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

2

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 BIS 124المدخل إلى علم العقيدة

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م

(إن وجدت)

(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

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
2

(على مستوى الفصل الدراسي)

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

ساعات التعلم
2

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
المقرر أحد مقررات العقيدة في برنامج الدراسات اإلسالمية يحتوي على باب األسماء والصفات وما يتعلق به ،ومنهج أهل
السنة في األسماء والصفات وقواعدهم ،والرد على المخالفين في األسماء والصفات.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تمكين الطالب من المعرفة الشاااااااملة ،ومهارات النقد ،والتحليل واطسااااااتنباط واطسااااااتدططت ،والرد على المخالفين ،والبحث
واستخدام التكنلوجيا في القضايا المتعلقة بمبحث األسماء والصفات.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصاااااطلحات األسااااااساااااية المتعلقة بتوحيد K1
األسماء والصفات.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

أن يعرف و يفهم التخ صص المبني على التطورات الحديثة في مبحث توحيد األسماء وال صفات K2
.و الرد عليهم

1.2
1.3
1...
2
2.1

المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضايا و المشكالت في قضايا توحيد األسماء
والصفات
أن يمارس أساليب لالستق صاء ،والتحقّق والبحث في الق ضايا والمشكالت المعقّدة أو المعا صرة
في البحوث الخاصة توحيد األسماء والصفات.
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في مسائل توحيد األسماء والصفات
أن يقود فرق العمل بمرونة وفاعلية ،وتح ّمل مساالولية تطوير المهني في اعتقادت توحيد األسااماء
والصفات

2.2
2.3

S1
S2
S3
S4

2...
القيم
V1
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في مسائل توحيد األسماء والصفات
أن يقود فرق العمل بمرونة وفاعلية ،وتح ّمل مساالولية تطوير المهني في اعتقادت توحيد األسااماء V2
والصفات

3
3.1
3.2

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ساعات االتصال

تعريف توحيد األسماء والصفات ،وأنواع األدلة على توحيد األسماء والصفات ،عالقة توحيد األسماء 2
والصفات ،بتوحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية.
2
منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء هللا وصفاته إجماطً.
2
قواعد في أسماء هللا تعالى) كلها حسنى ،أعالم وأوصاف ،توقيفية ،غير محصورة بعدد (
قواعد في صااافات هللا تعالى) كلها صااافات كماة وأدلة ال  ،باب الصااافات أوساااع من باب األساااماء2 ،
انقسااامها إلى وبوتية وساالبية ،انقسااام الصاافات الثبوتية إلى ااتية وفعلية والتمييز بينهما ،كونها توقيفية،
كونها معلومة المعاني مجهولة الكيفية (
مخالفات منهجية في توحيد األسااااااماء والصاااااافات( التحريف ،التعطيل ،التكييف ،التمثيل ،التفويض4 ،
التأويل)
2
معنى إحصاء أسماء هللا تعالى ،وفضله.
دراسااة ماط يقل عن  10أسااماء من أسااماء هللا تعالى الواردة في الكتاب والساانة ،وبيان معناها وأورها 4
اإليمانية ،على أن يكون منها) هللا ،الرحمن ،الحي  ،القيوم ،السميع( .
دراسة ما ط يقل عن  10صفات من صفات هللا الواردة في الكتاب والسنة ،من حيث معناها ،ونوعها4 ،
وأدلتها وآوار اإليمان بها ،وموقف المخالفين منها ،والرد عليهم إجماطً ،على أن يكون منها (الحياة،
اليدان ،الغضب ،اطستواء ،النزوة ،الكالم ،العلو (.
2
اإللحاد في أسماء هللا وصفاته :معنات ،وصورت ،ومرات اإليمان بتوحيد األسماء والصفات.
أبرز الفرق المخالفة ألهل السنة والجماعة في األسماء والصفات ،والرد عليهم إجماطً
4
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المجموع

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

1.1

4

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز
1.1

1.2
2.0

2.1

2.2

مخرجات التعلم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم
و المصطططلحات األسططاسططية المتعلقة بتوحيد األسااماء
والصفات .
أن يعرف و يفهم التخصططططططط المبني على
التطورات الحططدي ططة في مبحااث توحيااد األسااااااماااء
والصفات .و الرد عليهم
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة
القضطططايا و المشطططكالت في قضاااايا توحيد األساااماء
والصفات
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقّق والبحث
في القضططايا والمشططكالت المعقّدة أو المعاصططرة في
البحوث الخاصة توحيد األسماء والصفات.

طرق التقييم

استراتيجيات التدريس
اإللقاء

اختبار

التعليم الجماعي

اختبار

حلقة نقاش

اختبار ،مالحظة

حلقة نقاش ،عرض تقديمي

اختبار ،قائمة شطب

…
3.0

3.1
3.2

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديم ية مشروع جماعي
في مسائل توحيد األسماء والصفات
وتحمااال ورقة عمل
أن يقود فرق العمااال بمروناااة وفااااعلياااة،
ّ
مساالولية تطوير المهني في اعتقادت توحيد األسااماء
والصفات

المالحظة
قائمة الشطب

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

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

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الرابع
السابع
التاسع
الثاني عشر
الثالث عشر
الخامس عشر

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 المتع رين ،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
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الآللئ البهية شرح العقيدة الواسطية

صالح آة الشيخ

دار الحجاز

الحموية
المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

مدار الوطن
القواعد المثلى في أسماء هللا الحسنى ابن عثيمين
الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز ،الموقع اإللكتروني للعالمة ابن عثيمين
شبكة األلوكة
المكتبة الشاملة

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات

العرض.

جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
تقويم المقرر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
مصادر التعلم

المقيمون
الطالب
الطالب
الطالب

طرق التقييم
اطستبانة
اطستبانة
اطستبانة

مجاطت 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
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مجلس القسم
الثامنة عشر
02/06/1441هـ

