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 تصر  منوذج توصيف خم2
 312رقم  -الدور الثاين-كلية الرتبية  رقم املكتب          سلم107        رقم ورمز املقرر 

 aalfadel@ksu.edu.sa  الربيد االلكرتوين أو رقم اهلاتف أخالقيات المهنة   اسم املقرر 
 ( 1 -12الثالاثء + األربعاء ) الساعات املكتبية   ساعتان دة  م عدد الساعات املعت

منصة    آلية تقدمي احملاضرة  عرب  بعد  عن 
بورد( )ب الربامج    الك  أو 

 املساندة 

  

 
التعريف بأخالقيات المهنة ومكانتها في اإلسالم، وتطبيقاتها في الحضارة اإلسالمية، وأنظمة المملكة.  :أهداف املقرر(  1)  .ا 

 
 األسبوع  ساعات التدريس  املوضوعات(  2)

 1 2 . مفهوم األخالق ومكانتها الوحدة االوىل :
 1 2 المهنة وأهميتها.  مفهومالوحدة الثانية : 

 1 2 .شروط المهنة  :الوحدة الثالثة
. خلق اإلخالص والصدق  الوحدة الرابعة:  2 1 

. خلق األمانة والعفاف والعدلالوحدة اخلامسة :   2 1 
 1 2 .خلق حسن التعامل والتعاون والمبادرةالوحدة السادسة: 
 1 2 .الكفاءة واإلتقان الوحدة السابعة: 

 1 2 .أخالقيات اإلدارة  منة:الوحدة الثا
 1 2 .أخالقيات المهنة في الحضارة اإلسالمية.الوحدة التاسعة :  
 1 2 دراسة لميثاق المهنة في بعض التخصصات.الوحدة العاشرة : 

 1 2 وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة.الوحدة احلادية عشر: 
 1 2 .المخالفات الشرعية في المهنة.الوحدة الثانية عشر:  

 
 . التدريس والتقييم: 

 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  1

 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم  الرمز
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 المعارف 1.0

1.1 
في   ومكانتها   ، األخالق  أهمية  معنى  يبين  أن 

 اإلسالم.

 االختبارات الفصلية المحاضرة 

 والنهائية  

1.2 
أن يوضح مفهوم المهنة ، وأهميتها ، وشروطها في  

 اإلسالم.

 المحاضرة 

 و الحوار المناقشة  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية  

1.3 
 المحاضرة  أن يعدد أخالقيات المهنة واإلدارة في اإلسالم.

  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية  

1.4 
 المحاضرة  أن يصف أخالقيات المهنة في الحضارة اإلسالمية.

  

 االختبارات الفصلية

 والنهائية  

 المهارات 2.0

2.2 
أخالقيات    ترسيخ  على  تساعد  وسائل  يبتكر  أن 

 المهنه

 ورقة العمل تقييم عصف ذهني عن ورقة عمل 

2.1 

    أن يوجز المخالفات الشرعية في المهنة 

 

   كتابة تقرير

 التقرير تقييم 

 الكفاءات 3.0

3.1 
العمل في   يشارك  متعدد    أن  فريق  ضمن 

 التخصصات. 

 تقييم ورشة عمل ورشة عمل 

 تقييم الواجب واجب أن يحسن استخدام الحاسوب وتقنية المعلومات.  3.2

 

 

 )المهام التقويمية(. أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم  م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

1 

  االختبار الفصلي

 وع العاشراألسب

 

30% 

 %5    يختار خالل الفصل ورقة عمل   2

 %5 يختار خالل الفصل      تقرير   3

 %5 يختار خالل الفصل    واجب  4

 %15 يختار خالل الفصل    ورشة عمل    5

 %40 ختباراتجدول اال    االختبار النهائي  6

 ورقة عمل الخ(  أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي،
 
 

 الكتاب المعتمد -

 ،   أخالقيات المهنة، مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك سعود، دار جامعة الملك سعود للنشر -

 

 هـ . 2144الخامسصدار اإل
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 سيق. ن** إذا كنت من الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وحباجة إىل خدمات مساندة برجاء ابالغ عضو  هيئة التدريس بذلك للت
 من احملاضرات يعرض الطالب للحرمان   %25** إن غياب أكثر من  

 
 


