  في حياة الفرد و 

 يعرض  مجاالت تطبيق أخالقيات المهنة  في أنظمة الدولة .

 المهنة في أنظمة المملكة العربية السعودية أخالقياتعرض لمجموعة من 

 المهنة في نجاح العمل و المجتمع   .فكرة عن أهمية أخالقيات 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 محاضرة تمهيدية  للتعريف بالمقرر والمراجع ، وآلية التقييم

 2 1 مفهوم األخالق ومكانتها  . 

 2 1 مفهوم المهنة والعمل ومكانتهما . 

 4 2 المهنة في اإلسالم وضوابط ممارسة المهنةأخالقيات 

 2 1 . قيم وأخالقيات المهنة  :اإلخالص ، الصدق ،األمانة ، العدل ، التعاون

 2 1 .تابع أخالقيات المهنة : التعفف ، اإلتقان ، اإليجابية ، حسن التعامل

 2 1 اختبار أعمال السنة 

 2 1 اإلسالميةصور من أخالقيات المهنة في الحضارة 

 2 1 أخالقيات المهنة في أنظمة المملكة العربية السعودية .

 2 1 عوديةية السلعربأخالقيات المهنة في أنظمة الهيئات والمؤسسات التعليمية في المملكة ا

 4 2 وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة وحلول عقبات تطبيقها. 

 2 1 ةالنجاح في العمل والحيانماذج من أثر االلتزام بأخالقيات المهنة على 

 2 1 التغذية الراجعة 

 30 15 المجموع 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 .............. .............. .............. .............. 2 ساعات التدريس الفعلية
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 30 .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة

 

 :اأسبوعي  خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعتان

 
 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطار للمقرر وفق امخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

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

قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا   -
ل ك أن يتضمن لزمي ال ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقا   للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
 ومفهوم المهنةان تعرف معنى أخالقيات المهنة وأهميتها وأهدافها ، 

 والعمل ومكانتهما .

اختبار  المحاضرة واإللقاء  

 تحريري

1-2 
مملكة أنظمة الالحضارة اإلسالمية ،والمهنة في  أخالقياتالطالبة  حللتأن 

 العربية السعودية

       اختبار شفهي     العصف الذهني     

 المعرفيةالمهارات  2

 الخاصة بالمهنة . ان تطبق األخالقيات 2-1
اسلوب الحوار استخدام 

 التعليمي وتبادل األفكار

المالحظة 

 والتعليق

 .أثر االلتزام بأخالقيات المهنة على النجاح في العمل ستنتج أن ت 2-2
اختبار  والحوارالمناقشة 

 تحريري

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 البناءة للقضايا المعاصرة أن تُسٍهم في الحلول األخالقية 3-1
عرض  لبعض     

    النماذج من الواقع          

المالحظة          

 والتعليق  .

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
يتقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات المرتبطة 

 بالمقرر

تقييم  استراتيجية االستقصاء

التكليفات 

والبطاقات 

 والمالحظة

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ................ ................ ال ينطبق 5-1
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 خ(......المالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 اختبار أعمال السنة  1
األسبوع 

 الحادي عشر 
20% 

 %5 األسبوع الرابع (1سؤال قصير ) 2

 %5 األسبوع الثامن (2سؤال قصير ) 3

 %4 عقب كل وحدة   power pointبحث ، أو عرض  4

 %3 عقب كل وحدة  D2Lمناقشات عبر  5

 %3 عقب كل وحدة مراجعة شفوية   6

 %60 السادس عشر االختبار النهائي  7

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 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 مع )
لوحة  نها فيساعات أسبوعية تختلف كل فصل دراسي حسب طبيعة الجدول الدراسي ومهام األعضاء ويتم اإلعالن ع 4

 D2Lاالعالنات ، وعبر نظام التعليم االلكتروني 

 

 
 مصادر التعلّم .ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 أخالقيات العمل. د. بالل خلف السكارنه* 

 . ثيميند. فهد الع أ.أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.* 

  أخالق العمل في اإلسالم. أ.د مفرح القوسي* 

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
 أ.د محمود عطا عقل  -  القيم المهنية

  د. عبد القوي  - أخالقيات الوظيفة العامة
 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 المكتبة الشاملة ، الشبكة اإلسالمية 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، تعليمية أخرى مثلمواد أي أدرج . 4
 ال ينطبق 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

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

 (. طالبة قاعة 25اعة المحاضرات )علي أن يكون لكل ق 

 أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها . 

  أجهزة التكييف.المنصات واالهتمام بالفحص الدوري على 

 أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبات للرجوع إليه عند الحاجة . 
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 المنصة االلكترونية ، السبورة الذكية 

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 ال ينطبق

 

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

 . استبانة تقويم المقرر الدراسي 
  المحاضرات.المناقشات الفعالة أثناء 
 .تحليل درجات الطالبات في االختبارات 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2
  . تقييم األداء األكاديمي لألعضاء 
  لالختبارات عمليات المراجعة الداخلية . 

 . مراجعة نسب النجاح والرسوب 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 من قبل المتخصصين لالطالع على كل جديد يخدم العملية التعليمية إعداد ورش عمل ودورات 
  . تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات 

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

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  . مراجعة أوراق اإلجابة من قبل أعضاء القسم 

 . مراجعة العينة العشوائية 

 . فحص ملفات إنجاز الطالب 

 . فحص نتائج الطالب 
 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 حليل نتائج تطبيق استمارة تقييم المقرر ،وتحديد جوانب القوة والضعف في المقرر .ت 

 . االطالع على األبحاث في مجال التخصص 

 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

 قرر في التخطيط والتطوير .استخدام نتائج تقويم الم 
 

 

 د/ عبد الرحمن بن صالح الذيب : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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