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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

ساعتان

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
2

النسبة
%100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
2

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

3

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يعزز هذا المقرر فهم الطالب للعقيدة اإلسالمية فهما سليماً ،عن طريق تعميق الفهم السليم للعقيدة اإلسالمية من خالل دراسة
الطالب لمعنى العقيدة اإلسالمية وبيان أهميتها ،وخصائصها ،ومفهوم علم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه ،وفضله،
وثمرته ،وعالقته بالعلوم األخرى ،وتاريخ التأليف فيه وأهم المؤلفات فيه .والمراد بمفهوم أهل السنة والجماعة ،ومصادر التلقي
عند أهل السنة والجماعة ومنهجهم في االستدالل ،والمصادر األصلية :الكتاب والسنة الثابتة واإلجماع ،والمصادر التابعة:
العقل والفطرة .وعرض نمالج من منهج وقواعد أهل السنة في االستدالل ،ودرء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة ،والعمل
بظواهر الكتاب والسنة ،والعمل بالمحكم واإليمان بالمتشابه ،ومناقشة دعاوى تقديم العقل على النقل وعدم االستدالل بأخبار
اآلحاد في العقيدة ،والموقف من التأويل والمجاز.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكييين الطييالب ميين المعرفيية الشيياملة ،ومهييارات النقييد ،والتحليييل واالسييتنباط واالسييتدالالت ،والبحييل واسييتخدام التكنلوجيييا فييي
القضايا المتعلقة بأساسيات علم العقيدة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2

1...
2
2.1
2.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة و الفهم
أن يعيييرف و يفهيييم النظرييييات و المبيييادو والمفييياهيم و المصيييطلحات األساسيييية فيييي العقييييدة ع.1.
اإلسالمية كمفهوم علم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة في مسيائل مصيادر التلقيي عنيد أهيل ع.2.
السنة والجماعة ومنهجهم في االستدالل واإلجماع ،والمصادر التابعة :العقل والفطرة و غيرها

المهارات
أن يطبيق المفياهيم والمبييادو والنظرييات لمعالجية القضييايا و المشيكالت فيي قضييايا عليم العقيييدة م1.
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها
ّ
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقّق والبحل في القضيايا والمشيكالت المعقيدة أو المعاصيرة م4.
في البحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها

3
3.1

القيم
أن يتمثييل بالنزاهيية واألخالقيييات المهنييية واألكاديمييية فييي مسييائل علييم العقيييدة و مصييادر التلقييي و ق1
غيرها

3.3

أن يقييود فييرق العمييل بمرونيية وفاعلييية ،وتح ّمييل مسييؤولية تطييوير المهنييي فييي فهمييه لعلييم العقيييدة ق3
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

معىن العقيدة لغة واصطالحاًً.حكم تعلم علم العقيدة ،وفضله ،ومثرتهًً.عالقة علم العقيدة ابلعلوم األخرى
بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهمً.التعريف بعلم العقيدة ،وموضوعه ،وأمساؤه ،وفضله.

2

2

اتريخ تدوين علم العقيدة ومراحله ،وأهم الكتب املؤلفة فيه ،واألسباب الداعيةًللتدوين.
منهج السلف يف تدوين علم العقيدة) منهج العرض ،وأهم الكتب املؤلفة فيهً،ومنهج الرد ،وأهم الكتب املؤلفة فيه ،منهج

4

4

التأليف يف موضوعات مفردة  ،وأهمًالكتب املؤلفة فيه(.
4

3

املراد أبهل السنة واجلماعة ،وألقاهبم ،وخصائصهمً.منهج القرآن الكرمي يف الدعوة للعقيدةً .
خصائص منهج أهل السنة واجلماعة يف تقرير مسائل االعتقاد.

4

مصادر تلقي العقيدة :املصادر األصلية :الكتاب والسنة على فهم سلف األمةًالصاحل واإلمجاع .مصادر تلقي العقيدة 4 :
املصادر الفرعية :العقل السليم والفطرة السليمة واحلس.

5

مصادر التلقي عند املخالفني إمجاال ،وموقف أهل السنة منها.

2

قواعد أهل السنة واجلماعة يف االستدالل على مسائل االعتقاد.

4

مناقشة دعوى عدم االستدالل أبخبار اآلحاد يف العقيدة إمجاالً.

2

مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل ،وما يرتتب على ذلك.

2
2

التوحيد :املراد به ،وأقسامه ،مع األدلة.

2

أركان اإلميان :تعريفها ،وأمهيتها ،واألدلة عليها إمجاالً.
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

1.2

المعرفة و الفهم
أن يعرف و يفهيم النظرييات و المبيادو والمفياهيم
و المصييطلحات األساسييية فييي العقيييدة اإلسيييالمية
اإللقاء
كمفهوم علم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسيمائه.
و غيرها
أن يعيييييرف و يفهيييييم التخصيييييص المبنيييييي عليييييى
التطييورات الحديثيية فييي مسييائل مصييادر التلقييي عنييد
أهيييل السيييينة والجماعييية وميييينهجهم فيييي االسييييتدالل التعليم الجماعي
واإلجمييياع ،والمصيييادر التابعييية :العقيييل والفطيييرة و
غيرها

طرق التقييم

اختبار

اختبار

…
2.0

2.1

2.2

المهارات
أن يطبييق المفيياهيم والمبييادو والنظريييات لمعالجيية
القضييييايا و المشييييكالت فييييي قضييييايا علييييم العقيييييدة حلقة نقاش
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها
أن يمييارس أسيياليب لالستقصيياء ،والتحقّييق والبحييل
فيي القضييايا والمشيكالت المعقّييدة أو المعاصيرة فييي
حلقة نقاش ،عرض تقديمي
البحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه ،ومسيائله،
وأسمائه .و غيرها

اختبار ،مالحظة

اختبار ،المالحظة

…
3.0

3.1

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقييات المهنيية واألكاديميية مشروع جماعي
في مسائل علم العقيدة و مصادر التلقي و غيرها

المالحظة

3.2
أن يقيييود فيييرق العميييل بمرونييية وفاعليييية ،وتح ّميييل
مسيييؤولية تطيييوير المهنيييي فيييي فهميييه لعليييم العقييييدة ورقة عمل
…
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .و غيرها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

المالحظة

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

5

م
1
2
3
4
5
6
7
8

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

الرابع
السابع
التاسع
الثاني عشر
الثالل عشر
الخامس عشر

عرض تقديمي
اختبار تحريري
مشروع جماعي
اختبار تحريري
ورقة عمل
اختبار تحريري

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%3
%15
%3
%15
%4
%60

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

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

اإلجابة عن استفسارات الطالب.
متابعة الطلبة المتعثرين ،والعمل على تطويرهم.
تنمية مهارات الطلبة المتفوقين.
تعريف الطلبة بالخطة الدراسية ،والمرافق الجامعية ،واألنشطة الطالبية.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

المدخل لعلم العقيدة
د .زياد العامر

دار وقفة التحبير غير موجود

-1عقيدة أهل السنة والجماعة :مفهومها ،وخصائص أهلها محميييييد إبيييييراهيم الحميييييد ،تعليق:
الشيخ عبد العزيز بن باز .دار ابن خزيمة غير موجود
 -2مدخل إلى علم العقيدة د .محمد يسري إبراهيم
الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز ،الموقع اإللكتروني للعالمة ابن عثيمين
المكتبة الشاملة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

متطلبات المقرر
القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات

العرض.

جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

تقويم المقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

الطالب
الطالب
الطالب

االستبانة
االستبانة
االستبانة

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

مجلس القسم
الثامنة عشر
1441/06/02هـ
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