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  تصر منوذج توصيف خم
 ترب   ٥٦٣                  رقم ورمز املقرر

  oalmenaie@ksu.edu.sa اهلاتفالربيد االلكرتوين أو رقم   يةا لرتبية األخالق                     اسم املقرر
 ربعاء واأل ساعات يوم االثنني ١٠   الساعات املكتبية   ساعتان        عدد الساعات املعتدة 

  
 :أهداف املقرر

لرتبية األخالقية   )1(   إمداد الدارس مبفهوم 
ت واألفكار واالجتاهات اليت توضح مصادر االخالق  )2(  تعميق فهم الطالب والنظر
 تعميق فهم الدارس يف الرتبية األخالقية اإلسالمية  )3(
 الوقوف على بعض القضا األخالقية املعاصرة. )4(
  ة يف التعليمالتعرف على األخالقيات املهني )5(

  
  عدد األسابيع  ساعات التدريس املوضوعات)٢(

 واألخالق يف الفكر اإلسالمياالخالق،عن مفاهيم مدخل عام
 واالجتاهات املختلفة لتفسري االخالق   

٢- ١  ٤ 

  ٣  ٢  الطبيعة اإلنسانية واألخالق 
 ٤ ٢ االلزام وااللتزام اخللقي  

 ٥ ٢ املسئولية اخللقية 
 ٦ ٢ خللقياحلكم ا

 ٧ ٢  اجلزاء اخللقي  
  ٨ ٢  االختبار الشهري 

ت الرتبية األخالقية   ٩ ٢  نظر
  ١٠ ٢ مقدمة يف االخالقيات املهنية 

 ١١ ٢ أخالقيات مهنة التعليم 
  ١٢ ٢  أخالقيات البحث العلمي
  ١٣ ٢  أخالقيات احلاسب االيل

  ١٤ ٢  عرض أوراق العمل 
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  طرق التقييم   اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر)٣(
لقياس ايفأن يتعرف الطالب على املفاهيم املبادئ األساسيةمثال:

 والتقومي 
  مهمة أدائية  اختبار،  )تابعةاملت(األسئلة  املناقشةاحملاضرة،

لرتبية األخالقية    مهام أدائية للطالب   احملاضرة واملناقشة  إمداد الدارس مبفهوم 
ت واألفكار واالجتاهات اليت رمصادوضحتتعميق فهم الطالب والنظر

 االخالق 
 مهام أدائية للطالب  احملاضرة وطرح االسئلة

 مهام أدائية للطالب احملاضرة تعميق فهم الدارس يف الرتبية األخالقية اإلسالمية

 مهام أدائية للطالب  ات الطالباحملاضرة وعرض مشاركالوقوف على بعض القضا األخالقية املعاصرة.

 مهام أدائية للطالب  احملاضرة وعرض مشاركات الطالب التعرف على األخالقيات املهنية يف التعليم

 

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

  %٢٠  ١٢-٣ املناقشة وتقدمي العروض 
  %١٥  ١٤ورقة جبثيه

ائي   %٤٠  ١٧اختبار 
  

  ) املراجع املعتمدة للمقرر: ٥(
صر  )1(    الرتبية األخالقية إبراهيم 
   عمر التومي الشيباين د.اإلسالمية  ةالفلسف كتاب مقدمة يف )2(
  احملاضرات. كل ما مت نقاشه واحلديث عنه يف مجيع  )3(
  الب من يف القاعة من تكليفات ونشاطاتما يقدمه الط )4(

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


