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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 األول المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  دال يوج

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

  50% المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

  20%  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %30 √ أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 14 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - )تذكر(ى أخر 4

 14 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف-ب
  لمقرر:العام لوصف ال .1
 

 خالل دراسةمن  يةاإلسالمفهما سليماً، عن طريق تعميق الفهم السليم للعقيدة  اإلسالميةيعزز هذا المقرر فهم الطالب للعقيدة 

ه، وفضله، وبيان أهميتها، وخصائصها، ومفهوم علم العقيدة وموضوعه، ومسائله، وأسمائ اإلسالميةالطالب لمعنى العقيدة 

ماعة، ومصننننادر ، وتاريخ التأليف فيه وأهم المؤلفات فيه. والمراد بمفهوم أهل السنننننة والجاألخرىبالعلوم  وعالقتهوثمرته، 

، والمصننادر واإلجماع: الكتاب والسنننة البابتة ليةاألصنن، والمصننادر االسننتداللالتلقي عند أهل السنننة والجماعة ومنهجهم في 

تاب ، ودرء التعارض بين نصنننننو  الكاالسنننننتداللج من منهج وقواعد أهل السننننننة في ذالعقل والفطرة. وعرض نما :التابعة

وعدم  لى النقلبالمتشننابه، ومناقشننة دعاوى تقديم العقل ع واإليمانوالسنننة، والعمل باواهر الكتاب والسنننة، والعمل بالمحكم 

 .في العقيدة، والموقف من التأويل والمجاز اآلحادبأخبار  االستدالل

 

 

 للمقرر:الهدف الرئيس  .1

 

 في التكنلوجيا واسااااتخدام ثوالبح واالسااااتدالالت، واالسااااتنباط والتحليل، دالنق ومهارات، الشاااااملةمين المعرفية  البتمكيين الط

 .القضايا المتعلقة بأساسيات علم العقيدة
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

كمفهوم  يةاإلسالم العقيدةي ف والمبادئ والمفاهيم والمصلحات األساسية النظريات يعرف ويفهمن أ 1.1

 وغيرهاعلم العقيدة وموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

K1 

ل أه دعن التلقي مصااااادر مسااااائلالمبني على التطورات الحديثة في  فهم التخصاااا يوعرف ين أ 1.2

 غيرهاو، والمصادر التابعة: العقل والفطرة واإلجماع االستداللالسنة والجماعة ومنهجهم في 

K2 

  المهارات 2

 قيدةالعم عل قضااااااايا والمشااااااكالت في لمعالجة القضااااااايا والنظريات والمبادئ المفاهيميطبق أن  2.1

 وغيرهاوموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

S1 

في معاصرة المعقّدة أو ال والمشكالت القضايافي  ث، والتحقّق والبحءاالستقصاأن يمارس أساليب  2.2

 وغيرهاالبحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

S2 

  الكفاءات 3

 V1 وغريها مصادر التلقيو  علم العقيدة مسائل يف واألكادميية املهنية واألخالقيات ابلنزاهة يتمثلأن  3.1

 V2 أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 3.2

 V3 .ات الصلة ابملقررالكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذمصادر تعلم  يستخدم أن 3.3

يه مل بمرونةالع يقود فريقأن  3.4 يةل ، وتحموفاعلي يدةالع فهمه لعلم في المهني تطوير مساااااا ول  ق

 وغيرهاوموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 
V4 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

 معنى علم العقيدة لغة واصطالحاً.

 حكم تعلم علم العقيدة، وثمرته وفضله.

 عالقة علم العقيدة بالعلوم األخرى 

 .اؤه، وفضلهمالتعريف بعلم العقيدة، وموضوعه، وأسوبيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم.  

2 

2 

 .الداعية للتدوين واألسبابفيه،  الم لفةتدوين علم العقيدة ومراحله، وأهم الكتب  تاريخ

هم الكتب الرد، وأ فيه ومنهج الم لفةالعرض، وأهم الكتب  منهج)العقيدة تدوين علم  فيمنهج السااااالف 

 فيه. الم لفة وأهم الكتب مفردة،موضوعات في التأليف  فيه، منهج الم لفة

4 

3 
 .دةللعقي في الدعوةيم ، وخصائصهم. منهج القرآن الكروألقابهم، والجماعةالسنة بأهل  المراد

 .االعتقادمسائل  في تقرير والجماعةخصائ  منهج أهل السنة 

2 

4 

ماع. األمة الصاااالا واإلجوالسااانة على فهم سااالف  األصااالية: الكتاب المصاااادر العقيدة:مصاااادر تلقي 

 :العقيدةتلقي  مصادر

 .الحسالسليم والفطرة السليمة و الفرعية: العقل المصادر

 

2 

 2 االعتقاد.تعريف موجز بالفرق المخالفة ألهل السنة في أبواب  5

 4 .وموقف أهل السنة منها إجماال، المخالفينمصادر التلقي عند  6

 2 االعتقادعلى مسائل  في االستدالل والجماعةواعد أهل السنة ق 7

. العقيدة في اآلحاد بأخبار االستداللمناقشة دعوى عدم  8
ً
 2 اجماال

 2 .على ذلك يترتبمناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل، وما  9

. عليها واألدلةتعريفها، وأمهيتها، اإليمان أركان  . 10
ً
 2 اجماال

 2 .األدلةبه، وأقسامه، مع  التوحيد: المراد 11

 28 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

والمباااادئ والمفااااهيم  النظرياااات ويفهم يعرفن أ

كمفهوم  اإلسالمية العقيدةي ف والمصلحات األساسية

 وغيرهاعلم العقيدة وموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية

1.2 

المبني على التطورات  وتفهم التخصاااا عرف تن أ

أهل الساااانة  دعن التلقي مصااااادر مسااااائلالحديثة في 

، واإلجماااع االسااااااتااداللوالجماااعااة ومنهجهم في 

 وغيرهاوالمصادر التابعة: العقل والفطرة 

 االسئلة الشفوية النظرية.احملاضرة 

 المهارات 2.0

2.1 

لمعااالجااة  والنظريااات والمبااادئ المفاااهيميطبق أن 

يا يا والمشااااااكالت في القضاااااااا يدةعليم  قضاااااااا  العق

 وغيرهاوموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

 مالحظة أداء. احملاضرة النظرية

2.2 

في  ث، والتحقّق والبحءاالستقصاأن يمارس أساليب 

في المعقّدة أو المعاصاااااارة  والمشااااااكالت القضااااااايا

البحوث الخاصة بعلم العقيدة وموضوعه، ومسائله، 

 وغيرهاوأسمائه. 

 املناقشات خالل احملاضرة حلقات النقاش

 الكفاءات 3.0

3.1 
 يف ادمييللةواألكلل املهنيللة واألخالقيللات ابلنزاهللة يتمثلللأن 

 وغريها ومصادر التلقي علم العقيدة مسائل

 االختبارات الشفوية مجموعات النقاش

 مالحظة األداء التعليم الذاتي. أن يستخدم وسائل االتصال التعليمي احلديثة. 3.2

2.3 
يمية الكرتونية، ومواقع تعلمصلللللللللادر تعلم  يسلللللللللتخدم أن

 .العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر على الشبكة

العرض والمناقشااااااة من خالل 

 فرق العمل

فردياااة  ل يفاااات ا ل ك ت ل يم ا ي ق ت

 .والجماعية

2.4 

، وتحماال وفاااعلييااه ماال بمرونااةالع يقود فريقأن 

 العقيااادة فهماااه لعلم في المهني تطوير مساااااا ولياااة

 وغيرهاوموضوعه، ومسائله، وأسمائه. 

 احملاضرةاملناقشات خالل  حلقات النقاش

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببو   اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبو  الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالبل  ل   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول  لبب   واالنضباط والسلوك المحاضرات،المشاركة في 

 الرابع عشر

10% 

5 
األسببببببببببببببببببو   اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 
ه الطالبة من وكيفية اختيار المقررات وما تحتاج إلي الدراسة،االجتماع مع الطالبات في جزء من المحاضرة وتعريفهن بخطة 

 األكاديميةمعلومات تعينها على تحقيق أهدافها 

ر اقدمكر ذمع ) طالبالخا  لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. 

 روني.مجموعة الواتس أب الخاصة بالمقرر والبريد االلكتالناام التعلم االلكتروني البالك بورد، والتواصل عبر  -

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة  .1

 

 

 للمقرر المرجع الرئيس
 هـ.1439ر والتوزيع، ، دار التحبير للنشالعامربن حمد المدخل  ل  علم العقيدة د زياد  -

 

 المساندةالمراجع 

محمد بن ، د هلهاخصائص أ –صائصها خ –مفهومها  عقيدة أهل السنة والجماعة-
ابن باز، دار ابن خزيمة،  زعبد العزي، تعليق الشيخ  براهيم الحمد   

 .م 1998هـ  1419
 هـ.1414ر، دار ابن كثي فتح القدير: الشوكاني،-
   براهيم.مدخل  ل  علم العقيدة د محمد يسري -
 

 اإللكترونيةالمصادر 

  السنية.موقع الدرر 

  المكتبة الوقفية للكتب المصورةPDF. 

 المكتبة الشاملة الحديثة. 

 موقع مكتبة األلوكة. 

 .  سالم ويب   ىأخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها.  بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

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

 .المنصة التعليمية في القاعات الدراسية 

 Data showجهاز العرض االلكتروني 

 . معمل مجهز بالصوتيات تبعاً لطبيعة التخص () أخرى تجهيزات



 
7 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب نموذج تقييم املقرر.

املتبادل بين األسووووووووووات   ا     الحضووووووووووور 

 ووووو رسووووووووووووووون امل وووووووووووووووووووا  ذاتووووو     ووووواد     

 الخبرات ا ت ري ية.

 مباشر األساتذة

ا تقووووووارنر ا  ووووووووووووووةونووووووة ا      وووووو  ووووووا ادار  

 الجود  وا ق م األكاد م .
 غير مباشر أعضاء القسم

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

 هـ1440-1-28 تاريخ الجلسة

 


