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 ختصر موذج توصيف من
 نفس 872 رقم ورمز المقرر

  التراث النفسي عند علماء المسلمين  اسم المقرر
 8 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 
 

  المقرر: ف( أهدا1)
 تراثي المعرفة النفسية حول المفاهيم النفسية من منظور  تطوير-1
 للنفس اإلنسانية من منظور اسالمى. اإلسالميالمفهوم  بيان-8
 بأثر المنهج العلمي االسالمى على الحضارة المعاصرة. التعريف-3
 اتجاهات ايجابيه نحو المفاهيم اإلسالمية التراثية تنميه-4
 اإلسالمية.عند االتجاهات الفكرية في الحضارة  هومنهاجيتبالتراث  التعريف-5
 اإلسالمية. ةببعض أعالم التراث فى الحضار  التعريف-6
 لبعض النماذج النفسية فى التأصيل لعلم النفس من الباحثين المعاصرين. عرض-7
 تنميه مهارات التفكير والتفكير الناقد والتحليل واالستنتاج عن طريق عرض اطر معرفيه مختلفة-2
  عرض مفاهيم نفسيه من خالل مفهوم إسالمي-9

 
 
 
 



 ساعات التدريس عدد األسابيع ( الموضوعات 2)
 4 8 العربيعلم النفس فى العالم : األوليالوحدة 
التصور االسالمى عن  فيوالمنهج  رالمصد الثانية:الوحدة 

  اإلنسان.
8 4 

 8 1  على الحضارة الغربية وأثره العلميمنهج البحث ة الثالثة: الوحد
 8 1 سالمى عن اإلنسانمسلمات التصور اال: رابعةالوحدة ال
 8 1 مكونات اإلنسان فى التصور االسالمى: خامسةالوحدة ال
 وإالاالتجاهات الفكرية فى الحضارة اإلسالمية : سادسةالوحدة ال

 ثري مع عرض موضوعات تراثيه متنوعة لعلماء التراث
3 6 

 4 8 نماذج معاصرة من الدراسات التاصيلية: سابعةالوحدة ال
 6 3 اإلسالميةالحضارة  فيعلماء التراث  الثامنة:الوحدة 

 

ريس استراتيجيات التد طرق التقييم  ( مخرجات التعلم   3)   
 المعرفة

ن مفهوم التعرف على التراث النفسي عند المسلمين وتمكن الطالب م المحاضرة. اختبارات فصلية
 التراث

ومشاركاتأنشطة  التقديمية العروض  
.البوربوينت()  

ناولها للنفس ت في اإلسالميةالحضارة  فيالسائدة يز بين االتجاهات التمي
.اإلنساني  

عالالتعلم التعاوني الف أنشطة .النفسي العلماء المسلمين في التراث إسهامات علىالتعرف      
هايتعرف على القيم اإلسالمية حول النفس اإلنسانية ويلتزم ب المحاضرة. اختبارات فصلية  

شفهياختبار  اقديعرف استراتيجيات تنمية مهارات التفكير والتفكير الن  المناقشات   
 المهارات اإلدراكية

 يجري البحوث ويجمع المعلومات بهدف دعم التعلم. المحاضرة المشاركات
يميةتقييم العروض التقد ات استخدام استراتيجي 

ن لماورائية مالمعرفية ا
 لىع لبةخالل تدريب الط

على  يجري قراءات وبحوث لتشخيص ما يواجهه من مشكالت معاصره
.اإلنسانيةصور االسالمى للنفس ضوء ما ورد في الت  



ات موضوعالتفكير في 
يم والنظر للمفاه المنهج

التراثية والمعاصرة   
 ومناقشتها ونقدها.

طة التقييم الذاتي لألنش
 والتكليفات

 العمل الجماعي بين
 مععاونهم لجوتطلبة لا

 بيانات التقرير
(التعاوني التعليم).   

ع المهني وأعضاء المجتمزمالئه ويتواصل مع  ويحللها،يجمع المعلومات 
التقنية.من خالل وسائط   

، وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين   
 االختبار الفصلي 

 
يقه على الناقد وحل المشكالت ويتحرى ممارسته وتطبيقدر التفكير  المحاضرات.

لمي.العويقدر حل المشكالت وفقا لألسلوب  زمالئه،وأداءات     أداءاه  
التفاعل  ويميل إلى األداء،يقدر الدوافع الذاتية للتعلم وتحسين        المناقشة تقييم األنشطة  

مجتمعالبإيجابية مع أعضاء   
 الجماعي معالتعلم  المناقشات الجماعية.

الطلبة.توضيح رأي   
مارسهاوي المهنية،يقدر دمج التقنية في مواقف التعلم والممارسة       

ردت في دئ اإلسالمية التي و بالمبا المهنة االلتزامااللتزام بأخالقيات  المحاكاة. المناقشات الجماعية
سالماال  

لعدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات ا   
 أن يقيم الطالب زميله في موقف المعالج والعميل التعلم التعاوني التقييم الشفهي
نفسية التي أن يوضح الطالب أهمية االتصال الكتابي من خالل التقارير ال التعلم الذاتي التقييم الذاتي

 يعدها.
 المهارات النفس حركية 

الب القدرة على تقديم العروضأن يكتسب الط العروض التقديمية تقييم العروض  
 

األسبوع المحدد  (   .... بحث جماعي،، مشروع )اختبارطبيعة مهمة التقويم ( 4)
 له

 الدرجة        



 %82 الخامس اختبار فصلي أول 
 %82 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني 

 %12 مستمر المشاركات والنقاش الجماعي
 %12 مستمر أنشطة + عروض تقديمية 

 %42 السادس عشر نهائي ختبارا
 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)
 .1482الرياض.  اشبيليا. ر. دا(مدخل إلى دراسة التراث النفسي في الحضارة اإلسالمية )د. عبد الله بن ناصر الصبيح -1
 .قطبدراسات في النفس اإلنسانية محمد  -8
 .1482الرياض.  اشبيليا. ر. دا()د. عبد الله بن ناصر الصبيحمهيد فى التأصيل ت -3
  علم النفس الدعوي، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية (.1415)العزيز محمد النغيمشيد عب -4
 .دار عالم الكتب الرياض الرياض: اإلسالمي.التأصيل  في (. دراسات1481صالح الصنيع ) -5
 عند المسلمين. الرياض: دار عالم الكتب الرياض.تاريخ الدراسات النفسية (. 1414د.محمد نجاتي )  -6

 


