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  تصر منوذج توصيف خم
 ترب   ٦٤٤                  رقم ورمز املقرر

  oalmenaie@ksu.edu.sa اهلاتفالربيد االلكرتوين أو رقم   سالميالفكر الرتوي اإل                     اسم املقرر
 واألربعاء  ساعات يوم االثنني ١٠   الساعات املكتبية   ساعتان        عدد الساعات املعتدة 

  
 :أهداف املقرر

    الفكر الرتبوي االسالميإمداد الدارس مبفهوم  )1(
  يف األسس الفكرية للرتبية يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم تعميق فهم  )2(
  االجتاهات الفكرية تعميق فهم الدارس يف  )3(
 التعرف على أبرز املفكرين الرتويني يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  )4(
  الفكرية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  مقارنة التجاه )5(

  
  عدد األسابيع  ساعات التدريس املوضوعات)٢(

  ١  ٢اإلسالمي: املفاهيم والتطور التارخييمقدمة يف الفكر الرتبوي 
  ١  ٢ سلماألسس الفكرية للرتبية اإلسالمية يف عهد الرسول صلى هللا عليه و 

 ٢ ٤هاه الفقهاء وأبرز أعالماالجتاهات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي: اجت
 ٢ ٤مهاالجتاهات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي: اجتاه املتكلمني وأبرز أعال

 ٢ ٤هوأبرز أعالمالفالسفةاالجتاهات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي: اجتاه
 ١ ٢  االختبار الشهري

  ٢ ٤ هوأبرز أعالمالصوفيةاالجتاهات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي: اجتاه
  ٢ ٤ مقارنة بني االجتاهات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي

  ١ ٢ التطبيقات الرتبوية للفكر الرتبوي اإلسالمي
 ١ ٢ للطالب  عرض أوراق العمل

  
  

  طرق التقييم   اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر)٣(
لقياس ايفأن يتعرف الطالب على املفاهيم املبادئ األساسيةمثال:

 والتقومي 
  مهمة أدائية  اختبار،   ة)املتتابع(األسئلة  املناقشةاحملاضرة،

اية   احملاضرة واملناقشة   الفكر الرتبوي االسالميإمداد الدارس مبفهوم  طرح أسئلة يف 
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  احملاضرة 
 مهام أدائية للطالب  احملاضرة وطرح االسئلةه وسلم عليهللاية يف عهد الرسول صلىيف األسس الفكرية للرتبتعميق فهم

 مهام أدائية للطالب البوعرض مشاركات الطاحملاضرة واملناقشة االجتاهات الفكريةتعميق فهم الدارس يف 

 مهام أدائية للطالب  شةواملناقاحملاضرةالميإلسالتعرف على أبرز املفكرين الرتويني يف الفكر الرتبوي ا

 مهام أدائية للطالب  احملاضرة وعرض مشاركات الطالبمقارنة االجتاه الفكرية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي

 

    النسبة املئوية من الدرجة        األسبوع احملدد له حبث ..  )مجاعي،، مشروع(اختبارطبيعة مهمة التقومي )٤(
  %٢٥  ٨   اختبار فصلي  

  %٢٠  ١٢-٣وتقدمي العروضيف احملاضرة املناقشة
  %١٥  ١٤ورقة جبثيه

ائي   %٤٠  ١٧اختبار 
  

  ) املراجع املعتمدة للمقرر: ٥(
   اجتاهات الفكر الرتبوي اإلسالمي د. سعيد إمساعيل علي كتاب  )1(
   الرشدان عبد هللا د.الفكر الرتبوي اإلسالمي كتاب  )2(
  احملاضرات. مجيع  كل ما مت نقاشه واحلديث عنه يف )3(
  ما يقدمه الطالب من يف القاعة من تكليفات ونشاطات )4(

  نسيقللتبذلك  لتدريسا هيئةعضو ** إذا كنت من ذوي طالب ذوي االحتياجات اخلاصة وحباجة إىل خدمات مساندة برجاء ابالغ 


