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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:
الكلية /القسم:

1439/3/5هـ ـ 2017/11/23م

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة المجمعة

كلية التربية بالمجمعة  /قسم الدراسات اإلسالمية

أ  .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
رمز المقرر ISD 426
التفسير الموضوعي()2
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه:
( ساعتان )
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي :الدراسات اإلسالمية
(في حال وجود مقرر عام في عدة برامج ،بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

 .4 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي .5 :المستوى السابع
أصول التفسير ومناهجه ISD 121
 .5 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 .6 .7المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) .8 :ال يوجد

 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية



النسبة:

%80

ب .التعليم اإللكتروني



النسبة:

%20

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات :يتم تفعيل التعليم االلكتروني من خالل بعض األدوات.

ب.

األهداف

 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
 أن تتعرف على أهمية التفسير الموضوعي من حيث مساهمته في الرؤية الشاملة للحلول عند تجدد
حاجات المجتمعات  ،وبروز األفكار الجديدة علي الساحة اإلنسانية والعلمية .
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
 استخدام شبكة المعلومات للبحث عن المعلومات ذات الصلة بالمقرر.
 مراجعة المحتوى ومراعاة النتائج المتجددة لألبحاث العلمية الجديدة في مجال الدراسة ،واستخدام
وسائل التقنية الحديثة في عرض آيات كتاب هللا تعالى التي يتناولها الشرح.

ج .وصف المقرر الدراسي  : :توصيف المقرر وفق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
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 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد
األسابيع

قائمة الموضوعات

ساعات
التدريس

1ـ أهمية التفسير الموضوعي  ،ومنهج البحث في موضوع من خالل القرآن الكريم.
1

2ـ تفسير اآليات من سورة النحل رقم ( )90قوله تعالىِ { :إ َّن َّ
َّللاَ َيأ ْ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل
َّ
ُ
شاء َوا ْل ُم ْن َك ِر َو ْالبَ ْغي ِ يَ ِعظ ُك ْم لَ َعل ُك ْم
ع ِن ْالفَحْ ِ
سان َوإِ ِ
يتاء ذِي ْالقُ ْربى َويَ ْنهى َ
اْلحْ ِ
َو ْ ِ
تَذَ َّك ُرونَ إلي اآلية رقم ( { )97إِ َّن َّ
َّللاَ يَ ْعلَ ُم َما ت َ ْفعَلُونَ }
 -3تفسير اآليات من سورة اْلسراء من اآلية رقم ( )23من قوله تعالىَ { :وقَضى
َربُّكَ أَالَّ ت َ ْعبُد ُوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِ ْالوا ِلدَي ِْن إِحْ ساناً}إلى اآلية رقم ( )39قوله تعالى { :ذلِكَ ِم َّما
أ َ ْوحى إِلَيْكَ َربُّكَ ِمنَ ْال ِح ْك َم ِة}
4ـ تفسير اآليات من سورة النور من اآلية رقم( )27من قوله تعالى{ :يا أ َيُّ َها الَّذِينَ
آ َمنُوا ال ت َ ْد ُخلُوا بُيُوتا ً َ
غي َْر بُيُو ِت ُك ْم}إلى اآلية رقم (  ) 34قوله تعالىَ { :ولَقَ ْد أ َ ْنزَ ْلنا
ت َو َمثَالً ِمنَ الَّذِينَ َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َو َم ْو ِع َ
ت ُمبَ ِينا ٍ
ِإلَ ْي ُك ْم آيا ٍ
ظةً ِل ْل ُمتَّقِينَ }

2

1

2

4

8

4

8

5ـ إختبار أعمال سنة

6ـ تفسير اآليات من سورة النور من اآلية رقم ( )58من قوله تعالى{يا أ َيُّ َها الَّذِينَ
آ َمنُوا ِليَ ْست َأ ْ ِذ ْن ُك ُم الَّذِينَ َملَ َك ْ
ت أَيْمانُ ُك ْم} إلى اآلية رقم ( )61قوله تعالى { َكذلِكَ يُبَيِ ُن َّ
َّللاُ
ت لَعَلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُونَ }
لَ ُك ُم ْاآليا ِ

2

4

 -7تفسير اآليات من سورة الحجرات من اآلية رقم ( )1من قوله تعالى{ :يا أَيُّ َها
الَّذِينَ آ َمنُوا ال تُقَ ِد ُموا بَيْنَ يَدَي ِ َّ
سو ِل ِه} إلى اآلية رقم ( )13قوله تعالى { :إِ َّن
َّللاِ َو َر ُ
َّللاِ أَتْقا ُك ْم إِ َّن َّ
أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
ير}
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
َّللاَ َ

3

6

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

المجموع

ساعات التدريس الفعلية

2

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

30

الساعات المعتمدة

2

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

30

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:
( ساعتان )
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 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات
تدريسها
جدول مخرجات التعلم للمقرر
مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

م

1

استراتيجيات
التدريس للمقرر

المعرفة

أن تعرف الطالبة أهمية التفسير الموضوعي ،ومنهجه في معالجته لبعض
 1-1القضايا التي يحتاج إليها المجتمع .
أن تطلع على جملة من اساليب القران في تقرير األحكام واألخالق
2-1
واآلداب والمواعظ.
2

تكليفات
فردية
اختبار
تحريري

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية

التعلم التعاوني

كتابة
البحوث
المختصرة

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

أن تتقن مهارات البحث واالستقصاء االلكتروني عن المعلومات المرتبطة
1-4
بالمقرر.
5

المناقشة
والحوار

إختبار
شفهي

العصف
الذهني
المناقشة
والحوار

أن تسهم في حل بعض المشكالت العصرية من خالل منهج القرآن الكريم
1-3
في معالجة القضايا .
4

المحاضرة
واإللقاء

اختبار
تحريري

المهارات المعرفية

تفسيرا موضوعيًا  ،وكيفية تناول القرآن
أن تتقن الطالبة تفسير اآليات
ً
1-2
الكريم لها .
 2-2أن تستنبط األحكام والهدايات المستفادة من اآليات القرآنية
3

طرق
التقويم

المهارات النفسية الحركية

استراتيجية
االستقصاء

عروض
تقديمية

( إن وجدت )

 1-5ال تنـطبـق
 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
م

مهام التقويم المطلوبة
(مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)

1

اختبار أعمال سنة ()1

2

اختبار اعمال سنة ()2

3

التفاعل في الصف  +واجبات ومناقشات على D2L
االختبار النهائي
المجموع

4
6

األسبوع المحدد
لتسليمه

اإلسبوع
السادس
األسبوع
الحادي عشر
خالل الفصل
الخامس عشر

نسبته من التقييم
النهائي

% 15
% 15
% 10
% 60
%100

ح .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
التواجد بالمكتب خالل الساعات المحددة اآلتية:
 ساعتان مكتبيتان تحدد على حسب جدول عضو هيئة التدريس.
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 ساعتان لإلرشاد االكاديمي تحدد على حسب جدول عضو هيئة التدريس.
و التواصل عبر البريد االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس وعبر( ) D2L

5مصادر التعلّم .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة :
-1الكتب المقررة المطلوبة:
 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم  .د /مصطفي مسلم .
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية ( المجالت العلمية والتقارير وغيرها ):
 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم  .د /مصطفي مسلم .
 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
.3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها :
 المكتبة الشاملة .
 مواقع الفتوي
 الشبكة االسالمية
 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة :
إستخدام لشبكة المعلومات واالسطوانات المدمجة

ه .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات:
المباني ( قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
 قاعة المحاضرات (علي أن يكون لكل  35طالبة قاعة )
 أن تكون القاعة مجهزة بالسبورة الذكية ومتطلباتها .
 أن يكون بكل قاعة جهاز حاسب آلي ثابت للطالبات للرجوع إليه عند الحاجة .
 .1مصادر تقنية
 إثراء المكتبة بمصادر التعلم المتعددة المكتبة اإللكترونية .
 .2مصادر أخرى :
 مكتبة خاصة بالقسم في نفس مبنى قسم الدراسات لسرعة العمل وتفادى الزحام في المكتبة العامة
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ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره

 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 المناقشات الفعالة مع الطالبات في أثناء المحاضرات .
 نتائج تقييم الطالبات للمقرر الدراسي .
 تحليل درجات الطالبات في االختبارت إحصائيا ً وتفسيرها.
 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تبادل المعارف في التخصصات المتنوعة واالستفادة من أهل الخبرة في طرق التدريس .
 المراجعات الداخلية
 تقرير األداء السنوي من قبل ادارة القسم .
 مراجعة نسب النجاح الموصي بها.
 .3إجراءات تطوير التدريس:
 إعداد ورش عمل ودورات تدريبية من قبل المتخصصين لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
 مراجعة استراتيجيات التدريس الموصى بها.
 تبادل الخبرات والتجارب بين الزمالء في نفس التخصص.
 تطبيق نظم التعليم االلكتروني الحديثة.

 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب :
 إعداد لجنة لمراجعة أوراق االختبارات من قبل أعضاء القسم.
 فحص ملفات إنجاز الطالب.
 مراجعة العينة العشوائية.
 النتائج االحصائية.
 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من خالل تقويم الطالبات للمقرر
الدراسي وخبرة عضو هيئة التدريس.
 تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر.
 االطالع على األبحاث في مجال التخصص.

اسم منسق البرنامج :

د /عبدالرحمن بن صالح الذيب

التوقيـــــــــــــــــــــع :

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

التاريــــخ :
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.........................................

