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

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوى األول
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

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

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية


النسبة
%50



%20

√

%30

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
14
14

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 السنننننة والجماعة ،ومصننننادر
التلقي عند أهل السنننة والجماعة ومنهجهم في االسننتدالل ،والمصننادر األص نلية :الكتاب والسنننة البابتة واإلجماع ،والمصننادر
التابعة :العقل والفطرة .وعرض نماذج من منهج وقواعد أهل السننننننة في االسنننننتدالل ،ودرء التعارض بين نصنننننو الكتاب
والسنننة ،والعمل باواهر الكتاب والسنننة ،والعمل بالمحكم واإليمان بالمتشننابه ،ومناقشننة دعاوى تقديم العقل على النقل وعدم
االستدالل بأخبار اآلحاد في العقيدة ،والموقف من التأويل والمجاز.

 .1الهدف الرئيس للمقرر:
تمكيين الطالب مين المعرفية الشاااااملة ،ومهارات النقد ،والتحليل واالسااااتنباط واالسااااتدالالت ،والبحث واسااااتخدام التكنلوجيا في
القضايا المتعلقة بأساسيات علم العقيدة.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
أن يعرف ويفهم النظريات والمبادئ والمفاهيم والمصلحات األساسية في العقيدة اإلسالمية كمفهوم
علم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
المبني على التطورات الحديثة في مسااااائل مصااااادر التلقي عند أهل K2
أن يعرف ويفهم التخصاااا
السنة والجماعة ومنهجهم في االستدالل واإلجماع ،والمصادر التابعة :العقل والفطرة وغيرها
المهارات
K1

أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضااااااايا والمشااااااكالت في قضااااااايا علم العقيدة
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
ّ
أن يمارس أساليب االستقصاء ،والتحقّق والبحث في القضايا والمشكالت المعقدة أو المعاصرة في S2
البحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
الكفاءات
V1
أن يتمثل ابلنزاهة واألخالقيات املهنية واألكادميية يف مسائل علم العقيدة ومصادر التلقي وغريها
S1

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

V2

3.3

أن يستخدم مصادر تعلم الكرتونية ،ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

V3

3.4

أن يقود فريق الع مل بمرونة و فاعلييه ،وتحمل مساااااا ولية تطوير المهني في فهمه لعلم العقيدة V4
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

معنى علم العقيدة لغة واصطالحاً.
حكم تعلم علم العقيدة ،وثمرته وفضله.
عالقة علم العقيدة بالعلوم األخرى
بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم .والتعريف بعلم العقيدة ،وموضوعه ،وأسماؤه ،وفضله.
4
تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله ،وأهم الكتب الم لفة فيه ،واألسباب الداعية للتدوين.
منهج السااااالف في تدوين علم العقيدة (منهج العرض ،وأهم الكتب الم لفة فيه ومنهج الرد ،وأهم الكتب
الم لفة فيه ،منهج التأليف في موضوعات مفردة ،وأهم الكتب الم لفة فيه.
2
المراد بأهل السنة والجماعة ،وألقابهم ،وخصائصهم .منهج القرآن الكريم في الدعوة للعقيدة.
خصائ منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل االعتقاد.
مصاااادر تلقي العقيدة :المصاااادر األصااالية :الكتاب والسااانة على فهم سااالف األمة الصاااالا واإلجماع2 .
مصادر تلقي العقيدة:
المصادر الفرعية :العقل السليم والفطرة السليمة والحس.
2

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تعريف موجز بالفرق المخالفة ألهل السنة في أبواب االعتقاد.
مصادر التلقي عند المخالفين إجماال ،وموقف أهل السنة منها.
قواعد أهل السنة والجماعة في االستدالل على مسائل االعتقاد
ً
مناقشة دعوى عدم االستدالل بأخبار اآلحاد في العقيدة اجماال.

2
4
2
2

مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل ،وما يترتب على ذلك.
ً
.أركان اإليمان تعريفها ،وأمهيتها ،واألدلة عليها اجماال.

2
2

التوحيد :المراد به ،وأقسامه ،مع األدلة.

2
المجموع

4
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
أن يعرف ويفهم النظرياااات والمباااادئ والمفااااهيم
والمصلحات األساسية في العقيدة اإلسالمية كمفهوم
علم العقيدة وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
أن تعرف وتفهم التخصاااا المبني على التطورات
الحديثة في مسااااائل مصااااادر التلقي عند أهل الساااانة
والجماااعااة ومنهجهم في االسااااااتاادالل واإلجماااع،
والمصادر التابعة :العقل والفطرة وغيرها
المهارات
أن يطبق المفاااهيم والمبااادئ والنظريااات لمعااالجااة
القضاااااااايا والمشااااااكالت في قضاااااااايا عليم العقيدة
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
أن يمارس أساليب االستقصاء ،والتحقّق والبحث في
القضااااااايا والمشااااااكالت المعقّدة أو المعاصاااااارة في
البحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه ،ومسائله،
وأسمائه .وغيرها
الكفاءات

1.1

1.2
2.0

2.1

2.2
3.0

3.1

استراتيجيات التدريس

احملاضرة النظرية

مالحظة أداء.

احملاضرة النظرية.

االسئلة الشفوية

احملاضرة النظرية

مالحظة أداء.

حلقات النقاش

املناقشات خالل احملاضرة

أن يتمثللل ابلنزاهللة واألخالقيللات املهنيللة واألك لادمييللة يف مجموعات النقاش

3.2

أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة.

2.3

أن يس ل ل ل للتخدم مص ل ل ل للادر تعلم الكرتونية ،ومواقع تعليمية العرض والمناقشااااااة من خالل تقييم التكليفاااات الفردياااة
والجماعية.
فرق العمل

مالحظة األداء

التعليم الذاتي.

على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر.

املناقشات خالل احملاضرة

مساااااا ولياااة تطوير المهني في فهماااه لعلم العقيااادة
2.4
وموضوعه ،ومسائله ،وأسمائه .وغيرها
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

2
3
4
5

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

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

5

االختبارات الشفوية

مسائل علم العقيدة ومصادر التلقي وغريها

أن يقود فريق العماال بمرونااة وفاااعلييااه ،وتحماال حلقات النقاش

1

طرق التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسببببببببببببببببببو
السادس
األسبو الثاني
عاشر
من الثببالبل ل
الرابع عشر
مببن األول ل ب
الرابع عشر
األسببببببببببببببببببو
السابع عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%10
%10
%40

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
االجتماع مع الطالبات في جزء من المحاضرة وتعريفهن بخطة الدراسة ،وكيفية اختيار المقررات وما تحتاج إليه الطالبة من
معلومات تعينها على تحقيق أهدافها األكاديمية
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخا لكل طالب (مع ذكر مقدار
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
 -التواصل عبر الناام التعلم االلكتروني البالك بورد ،ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر والبريد االلكتروني.

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

 المدخل ل علم العقيدة د زياد بن حمد العامر ،دار التحبير للنشر والتوزيع1439 ،هـ.عقيدة أهل السنة والجماعة مفهومها – خصائصها – خصائص أهلها ،د محمد بنبراهيم الحمد ،تعليق الشيخ عبد العزيز ابن باز ،دار ابن خزيمة،
 1419هـ  1998م.
فتح القدير :الشوكاني ،دار ابن كثير1414 ،هـ.-مدخل ل علم العقيدة د محمد يسري براهيم.

المصادر اإللكترونية

أخرى



موقع الدرر السنية.



المكتبة الوقفية للكتب المصورة .PDF



المكتبة الشاملة الحديثة.



موقع مكتبة األلوكة.



سالم ويب.

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

6

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخص

)

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
توفر مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية في القاعات الدراسية.
جهاز العرض االلكتروني Data show
معمل مجهز بالصوتيات.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نموذج تقييم املقرر.
الحض و و ووور املتبادل بين األس و و ووات ا
و وواد
و و رس و و و ووون امل و و و و و ووا ذات و و
األساتذة
الخبرات ا ت ري ية.
ا تقو ووارنر ا و و و ووةونو ووة ا
و و و ووا ادار
أعضاء القسم
الجود وا ق م األكاد م .
الطالب

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر

غير مباشر

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

7

مجلس القسم
الرابعة
28-1-1440هـ

