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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الدراسات الإسلاميةقسم:  تيارات فكرية معاصرة  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : عن المقررعلومات العامة أوال: الم

 تيارات فكرية معاصرة   :اسم المقرر  .1

 3202233 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل:       الثانيالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ علي سراج      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
بعاااذمرتياال مفذمرة  ياااذمر عللاا  ذ  ااهذ االذيتعاااتذبناالثذمرتياال مفذ اامذشياا  ذمرتع ياا  ذ ذمر ن اا ذذيتناال هذااالمذمر  اا  

 مرت ساايوذ رباا شذمر تلاايلف ذ رااا ذملم اال ذ مر عت اا مف ذ مر اال  ذمرة  ياااذ مرع لت يااا ذ   م اا ذم نت اال ذ مرنةاا لذ اا ذ
ذمر  م  ذر مذرمذم م ذمرت س ذميذالثذمرة قذ مرط مت .

ذ مرط مت ذ ذ ايذ  لذي تي  تن عفذالثذمرة قذ
ذمرتي لنيا,ذ -
ذمإلس لعيايا,ذ -
ذمرنلي يا,ذمر   ش, -
ذمربلبياذمربنلتياذ -
ذمر ل يلنياذذذ -
ذمر   ياذمرع بياذ. -
 مرعا لنيا. -

ذ م ست  مق. -
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1-  والفهم بالفرق والطوائف المذكورة في المقرر.اظهار المعرفة. 

 a2 –  بهذه الفرق والطوائف.ما يتعلق كل توضيح. 

a3 -   المقررة ابتداء من التعريف إلى الموطن إلى المراجع معرفة  الطوائفأهم النقاط المطلوبة في كل من الفرق و يحدد

 .ما يتعلف بهذه الفرق والطوائفكل 

 المهارات الذهنية
b1 –  وخاص الفرق التي يجمعها جامع مشتركبعضها مع بعض  الفرق  بين يربط. 

b2 –  والبهائية والبابية، وبين هذه الفرق نصيرية والدروز، وبين القاديانية االسماعيلية واليقوم بعدة مقارنات بين

 .واإلسالم.

b3-  الطوائفالفرق و هذه  أهم ما يتميز به كل منيعدد. 

 المهارات العملية المهنية
c1 - الموجودة في الواقع اليوم حال الفرق والطوائفبيان   يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في . 

c2 –  والفرق الموجودة اليوم في العالم . الطوائفيقيم 

c3-  تيارات فكرية معاصرة يكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة. 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  بأحوال هذه الفرق والطوائف ويسعى إلى توعية المجتمع   ،فرقالو لطوائفامعرفة اليوم إلى يدرس حاجة المجتمع

 والفرقة بين الشعب الواحد. وأثر االختالف واالختالف وكيفية التعايش بينها.

- d3ذ.قلة المعرفة والتعايش معهاالطالب والناس في  تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  اظهار المعرفة والفهم بالفرق

 والطوائف المذكورة في المقرر..

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .الجماعية المناقشة والمشاركة

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 a2 –  توضيح كل ما يتعلق بهذه

 الفرق والطوائف..

a3 -  أهم النقاط المطلوبة في   يحدد

كل من الفرق والطوائف المقررة ابتداء 

من التعريف إلى الموطن إلى المراجع 

معرفة كل ما يتعلف بهذه الفرق 

 والطوائف.

 

                 التدريس والتقويم:                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يربط بين  الفرق  بعضها مع

بعض وخاص الفرق التي يجمعها 

 جامع مشترك.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 النهائية االختبارات

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب
b2 –  يقوم بعدة مقارنات بين

االسماعيلية والنصيرية والدروز، وبين 

القاديانية والبهائية والبابية، وبين هذه 

 الفرق واإلسالم..
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

b3-   يعدد أهم ما يتميز به كل من هذه
 الفرق والطوائف.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

المقرر في  بيان حال الفرق 

 والطوائف الموجودة في الواقع اليوم .

والفردية، التكليفات الجماعية 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 

c2 –  يقيم الطوائف والفرق

 الموجودة اليوم في العالم .

c3-  يكتب تقرير من أهم الفوائد

المستفادة من دراسة ومعرفة تيارات 

 فكرية معاصرة .

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 وتحريرية.شفهية  اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع اليوم إلى

معرفة الطوائف والفرق،  ويسعى إلى 

توعية المجتمع بأحوال هذه الفرق 

والطوائف وكيفية التعايش بينها. وأثر 

االختالف واالختالف والفرقة بين 

 الشعب الواحد.

- d3 تقديم حلول عملية لمشكالت

محتملة قد تواجه الطالب والناس في 

 قلة المعرفة والتعايش معها.
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

مرةلهذمرسل و ذمرل مياذ
  لذتة عذعننلذ  مذت   ذ

 بنل.
 9 3 مرتي لنيا,ذ -

a1,a3,b

1,b1,b2

,b3,,c1,

c2, 

,c3,d1,

d2,d3 

1 
 الفصل العاشر: 

 الحركات المناؤئة لإلسالم

 مإلس لعيايا,ذ -

 مرنلي يا,ذمر   ش, -

 مربلبياذمربنلتياذ -
5 25 

a2,a3,b

1,b1,b2
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 مر ل يلنياذذذ -

-  
,b3,,c1,

c2, 

,c3,d1,

d2,d3 

3 

الفصل الحادي عشر: من 
االحزاب واالتجاهات 

 المعاصرة.
 9 3 .مرع بياذمر   ياذ -

a2,a3,b

1,b1,b2

,b3,,c1,

c2, 

,c3,d1,

d2,d3 

4 

الفصل الخامس: فلسفات 
 ولدت في كنف الحضارة

 .مرعا لنياذ - الغربية ومتأثرة بالنصرانية

 ذم ست  م ذ -
4 21 

a2,a3,b

1,b1,b2

,b3,,c1,

c2, 

,c3,d1,

d2,d3 

54 15 إجمالي األسابيع والساعات  
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

يكتب ملخص عن حالة  1

التيجانية اليوم في العالم 

 وتواجدها.

a1,a3,b1,b1,b2,b3,,c1,c2, 

,c3,d1,d2,d3 

 1 نيالثا

عن الحركات الباطنية بحث  2

واثرها اليوم على العالم 

 اإلسالمي

a2,a3,b1,b1,b2,b3,,c1,c2, 

,c3,d1,d2,d3 

 3 السابع

بين هذه الفرق عمل مقارنة  3

 ومخالفتها لإلسالم.

 

a1,a2,a3,b1,b1,b2,b3,,c1,c2, 

,c3,d1,d2,d3 

 1 الثاني عشر

يلخص أهم ما يتميز بها   4

األحزاب والفرق والحركات 

 .واالتجاهات المعاصرة

a2,a3,b1,b1,b2,b3,,c1,c2, 

,c3,d1,d2,d3 

 3 الثالث عشر
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

درجة  إلى 

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م.2432 –م 1020، 2، د/ عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، طتيارات فكرية معاصرة  -2

 المساعدةالمراجع 

 ..الناشر: جامعة المدينة العالمية، المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، اتجاهات فكرية معاصرة -2

 دار اإلمام المجدد للنشر والتوزيع ، هـ(2407المؤلف: إحسان إلهي ظهير الباكستاني )المتوفى: ، دراسات في التصوف -1

 .م 1005 -هـ  2416الطبعة: األولى،  -3

 .دار الهجرة ، سفر بن عبد الرحمن الحوالي، نشأتهَا وتطّورهَا وآثاُرهَا في الحيَاة اإلسالميَّة الُمَعاِصَرة -الِعلمانيَّة  -4

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة  ، فالح بن محمد بن فالح الصغير، االستشراق وموقفه من السنة النبوية -5

 .المنورة

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونية مواد

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -2

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -1

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 حضوره المتأخر اكثر من مرة. يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيارات فكرية معاصرة خطة مقرر: 
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د؟ علي عبدالله علي سراج / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771895479صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alisiraj3@gmail.com البريد اإللكتروني 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تيارات فكرية معاصرة  :اسم المقرر  .1

 3202233 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل الثانيلثانياالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناال هذااالمذمر  اا  ذبعاااذمرتياال مفذمرة  ياااذمر عللاا  ذ  ااهذ االذيتعاااتذبناالثذمرتياال مفذ اامذشياا  ذمرتع ياا  ذ ذمر ن اا ذ
 مرع لت يااا ذ   م اا ذم نت اال ذ مرنةاا لذ اا ذذ مرت ساايوذ رباا شذمر تلاايلف ذ رااا ذملم اال ذ مر عت اا مف ذ مر اال  ذمرة  يااا

ذمر  م  ذر مذرمذم م ذمرت س ذميذالثذمرة قذ مرط مت .
ذ تن عفذالثذمرة قذ مرط مت ذ ذ ايذ  لذي تي 

ذمرتي لنيا,ذ -
ذمإلس لعيايا,ذ -
ذمرنلي يا,ذمر   ش, -
ذمربلبياذمربنلتياذ -
ذمر ل يلنياذذذ -
ذمر   ياذمرع بياذ. -
 مرعا لنيا. -

 م ست  مق. -

 
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- ..اظهار المعرفة والفهم بالفرق والطوائف المذكورة في المقرر 

 a2 – ..توضيح كل ما يتعلق بهذه الفرق والطوائف 

a3 -   أهم النقاط المطلوبة في كل من الفرق والطوائف المقررة ابتداء من التعريف إلى الموطن إلى المراجع معرفة  يحدد

mailto:Alisiraj3@gmail.com
mailto:Alisiraj3@gmail.com
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 تيارات فكرية معاصرة   :مقرر توصيف

 كل ما يتعلف بهذه الفرق والطوائف.

 المهارات الذهنية
b1 –  بين  الفرق  بعضها مع بعض وخاص الفرق التي يجمعها جامع مشترك.يربط 

b2 –  االسماعيلية والنصيرية والدروز، وبين القاديانية والبهائية والبابية، وبين هذه الفرق يقوم بعدة مقارنات بين

 .واإلسالم.

b3- .يعدد أهم ما يتميز به كل من هذه  الفرق والطوائف 

 المهارات العملية المهنية
c1 - يوم بيان حال الفرق والطوائف الموجودة في الواقع ال  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في. 

c2 – . يقيم الطوائف والفرق الموجودة اليوم في العالم 

c3- . يكتب تقرير من أهم الفوائد المستفادة من دراسة ومعرفة تيارات فكرية معاصرة 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 

d2 -  بأحوال هذه الفرق والطوائف ويسعى إلى توعية المجتمع   اليوم إلى معرفة الطوائف والفرق،يدرس حاجة المجتمع

 وكيفية التعايش بينها. وأثر االختالف واالختالف والفرقة بين الشعب الواحد.

- d3الطالب والناس في قلة المعرفة والتعايش معها تقديم حلول عملية لمشكالت محتملة قد تواجه. 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

مرةلهذمرسل و ذمرل مياذ  لذ 1
 تة عذعننلذ  مذت   ذبنل.

 9 3 مرتي لنيا,ذ -

 الفصل العاشر:  2
 المناؤئة لإلسالمالحركات 

 مإلس لعيايا,ذ -

 مرنلي يا,ذمر   ش, -

 مربلبياذمربنلتياذ -

 مر ل يلنياذذذ -

-  

5 25 

الفصل الحادي عشر: من  3
 االحزاب واالتجاهات المعاصرة.

 9 3 .مر   ياذمرع بياذ -

الفصل الخامس: فلسفات ولدت  4
في كنف الحضارة الغربية 

 ومتأثرة بالنصرانية

 .مرعا لنياذ -

 ذم ست  م ذ -
4 21 

 45 25 إجمالي األسابيع والساعات
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 2 نيالثايكتب ملخص عن حالة التيجانية  1
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 اليوم في العالم وتواجدها.

بحث عن الحركات الباطنية واثرها  2

 اليوم على العالم اإلسالمي

 3 السابع

عمل مقارنة بين هذه الفرق  3

 ومخالفتها لإلسالم.

 

 2 الثاني عشر

يلخص أهم ما يتميز بها  األحزاب  4

والفرق والحركات واالتجاهات 

 المعاصرة.

 3 الثالث عشر

 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %60 60 26 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

  م.2432 –م 1020، 2، د/ عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، طتيارات فكرية معاصرة 
 المساعدةالمراجع 

 ..الناشر: جامعة المدينة العالمية، المؤلف: مناهج جامعة المدينة العالمية، اتجاهات فكرية معاصرة -2

 دار اإلمام المجدد للنشر والتوزيع ، هـ(2407المؤلف: إحسان إلهي ظهير الباكستاني )المتوفى: ، دراسات في التصوف -1

 .م 1005 -هـ  2416الطبعة: األولى،  -3

 .دار الهجرة ، سفر بن عبد الرحمن الحوالي، نشأتهَا وتطّورهَا وآثاُرهَا في الحيَاة اإلسالميَّة الُمَعاِصَرة -الِعلمانيَّة  -4

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة  ، فالح بن محمد بن فالح الصغير، االستشراق وموقفه من السنة النبوية -5

 .المنورة

 
X. المقرر: الضوابط والسياسات المتبعة في 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .في الالئحة ضوابط االختبارات واالمتحانات:كما   .2

التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت   .6

 .المحدد

 اسم معد مواصفات المقرر: د/ علي عبدالله سراج                             توقيعه: 
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