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 إرشادات النموذج:
 ،الالئحة املوحدة لربامج الدراسات العليا  ،مت تطوير هذا النموذج وفقا للمراجع التالية: )النسخة املطورة ملعايري اعتماد برامج الدراسات العليا  .1

 .اإلطار الوطين للمؤهالت للتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية( ،مؤشرات األداء الرئيسية اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد 
 .املوجودة على صفحة العمادة ينصح االطالع على مراجع هذا النموذج قبل البدء يف تعبئته .2
 .ابإلضافة للرسالة واخلربة العملية املقررات االختيارية واالجباريةلكل واحد من بئة منوذج توصيف املقرر املتضمن تع جيب .3
 جيب تعبئة منوذج السرية الذاتية لكل واحد من السادة أعضاء هيئة التدريس ابلقسم األكادميي املقدم للربانمج. .4
 .خطوات )استحداث / حتديث( برانمج دراسات عليايتم استكمال مالحق النموذج واخلاصة ابملوافقات واالعتمادات وفقا ملراحل  .5
 مجيع العنوانني املظللة ابللون الرمادي تتضمن شرح مبسط للمساعدة يف إكمال املطلوب. .6
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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

املتطلب  نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 السابق

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 املستوى األول

 2  نوع املقرر 1العقيدة  603611
 2  نوع املقرر 1دراسة نصية يف العقيدة  603621
 2  نوع املقرر 1نقد املنطق  603631
 2  نوع املقرر األداين الوضعية 603641
 2  نوع املقرر 1الفرق  603651
 2  نوع املقرر نقد الفلسفة القدمية والوسطى 603661
 2   1الفكرية املعاصرة  املذاهب 603681
 + ساعة عملي1   منهج البحث العلمي 603691
 2   مناهج التصنيف يف العقيدة 603600

 املستوى الثاين

 2  نوع املقرر 2العقيدة  603612
 2  نوع املقرر 2دراسة نصية يف العقيدة  603622
 2  نوع املقرر 2نقد املنطق  603632
 2   اليهودية والنصرانية 603642
 2   2الفرق  603652
 2   نقد علم الكالم 603671
 2  نوع املقرر 2املذاهب الفكرية املعاصرة  603682
 + ساعة عملي1  نوع املقرر منهج حتقيق الرتاث 603692
 2  نوع املقرر التخريج ودراسة األسانيد 603643

 املستوى الثالث

 2  نوع املقرر عقدية مسائل 603713
 2  نوع املقرر املنطق احلديث ومناهج البحث 603733
 2  نوع املقرر دراسات يف الفرق املعاصرة 603753
   نوع املقرر دراسات نقدية يف الفكر املعاصر 603783

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

 املستوى الرابع

 2  املقررنوع  نوازل عقدية 603714
 2  نوع املقرر نصوص عقدية 603715
 2  نوع املقرر دراسات يف األداين املعاصرة 603743
 2  نوع املقرر الفلسفة احلديثة واملعاصرة 603762

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

  أدرج املزيد من املستوايت حسب احلاجة
 

 

 

 

 

 



 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مسائل عقدية  اسم املقرر:  

 [ 603 – 713]  رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: .1440-3-21  اتريخ التوصيف:

 قسم العقيدة -كلية الدعوة وأصول الدين القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 [ 603 – 713] مسائل عقدية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 )ساعتان( يف األسبوع 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 طالب وطالبات قسم العقيدة مرحلة الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من 

 الفصل األول من السنة التمهيدية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ـ ـ ـر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقر فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :70 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
 :10 النسبة% 

    

 ابملراسلة .د
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 



 تعليقات:

 األهداف .ب
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ه املسائل منها . دراسة بعض املسائل العقدية الدقيقة اليت تقتضي من الدارس إعمال النظر والتدقيق يف فهم النصوص الشرعية واستنباطات السلف الصاحل هلذـ 1
شـــراف تدريب الدارســـني على اســـتنبام أحكام بعض املســـائل العقدية اليت ملس واقع املســـلمني املعاصـــر ، وحتتاج إر بيان احلكم الشـــرعي فيها حتت إ -2

 علمي موجه . 
 .  تنمية امللكة النقدية لدى الدارسني بعرض شبهات املخالفني يف بعض املسائل ومناقشتها مناقشة علمية بغية الوصول إر احلق -3

  
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 لالطالع على املقرر )املنهج واملفردات واملراجع املساعدة(.ـ تواصل الطالب مع صفحة أستاذ املقرر على موقع اجلامعة 

 ـ التوسع يف التعامل مع الشبكة العنكبوتية يف احلصول على املواقع العلمية.

 ـ متابعة ما يستجد من مراجع يف جمال املقرر

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

عها على أو ما يشاهبها مما يراه داخالً حتت األهداف املذكورة أعاله وتوزي العقدية حمل اإلشكاالت واحلوارات بني الفرق واألداينيقوم األستاذ ابختيار بعض املسائل 
 .الدارسني لتكون موضوعاً للدراسة البحثية ابلتحضري هلا مث مناقشتها مجاعياً لتعميم الفائدة واستكمال النقص

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  . 2 1 أزلية أفعال هللا تعار وآراء املخالفني 

 . 2 1  مسألة حلول احلوادث 

  . 4 1 أفعال العباد 

  . 2 1 احلكمة والتعليل يف أفعال هللا تعار 

  . 4 1 البعث اجلسماين 

  . 2 1 التشبه ابلكفار وأحكامه 

  . 2 1 موقف أهل السنة من أحاديث الفنت 

  . 2 1 الوالء والرباء 



  . 2 1 االستعانة ابجلن وأحكامها 

  . 2 1 القبورية وشبهاهتا 

  . 2 1 التشريع واحلكم بغري ما أنزل هللا وأحكامه 

  . 2 1 موقف أهل السنة من البدع 

  . 2 1 التنجيم والكهانة املعاصران 

  . 2 1 مساع األموات وحتقيق القول يف ذلك 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
      32 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعتان

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة. 1

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يعرف الطالب طريقة النظر يف فهم النصوص الشرعية. 1-1
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يتعرف الطالب على استنباطات السلف للمسائل العقدية 1-2
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  العقدية املختلفة وكيفية مناقشتهمأن يدرك الطالب شبهات املخالفني يف جوانب  1-3
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

 املهارات املعرفية 2
أن ميلك الطالب القدرة على إعمال النظر الدقيق يف فهم النصوص الشرعية  2-1

 واستنباطات السلف للمسائل العقدية
املكلف مث  التحضري من قبل الطالب

 املناقشة اجلماعية يف القاعة
 التقومي املستمر



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
على استنبام أحكام بعض املسائل العقدية اليت ملس  الطالبتدرب أن ي 2-2

واقع املسلمني املعاصر ، وحتتاج إر بيان احلكم الشرعي فيها حتت إشراف 
 علمي موجه

التحضري من قبل الطالب املكلف مث 
 القاعةاملناقشة اجلماعية يف 

 التقومي املستمر

امللكة النقدية بعرض شبهات املخالفني يف بعض املسائل أن ميلك الطالب  2-3
 ومناقشتها مناقشة علمية بغية الوصول إر احلق

التحضري من قبل الطالب املكلف مث 
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

فحص اخلطط والبحوث 
 وتقوميها

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
 التقومي املستمر التكليف إبعداد اخلطط والبحوث أن يتحمل الطالب املسئولية من خالل إجناز الواجبات العلمية والبحثية 3-1
التكليف إبعداد اخلطط البحوث  أن يتمرن الطالب على العمل العلمي ضمن فريق من زمالئه 3-2

 واملناقش اجلماعية
داخل املناقشات اجلماعية 

 القاعة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التقومي املستمر املناقشة العلمية للخطط والبحوث أن ميتلك الطالب مهارة احلوار الفعال مع زمالئه ومع أستاذ املقرر 4-1
االلكرتونية  أن ميتلك الطالب القدرة على التعامل مع الربامج احلاسوبية واملواقع 4-2

 ذات الصلة ابملقرر
 التقومي املستمر إعداد اخلطط والبحوث

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 مجيعها املواظبة على احلضور واملشاركة الفعالة 1
 %30 8 وتقدميها للمناقشة اجلماعية إعداد اخلطة 2
 %60 8 إعداد البحوث وتقدميها للمناقشة اجلماعية 3
4    
5    
6    

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعيا 4ـ الساعات املكتبية 1
 وسائط التواصل االجتماعيـ التواصل عرب 2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .ه



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

   . خلق أفعال العباد للبخاري 
  . السنة للخالل 
  . الشريعة لآلجري 
  . شرح اصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي 
  . جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . كتب ابن القيم 
  . كتاب التوحيد وشروحه 
  . الدرر السنية ورسائل أئمة الدعوة 
  . اآلايت البينات يف عدم مساع األموات ، نعمان خري الدين األلوسي 
  . موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع ، إبراهيم الرحيلي 

 ة والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمي2 

 ـ جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية1

 ـ جملة الدراسات العقدية3

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب -

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 ـ املكتبة الشاملة1

 املرافق املطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 ـ قاعة دراسية، هبا عدد من املقاعد املتكافئة مع عدد الطالب، وتكون يف وضع دائري أو نصف دائري.1
 ـ قاعة العرض والتدريب عند احلاجة إليها2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 ـ لو زودت القاعة بسبورة ذكية لكان أفضل1
 ـ جهاز حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابملقرر2
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة،  .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز



 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
توزيع استباانت التقومي على الطالب، أو عرب صفحة الطالب يف موقع اجلامعة، فال حيصل على النتيجة إال بعد أداء  .ش

 ويتضمن التقومي ثالثة عناصر: األستاذ ـ املقرر ـ القياس والتقومي.التقومي، 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص
 ـ تقدمي تقرير فصل من ِقبل أستاذ املقرر

 ـ إعادة النظر يف املناهج الدراسية كل عشر سنوات
 ـ إقامة ورش عمل للنظر يف املناهج الدراسية.

 إجراءات تطوير التدريس: .ض
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .م
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .ظ
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .ع
 تدريس املقرر يف السنوات املاضية.ـ عقد حلقات نقاشية بني األساتذة املشاركني يف  .غ

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ف
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تقارير الطالب على األستاذة املشاركني يف تدريس املقرر ولو يف سنوات سابقة.ـ عرض عينة من 

 ـ عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا ومناسبة التقومي الذي تستحقه.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ق
 مراجعة دورية للمنهج واملفردات واملراجع من ِقبل متخصصني أو جلنة التطوير األكادميي.ـ  .ك
 ـ حتليل نتائج الطالب مقارنة بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر. .ل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املنطق احلديث ومناهج البحث  اسم املقرر:  

 603733 رمز املقرر:  
 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 العقيدة -الدعوة           القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 ( 603733)  البحث املنطق احلديث ومناهج. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 يدةماجستري عق. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
 



 تعليقات:

 املادة تدرس داخل قاعة الدرس نظراي

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الدارس ابملنطق احلديث واألسببببباب والعوامل اليت أدت إو ههوره ابعتباره أسبببباسبببباً ومنطلقاً ملناهج البحث العلمي يف العصببببر احلديث .1
 وأبرز معامله . 

 وقوف الدارس على أهم مناهج البحث العلمي املعتمدة لدى علماء العصر احلديث .  .2

  هذا اجملال . إبراز الدور الذي قام به علماء املسلمني يف .3

 إيضاح اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف املناهج املعاصرة .  .4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  دراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال ال

 

 استخدام املراجع االلكرتونية ، وإمييل اجلامعة وموقعها

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 

. نقببد العلمبباء احملببدنني للمنطق األرسببببببببببطي عمومببًا وللقيبباس 1
املنطقي على وجه اخلصببببببببببو  ، وإبراز ما فيهما من قصببببببببببور 
ومقارنة ذلك مبوقف شبببببببيخ اإلسبببببببالم ابن تيمية من التعميم يف 

 القضية الكلية. 
 
  
  

3 6 



 

 . املنطق الرايضي ويشمل : 2
أ. التعريف مبفاهيم املنطق الرايضي " دالة القضية ، املتغريات ، 

 الثوابت ، .... إخل " . 
 ب. التعريف بنظرايت املنطق الرايضي : 

 –حسببببببببباب احملمول  –حسببببببببباب القضبببببببببااي  -  
 حساب العالقات . –حساب األصناف 

2 4 

 مبحث  االستقراء ويشمل :  3
 أ. تعريف االستقراء .  
 ب. االستقراء التام ، تعريفه ، نقد العلماء احملدنني له .  
ج. االستقراء الناقص " العلمي " تعريفه ، أتسيسه على  

 قانوين العلية واالطراد . 
 د. نتائج االستقراء العلمي . 

2 4 

 هب . مراحل االستقراء العلمي :  
مرحلة املالحظة : تعريفها ، أنواعها ، شببببببروطها  .1

 . 
التجربة ، تعريفها ، شببببببببببروطها ، عوامل مرحلة  .2

 جناحها . 
 مرحلة الفروض العلمية ، تعريفها ، أنواعها ، شروطها . 

3 6 



حتقيق الفروض العلمية : طرق حتقيقها والثبت من صببببببحتها مع 
دراسبببببببببة ونقد منهج جون سبببببببببتوارت مل ، ويتلخص يف الطرق 

 التالية : 
 أ. طريقة االتفاق والتالزم يف الوقوع . 

 قة االختالف أو التالزم يف التخلف . ب. طري
 ج . طريقة اجلمع بني االتفاق واالختالف . 

 د . طريقة التغري أو التالزم يف التغري النسيب . 
 هب. طريقة البواقي . 

 

 مرحلة النظرايت العلمية و تشمل :  .3
 أ. تعريف االنظرية العلمية . 

 ب. الرباهني العلمية . 
 العلمي . ج. نتائج االستقراء 

 د . حساب االحتماالت . 
 مناهج البحث :  .4

 أ. املنهج االستنباطي . 
 ب. املنهج االستقرائي . 

 ج. املنهج التكويين . 
د . املنهج اجلديل مع الرتكيز على قواعد اجلدل واملناهرة عند 

 أهل السنة واجلماعة . 

2 4 



اإلجيايب ، هل ميكن تصبببببببببور األشبببببببببياء ابحلدود    املقام الثاين :
وهل احلدود كافية يف تصببببببور األشببببببياء   وهل ال ميكن تصببببببور 

 األشياء بغري احلدود   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
2 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ن جماالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م



 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 أن يعرف الطالب مقدمة عن املنطق احلديث 1-1
 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام  أن يعرف املسائل املنطقية املتعلقة ابملنطق احلديث 1-2

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام  أن يعرف أبرز عيوب املنطق القدمي 1-3

 املهارات املعرفية 2
 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي والعقلية.أن حيلل الطالب املناهج العلمية احلديثة التجريبية  2-1

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي . وتفصيليا إمجاليا نقدا املنطق القدمي  ينقد أن 2-2

يتعرف الطالب على أبرز جهود املسلمني واألوربيني يف بناء املنطق  أن 2-3
 احلديث

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
لنقاش واحلوار حول كيفية الفهم اب يقوم الطالبأن  3-1

 .واالستنبام 
 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل اآلراء  يبينأن  3-2
 .واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

  .بطريقة منظمةاملنطق على التعبري عن مضمون ايقدر أن 

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

4-2 
العلماء املسلمني يف هذا د الطالب إظهار منهج جييأن 

 العلم .

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

الدورية للمكتبة للتعرف على  ـ الزايرة
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

 



 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

األسبوع احملدد  تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 7 االختبار النصفي 2
 %70 16 االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 التواجد ابلقسم ساعة أسبوعيا

 
 مصادر التعّلم .ي

 املطلوبة: . أدرج الكتب املقررة1

 ( .  زكراي فؤاد ترمجة)  موي بول،  العلوم وفلسفة املنطق .1

 .  بدوي الرمحن عبد،  والرايضي الصوري املنطق .2

 .  علي حممد القادر عبد ماهر، االستقرائي املنطق .3

 .  علي حممد القادر عبد ماهر،  الرايضي املنطق .4

 .  زيدان فهمي حممد،  وتطوره نشأته الرمزي املنطق .5

 .  بدوي الرمحن عبد،  البحث مناهج .6

 .  النشار سامي علي،  اإلسالم مفكري عند البحث مناهج .7

 .  قاسم حممود،  البحث ومناهج احلديث املنطق .8

 .  حسن علي عثمان،  واملناهرة اجلدل منهج .9

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 اجلمعية العلمية لعلوم العقيدة –املكتبة الشاملة



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وجملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة .أأ
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنين 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 ابلكليةقاعات التدريس 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
---- 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .م
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .ن

 استباانت الطالب

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ه
 األنشطة  الالصفية واالستباانت

 إجراءات تطوير التدريس: .و
 . نقاموحماولة حصر عناصر احملاضرة يف عدة  حتضري الدرس من قبل الطالب

 .وميكن املشاركة ابلورقة أو عن طريق عمل عرض برجكرت 

 .على أسئلة متنوعة من قبل الطالبات عن الدرس قبل االلقاء البحتفيز الط

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ي
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة 

 مراجعة الدرجات املستحقة من قبل جلنة من القسم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .أأ
 مث عرضه على جلنة التطوير للربانمج .‘ تقدمي تقرير دوري عن املقرر من قبل أستاذ املادة 



 

  

    

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 دراسات يف الفرق املعاصرة اسم املقرر:  

 [ 603 – 753]  رمز املقرر:  

 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-03-21  اتريخ التوصيف:

 قسم العقيدة –كلية  الدعوة وأصول الدين  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 [603 -753دراسات يف الفرق املعاصرة ]. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان يف األسبوع. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

 بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا 

 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .18
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 %93 النسبة: ✓

 

   

 %0 النسبة: × التعليم اإللكرتوين .ل

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
 %3 النسبة: ✓

    

 ابملراسلة .ن
 %1 النسبة: ✓

    

 تذكر أخرى .س
 %3 النسبة: ✓

 



 تعليقات:
 يتم تكليفهم أبحباث مما جيعلهم يستعينون ابملكتبة املركزية، وغريها من حمركات  البحث اإللكرتونية

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

على أوضـاعها احلالية ومدى التزامها أبصـوهلا العقدية وما طرأ لفرق املعاصـرة اإلسـالمية وغري اإلسـالمية دراسـة مباشـرة ابلتعرف ابتعريف الطالب  .1
  عليها من تغيري.

  دراسة مدى أتثري هذه الفرق يف العامل اإلسالمي وخارجه ووسائل مقاومتها والوقاية من خماطرها على العقيدة اإلسالمية الصحيحة. .2
  على اإلفادة من املهتدين من هذه الفرق وتثمني جتربتهم واقرتاحاهتم.اإلفادة من الثورة الكربى يف ميدان املعلومات والتواصل، واحلرص  .3

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  .  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(

 الرجوع إر موقع اجلامعة اإللكرتوين للوقوف على املفردات والكتب الرئيسة -
 الرجوع إر حمركات البحث يف املواقع اإللكرتونية -
 تنوع املهارات املعرفية -

 الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلوصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ـ اخلوارج واملرجئة:      1
 أ ـ دراسة فرق اخلوارج املعاصرة"كاإلابضية"ومدى التزامها أبصوهلا، وآاثرها. 

1 2 

 2 1 ب ـ مجاعة التكفري واهلجرة نشأهتا، أفكارها.

 2 1 ج ـ أثر الفكر اخلارجي على حياة بعض املسلمني املعاصرين ومظاهره.
 2 1 د ـ أثر الفكر اإلرجائي على حياة بعض املسلمني يف العصر احلاضر ومظاهره.

 ـ الشيعة: 2
 أ ـ والية الفقيه عند الشيعة. 

 ب ـ ظاهرة التصحيح يف مذهب الشيعة

1 2 

 2 1 ج ـ فكرة التقارب واحلوار.
 2 1 د ـ آاثرهم الفكرية يف حياة املسلمني املعاصرة.

 2 1 ـ العصرانيون: وتصنيفهم عقداي يف ضوء أصول الفرق وضوابطها.3



 ـ الباطنية: دراسة الفرق الباطنية املعاصرة ملعرفة مدى موافقتها أو بعدها عن األصول  املكتوبة4
 للفرقة، ووضع احللول املناسبة لدعوة األتباع وحوار الرؤساء منهم. 

1 2 

ـ الصوفية: دراسة الصوفية احلديثة يف العامل اإلسالمي وآاثرها مع دراسة أهداف وخطط  جملس 5
 التصوف العاملي، وآاثره يف العامل اإلسالمي.

1 4 

 2 1 ب ـ البالليون والفراخانيون يف أمريكا.
 2 1 القرآنيون يف ابكستان.ج ـ 

 2 1 د ـ األحباش .
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 4اختبارات     28 ساعات التدريس الفعلية
 ساعات

32 
    32 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان     ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات اثلثاً  -

االت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم م
 املعرفة 1

دراسة الفرق املعاصرة اإلسالمية وغري اإلسالمية منزلة أن يدرك الطالب  1-1
دراسة مباشرة ابلتعرف على أوضاعها احلالية ومدى التزامها أبصوهلا العقدية 

 .تغيريوما طرأ عليها من 

  

مدى أتثري هذه الفرق يف العامل اإلسالمي وخارجه  علىالطالب  أن يقف 1-2
 ووسائل مقاومتها والوقاية من خماطرها على العقيدة اإلسالمية الصحيحة.

  

على  حيرصمن الثورة الكربى يف ميدان املعلومات والتواصل، و أن يستفيد  1-3
 .اإلفادة من املهتدين من هذه الفرق وتثمني جتربتهم واقرتاحاهتم.

  

 املهارات املعرفية 2



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم م
   أن مييز الطالب بني الطوائف والفرق املختلفة اعتبارا مبقاالهتم 2-1
   أن يقارن بني مقاالت سائل الطوائف والفرق 2-2
   دالئلهاأن حيلل مقاالت سائر الطوائف والفرق مع خمتلف  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   أن يتحمل املسؤولية الفردية واألمانة العلمية يف األحباث  3-1
   أن يتحلى ابلروح اجلماعية يف املشاركة يف فرق العمل 3-2
   أن ميلك مهارة التعامل مع سائر الطوائف والفرق بروح علمية صادقة 3-3

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
   أن حيسن الطالب مهارة احلوار ومناقشة األفكار الفعال مع غريه 4-1
   أن جييد التعامل مع وسائل التواصل احلديثة وفق معايري إجيابية 4-2
أن يتقن استعمال برامج شبكة النت لتوفري املادة العلمية والتعامل مع  4-3

 اجلهات املختلفة من سائر الطوائف والفرق
  

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال توجد 5-1

 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
 األسبوع احملدد مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
 %10  مناقشة األحباث الفردية مجاعيااملناقشة العلمية من خالل األحباث اجلماعية، 

2 
 %30  االختبار النصفي

3 
 %60  االختبار النهائي

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 واإلجابة عن استفساراهتماالستفادة من الساعات املكتبية لاللتقاء مع الطالب وحل مشكالت الطالب 

 
 
 
 
 



 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 رجب خمتار مذكور                                     ـ التكفري واهلجرة وجها لوجه 
 حممد الناصر               ـ العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب  

 انصر القفاري   ـ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة      
 إحسان إهلي ظهري    ـ الربيلوية                             

 بالل فلبس ـ الفرق الباطنية املعاصرة يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 خادم خبش حسني     ـ القرآنيون

  
 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية 2 

  جملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . موقع اجلامعة 1
 . مكتبة امللك فهد الوطنية2
 . مكتبة امللك عبد العزيز العامة3
 
 مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى . 4

 . املكتبة الشاملة1
 . جامع مكتبة املسجد النبوي الشريف2
 . مكتبة اجلامعة على موقعها اخلاص3
 املرافق املطلوبة .بب

املقاعد داخل القاعات بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 (data show) قاعة دراسية جمهزة آبالت عرض -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 مكتبة اجلامعة -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9
 مكتبة اجلامعة فيها كمن كبري من املراجع، وأجهزة متصلة بشبكة اإلنرتنت -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب



 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تت
 تنشيط حلقات نقاش من خالل جمموعات من الطالب حول تقييم املقرر الدراسي -
 تفعيل االستبياانت الطالبية -
 تقييم ومناقشة األحباث اجلماعية -
 الدورية والنهائيةاالختبارات  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثث
 استشارة املختصني من داخل اجلامعة ومن خارجها. -
 التقييم الذايت -

 إجراءات تطوير التدريس: .جج
 يف طرق التدريس والتقوميالتواصل املستمر مع اجلهات الرتبوية، واالستفادة من التجارب املطبقة واآلراء اإلجيابية  -
 تنشيط الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول الطرق البيداغوجية واالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .حح
  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريةٍ 

 عرض عينة من تقارير الطالب على املشاركني يف تدريس املقرر وتقييمه -
 عرض عينة من اختبارات الطالب على املشاركني يف تدريس املقرر -

 رر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املق .خخ
 من خالل التقييم الذايت من قبل املدرس -1
 االسرتشاد آبراء الطالب واملختصني ممن سبقت مشاورهتم -2
 النظر يف توصيفات املقررات املشاهبة يف اجلهات األكادميية األخرى إلجراء مقارنة مرجعية -3

 

  

    

 

  



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  اسم املقرر  

 الفكر املعاصردراسات نقدية يف 

 

 ....................................................[603ب  783]  رمز املقرر:  
 

 

 

 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ....................................جامعة أم القرى... إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 -....................................قسم العقيدة –كلية الدعوة وأصول الدين ........ القسم: -لكليةا

.................................................. 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
  [ 603ـ  783]   راسات نقدية يف الفكر املعاصرد. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 دكتوراه عقيدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .25
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ف
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( . 
    

 %20 النسبة: √ ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 يتم تدريس املادة داخل قاعة الدرس نظراي ، مع اإلحالة لبعض مواقع اإلنرتنت ومراسلة أستاذ املادة



 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 ـ الوقوف على بعض النظرايت والدراسات الغربية املناوئة لإلسالم وبيان حقائقها    1    -
 وأهدافها.       -
 ـ دراسة هذه النظرايت دراسة نقدية على ضوء احلقائق الشرعية واملنهجية العلمية. 2     -
 ـ حتذير املسلمني من مثل هذه النظرايت والدراسات ببيان أهدافها احلقيقية وآاثرها    3     -
 اخلطرية على العقيدة اإلسالمية وإن ألبسوها لباس العلم واملوضوعية.       -
 ـ بيان ارتبام هذه النظرايت والدراسات مبورواثت الغرب الدينية الوثنية واملنحرفة. 4     -

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توجيه الطالب لبعض املواقع االلكرتونية -
 املنشورة الكرتونياإحالتهم لعدد من الكتب  -
 حثهم على متابعة بعض التسجيالت املتعلقة مبفردات املادة -
 ـ متابعة ما يستجد من مراجع يف جمال املقرر -

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

دراسة نقدية ، ودراستها  وأهدافها، النظرايت والدراسات الغربية املناوئة لإلسالم وبيان حقائقها  يتم انتقاء أهم 
،  من خالل نقاشات مجاعية ، ورقات عمل ، وعرض كتب و،  على ضوء احلقائق الشرعية واملنهجية العلمية

 . كتابة حبث معمق حول بعض موضوعاهتا

 

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2  التعريف ابلفكر املعاصر وأهم اجتاهاته ومدارسه .



 4 2 ركائز املنهج النقدي يف التعامل مع الفكر املعاصر

 القسم األول: موضوعات حبثية: 

خيتار أستاذ املقرر بعض املوضوعات التالية مما يدخل حتت أهدافها لتكون مادة حبثية للدارسني تتم مناقشتها 
 مجاعيا بعد التحضري هلا ومجع مادهتا العلمية ودراستها دراسة نقدية ومن هذه املوضوعات: 

 ـ العوملة الفكرية أهدافها، وآاثرها. 1

 ـ الروحية احلديثة واملعاصرة. 2

 احلداثة وما بعدها . ـ3

 ـ علم اآلاثر واالجتاهات اهلدامة فيه وبيان املنهج اإلسالمي يف ذلك. 4

 ـ املاسونية وأنديتها .5

 ـ عبادة الشيطان. 6

 نظرايت يف علم النفس . -7

 نظرايت يف علم االجتماع . -8

 

5 10 

 لقسم الثاين: دراسات نقدية: ا

االستشراقية ومواقف وآراء املستشرقني من بعض الدراسات االستشراقية خيتار أستاذ املقرر بعض الدراسات 
ومواقف وآراء املستشرقني من بعض املسائل العقدية املهمة من خالل كتاابهتم املستقلة أو دوائر معارفهم 

 لتكون مادة للدراسة النقدية من خالل احلقائق الشرعية والضوابط املنهجية العلمية. 

 

5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة

 



 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يعرف الطالب مفهوم الفكر املعاصر وأهم مدارسه 1-1
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

مث  التحضري من قبل الطالب املكلف أن يعلم الطالب ركائز املنهج النقدي لدراسة الفكر املعاصر  1-2
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

أن يقف الطالب على مناذج من االجتاهات الفكرية املعاصرة مع تطبيق املنهج  1-3
 النقدي عليها .

التحضري من قبل الطالب املكلف مث 
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

 املهارات املعرفية 2
بني التعامل الصحيح والتعامل اخلاطئ مع االجتاهات الفكرية أن مييز الطالب  2-1

 املعاصرة
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة 

خمتصر يتم االتفاق عليه بني  أن يتمكن الطالب من كتابة حبث علمي 2-2
 الباحث وأستاذ املادة

والبحوث فحص اخلطط  التكليف إبعداد اخلطط والبحوث
 وتقوميها

أن يقدر الطالب على التصدي للمدارس الفكرية املعاصرة املخالفة لإلسالم  2-3
 مبينا احلكم الشرعي هلا .

فحص اخلطط والبحوث  التكليف إبعداد اخلطط والبحوث
 وتقوميها

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 
 

2-3 

 خالل إجناز الواجبات العلمية والبحثيةأن يتحمل الطالب املسئولية من 
 

عالقة حوارية مبنية على  يتعود الطالب على إقامةأن 
 .االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 التكليف إبعداد اخلطط والبحوث
 
 
 املناظرات -احلوار اجلماعي 

 تقومي األعمال املقدمة
 
 

 التقومي املستمر

كيفية الفهم   والطالب على النقاش واحلوار  يتدربأن  3-3
 .واالستنبام 

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن جييد الطالب استخدام شبكة االنرتنت لإلفادة من املواقع ذات الصلة  4-1

 ابملقرر 
الطالب أبحباث عن طريق تكليف 

 احلاسوب خلدمة جمال التخصص
 تقومي األحباث

4-2 
 

أن يدرب الطالب على حتمل املسئولية الفردية من خالل  -
 تكاليف فردية .

 
 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

املالحظة املباشرة واملناقشة 
 اجلماعية
 



 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 

 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 طوال الفصل املواظبة على احلضور واملشاركة الفعالة 1
 %30 7 وتقدميها للمناقشة اجلماعية إعداد اخلطة 2
 %70 10 إعداد البحوث وتقدميها للمناقشة اجلماعية 3
4    
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 احلضور ابلقسم واملكتب اخلا  أبستاذ املادة ساعتني أسبوعيا -1
 التواصل عرب وسائط التواصل االجتماعيـ 2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .تت
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ـ دوائر املعارف، ومنها دائرة املعارف الربيطانية

 ـ العقيدة اإلسالمية يف دائرة املعارف اإلسالمية  ، خالد بن عبد هللا القاسم

 ـ قضااي معاصرة يف ضوء اإلسالم ، حلمي عبد املنعم صابر 

 ـ الروحية احلديثة ، حممد حممد حسني 

 ـ االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر ، حممد حممد حسني 



 ـ دائرة املعارف الربيطانية بني اجلهل والتضليل ، ملك غالم مرتضى 

 عاصرة ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.ـ املوسوعة امليسرة لألداين واملذاهب واألحزاب امل

 ـ تعظيم اآلاثر واملشاهد وأثرها يف األمة اإلسالمية  ، عبدالعزيز بن عبدهللا اجلفري

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى -

 راسات العقديةجملة الد -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 قواعد املعلومات التابعة ملكتبة امللك عبد هللا . -

 موقع اجلمعية العلمية السعودية للعقيدة -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: 4
 املكتبة الشاملة -

 املرافق املطلوبة .ثث
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات  .10

 ـ قاعة دراسية، هبا عدد من املقاعد املتكافئة مع عدد الطالب، وتكون يف وضع دائري أو نصف دائري.1

  ـ قاعة العرض والتدريب عند احلاجة إليها2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 الربامج االلكرتونية

 قاعة مزودة بسبورة ذكية لكان 
 جهاز حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابملقرر

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12
 



 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .ذذ

 استباانت الطالب -
 االختبارات النصفية والنهائية -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .رر
 استشارة املختصني من داخل اجلامعة وخارجها . -
 التقييم الذايت -

 إجراءات تطوير التدريس: .زز
 املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي.ـ  .سس
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .شش
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .صص

 املاضية.ـ عقد حلقات نقاشية بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر يف السنوات 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ضض
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 املشاركني يف تدريس املقرر ولو يف سنوات سابقة.عرض عينة من تقارير الطالب على األستاذة 

 ـ عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا ومناسبة التقومي الذي تستحقه.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .مم
 الذين مت استشارهتماالسرتشاد آبراء الطالب واملختصني  -
 النظر يف توصيفات املقررات املشاهبة يف اجلهات األكادميية األخرى للمقارنة املرجعية . -

 

  

    

 

  



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نوازل عقدية -  اسم املقرر  

 603-714  رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ....................................جامعة أم القرى... إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 -....................................قسم العقيدة –كلية الدعوة وأصول الدين ........ القسم: -لكليةا

.................................................. 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 603-814نوازل عقدية     . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 

 دكتوراه عقيدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ت
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

 %20 النسبة: √ ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
 



 تعليقات:

 يتم تدريس املادة داخل قاعة الدرس نظراي ، مع اإلحالة لبعض مواقع اإلنرتنت ومراسلة أستاذ املادة

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 ـ أتسيس منهج تطبيقي لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف النوازل واحلوادث الواقعة من االعتقادات واألفكار ـ معرفة وحكما ومعاجلة. 1

 ـ بناء شخصية الدارس فكراي وفقا ملنهج أهل السنة واجلماعة يف الدراسة والتقييم . 2

 ـ إحياء سنة علماء السنة واجلماعة يف معاجلة قضااي عصرهم ونوازل زماهنم . 3

 ـ بيان مشول الشريعة اإلسالمية ، وحكمها يف مجيع النوازل ، وهيمنتها على كل ما عداها من الشرائع واملذاهب واألفكار .4

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  املقرر الدراسي.لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 توجيه الطالب لبعض املواقع االلكرتونية -
 إحالتهم لعدد من الكتب املنشورة الكرتونيا -
 املادةحثهم على متابعة بعض التسجيالت املتعلقة مبفردات  -
 ـ متابعة ما يستجد من مراجع يف جمال املقرر -

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

وتدور حلقات نقاشية  مجاعية حوهلا من خالل ورقات عمل ، وعرض كتب و، كتابة حبث معمق  يتم انتقاء بعض النوازل العقدية املعاصرة املهمة ،
 حول بعض موضوعاهتا .

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1  مفهوم النوازل العقدية وأمهية دراستها .

 4 2 . منهج التعامل مع النوازل العقدية



الدراسة النقدية للموضوعات ذات التأثري يف املسلمني أو اليت خيشى أتثريها مستقبال أو القسم األول : 
 الطروحات العاملية اليت يراد تعميمها على البشرية مجعاء ومنها: 

 ـ االنفتاح املعريف، حدوده وضوابطه، أو ما يسمى بدميقراطية الفكر والرأي. 1

2 4 

 4 2 ـ البيان العاملي حلقوق اإلنسان ، وبيان األسباب والدوافع احلقيقة للهجوم على اململكة العربية السعودية . 2

 ـ مشروعات وتوصيات مؤملرات األسرة والسكان والبيئة ومتابعة ما يستجد منها. 3

 

2 4 

 4 2 ـ حرية التدين.  4

 القسم الثاين: 

الدراسة النقدية للكتب واألحباث العقدية اليت تنزل إر الساحة وحتمل أفكارا جديدة أو شبهات مستحدثة 
قد يلبس هبا على املسلمني، وتقتضي من طلبة العقيدة أن يقوموا بدراستها وتقوميها وعرضها على ميزان احلق 

 هل السنة واجلماعة. والعدل: كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم على وفق منهج أ

3 6 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة

 

 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ( اليتالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 ساعة 1

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.



 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يعرف الطالب مفهوم النوازل العقدية 1-1
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يعلم الطالب املنهج األمثل لدراسة النوازل العقدية 1-2
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يقف الطالب على مناذج من النوازل العقدية املعاصرة وكيفية التعامل معها . 1-3
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

 املهارات املعرفية 2
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة  أن مييز الطالب بني التعامل الصحيح والتعامل اخلاطئ مع النوازل العقدية . 2-1
خمتصر يتم االتفاق عليه بني  أن يتمكن الطالب من كتابة حبث علمي 2-2

 الباحث وأستاذ املادة
اخلطط والبحوث  فحص التكليف إبعداد اخلطط والبحوث

 وتقوميها
أن يقدر الطالب على التصدي ألهم النوازل العقدية املعاصرة مبينا احلكم  2-3

 الشرعي هلا .
فحص اخلطط والبحوث  التكليف إبعداد اخلطط والبحوث

 وتقوميها
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
 
 

2-3 

 إجناز الواجبات العلمية والبحثيةأن يتحمل الطالب املسئولية من خالل 
 

عالقة حوارية مبنية على  يتعود الطالب على إقامةأن 
 .االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 التكليف إبعداد اخلطط والبحوث
 
 
 املناظرات -احلوار اجلماعي 

 تقومي األعمال املقدمة
 
 

 التقومي املستمر

كيفية الفهم   والطالب على النقاش واحلوار  يتدربأن  3-3
 .واالستنبام 

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن جييد الطالب استخدام شبكة االنرتنت لإلفادة من املواقع ذات الصلة  4-1

 ابملقرر 
الطالب أبحباث عن طريق تكليف 

 احلاسوب خلدمة جمال التخصص
 تقومي األحباث

4-2 
 

أن يدرب الطالب على حتمل املسئولية الفردية من خالل  -
 تكاليف فردية .

 
 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

املالحظة املباشرة واملناقشة 
 اجلماعية
 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25



األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل املواظبة على احلضور واملشاركة الفعالة 1
 %30 7 وتقدميها للمناقشة اجلماعية إعداد اخلطة 2
 %70 10 إعداد البحوث وتقدميها للمناقشة اجلماعية 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 احلضور ابلقسم واملكتب اخلا  أبستاذ املادة ساعتني أسبوعيا -2
 التواصل عرب وسائط التواصل االجتماعيـ 2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .جج
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 منهج استنبام أحكام النوازل الفقهية املعاصرة دراسة أتصيلية تطبيقية . د. مسفر القحطاين . -

 وث وأعمال مؤملر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حلقوق اإلنسان املنعقد يف إيطاليا .حب -

 حبوث جممع الفقه اإلسالمي . -

 حبوث مؤملرات احلوار بني األداين . -

 مشروع جارودي حلوار احلضارات . -

 الدورايت واجملالت العلمية املتخصصة ، وما جيد من مؤلفات يف هذا اجملال . -

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى -
 جملة الدراسات العقدية -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 عبد هللا .قواعد املعلومات التابعة ملكتبة امللك  -
 موقع اجلمعية العلمية السعودية للعقيدة -



 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: 5
 املكتبة الشاملة -

 املرافق املطلوبة .حح
داخل القاعات  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

 ـ قاعة دراسية، هبا عدد من املقاعد املتكافئة مع عدد الطالب، وتكون يف وضع دائري أو نصف دائري.1
  والتدريب عند احلاجة إليهاـ قاعة العرض 2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 الربامج االلكرتونية

 قاعة مزودة بسبورة ذكية لكان 
 جهاز حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابملقرر

 هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان  .15
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .عع
 استباانت الطالب -
 االختبارات النصفية والنهائية -

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .غغ
 استشارة املختصني من داخل اجلامعة وخارجها . -
 التقييم الذايت -

 إجراءات تطوير التدريس: .فف
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .قق
 التدريس.ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف  .كك
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .لل

 ـ عقد حلقات نقاشية بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر يف السنوات املاضية.

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .مم
 يٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دور 

 عرض عينة من تقارير الطالب على األستاذة املشاركني يف تدريس املقرر ولو يف سنوات سابقة.

 ـ عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا ومناسبة التقومي الذي تستحقه.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .نن
 االسرتشاد آبراء الطالب واملختصني الذين مت استشارهتم -



 النظر يف توصيفات املقررات املشاهبة يف اجلهات األكادميية األخرى للمقارنة املرجعية . -
 

  

    

 

  



 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 عقدية نصو  اسم املقرر:                  

 [603  715] رمز املقرر:  

 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: .1440-3-21  اتريخ التوصيف:

 قسم العقيدة -كلية الدعوة وأصول الدين القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 [603ـ  815]نصوص عقدية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 )ساعتان( يف األسبوع 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 طالب وطالبات قسم العقيدة مرحلة الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .37

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من 

 الفصل األول من السنة التمهيدية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .38
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .39
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .40
 ـ ـ ـاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .41

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 :70 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
 :10 النسبة% 

    

 ابملراسلة .أأ
 :20 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 



 تعليقات:

 األهداف .س
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -4

 ـ ترسيخ اإلميان أبمهية النص يف ميدان العقيدة، وأنه مورد دائم للتلقي واالستمداد. 1

يد ملدلوالت ـ تنمية قدرة الدارس على فهم النصوص الشرعية واالستنبام منها وفق أصول أهل السنة واجلماعة ليكون نقده ودراسته عن وعي اتم وإدراك ج2
 النصوص وحكمة الشارع يف رد البشر إليها ، ال إر عقوهلم وأهوائهم اليت تضل وتشقى إن مل تعتصم ابلوحي واهلدي الرابين. 

األوائل كيد منهج أهل السنة واجلماعة يف أن فهم هذه النصوص ليس مشاعا لكل أحد وإمنا هو على وفق ما فهمه الصحابة رضوان هللا عليهم والسلف ـ أت3
 الذين شهد هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلفضل واخلريية.

 سنة واجلماعة دون تعارض. ـ أتكيد حقيقة اجلمع بني صحيح املنقول وصريح املعقول يف منهج أهل ال4

على املعرفة اإلنسانية  ـ بيان ميزة العقيدة السلفية يف ذلك ، والرد علي املخالفني من أهل اإلحلاد أو أهل الكتاب أو املتكلمني وغريهم، وإظهار فضل اإلسالم5
 بوجه عام. 

 ـ كشف املسائل املشكلة املتعلقة ببعض النصوص الشرعية.  6

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 على املقرر )املنهج واملفردات واملراجع املساعدة(.ـ تواصل الطالب مع صفحة أستاذ املقرر على موقع اجلامعة لالطالع 

 ـ التوسع يف التعامل مع الشبكة العنكبوتية يف احلصول على املواقع العلمية.

 ـ متابعة ما يستجد من مراجع يف جمال املقرر

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

 اختيار عشرين وجهاً منه.  ،"لشيخ اإلسالم ابن تيمية "درء تعارض العقل والنقلكتاب   دراسة اجلزء األول من

 ، أو ما شاهبها، وفهمها ووجه داللتها يف الرد على املخالف. الكتابةالواردة يف الشرعية بعض النصوصلدراسة تفصيلية مع 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 نصوص يف توحيد الربوبية 

 4 2 نصوص يف توحيد األلوهية 



 4 2 نصوص يف توحيد األمساء والصفات 

 4 2 نصوص يف القدر 

 4 2 نصوص يف الرؤاي 

 4 2 نصوص يف اإلميان 

 4 2 نصوص يف الوعد والوعيد 

 4 2 نصوص يف الفنت واملالحم وأشرام الساعة 

   
2 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
      32 املعتمدةالساعات 

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل ع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضاثلثاً  -

 التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة. 1

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن يدرك الطالب أمهية النصوص يف االستدالل على مسائل العقيدة 1-1
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

أن يتعلم الطالب كيفية استنبام مسائل العقيدة من النصوص الشرعية وفق أصول  1-2
 أهل السنة واجلماعة.

التحضري من قبل الطالب املكلف مث 
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

الدليل النقلي والدليل العقلي يف االستدالل على أن يتعلم الطالب كيفية اجلمع بني  1-3
 مسائل العقيدة.

التحضري من قبل الطالب املكلف مث 
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

 املهارات املعرفية 2
أن يقدر الطالب على مجع النصوص املتعلقة ابملسألة حمل االستدالل، ومناقشة ما  2-1

 يرد من إشكاالت.
التحضري من قبل الطالب املكلف مث 

 املناقشة اجلماعية يف القاعة
 التقومي املستمر



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
التحضري من قبل الطالب املكلف مث  أن ميلك الطالب مهارة دراسة األحاديث سندا ومتنا 2-2

 املناقشة اجلماعية يف القاعة
 التقومي املستمر

التحضري من قبل الطالب املكلف مث  املعقول أن يقدر الطالب على اجلمع بني صحيح املنقول وصريح 2-3
 املناقشة اجلماعية يف القاعة

 التقومي املستمر

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التقومي املستمر التكليف إبعداد اخلطط والبحوث أن يتحمل الطالب املسئولية من خالل إجناز الواجبات العلمية والبحثية 3-1
التكليف إبعداد اخلطط البحوث  يتمرن الطالب على العمل العلمي ضمن فريق من زمالئهأن  3-2

 واملناقش اجلماعية
املناقشات اجلماعية داخل 

 القاعة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التقومي املستمر املناقشة العلمية للخطط والبحوث أن ميتلك الطالب مهارة احلوار الفعال مع زمالئه ومع أستاذ املقرر 4-1
أن ميتلك الطالب القدرة على التعامل مع الربامج احلاسوبية واملواقع االلكرتونية  4-2

 ذات الصلة ابملقرر
 التقومي املستمر إعداد اخلطط والبحوث

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .30
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 مجيعها املواظبة على احلضور واملشاركة الفعالة 1
 %30 8 وتقدميها للمناقشة اجلماعية إعداد اخلطة 2
 %60 8 إعداد البحوث وتقدميها للمناقشة اجلماعية 3
4    
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعيا 4ـ الساعات املكتبية 1
 االجتماعيـ التواصل عرب وسائط التواصل 2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .خخ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ـ تفسري الطربي 1



 ـ تفسري ابن أىب حامت 2

 ـ تفسري عبدالرزاق 3

 ـ تفسري ابن كثري 4

 ـ شروح احلديث عموما 5

 ـ كتب العقيدة عموما املسندة 6

 ـ الرد على اجلهمية والزاندقة لإلمام أمحد 7

 ـ نقض أتسيس التقديس البن تيمية 8

 ـ درء التعارض العقل والنقل البن تيمية .9

 ـ خمتلف احلديث البن قتيبة .10

 ـ أتويل مشكل اآلاثر للطحاوي .11

 ـ التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي 12

 ى ـ إبطال التأويالت أليب يعل13

 ـ دفع إيهام االضطراب ، للشنقيطي .14

 ـ أضواء البيان ، للشنقيطي . 15

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 ـ جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية1

 ـ جملة الدراسات العقدية2

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 ـ اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب-

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 ـ املكتبة الشاملة1



 املرافق املطلوبة .دد
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16

 وتكون يف وضع دائري أو نصف دائري.ـ قاعة دراسية، هبا عدد من املقاعد املتكافئة مع عدد الطالب، 1

 ـ قاعة العرض والتدريب عند احلاجة إليها2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 ـ لو زودت القاعة بسبورة ذكية لكان أفضل1
 قررـ جهاز حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابمل2

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .18
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .هه

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .وو
صفحة الطالب يف موقع اجلامعة، فال حيصل على النتيجة إال بعد أداء توزيع استباانت التقومي على الطالب، أو عرب  .يي

 التقومي، ويتضمن التقومي ثالثة عناصر: األستاذ ـ املقرر ـ القياس والتقومي.
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأ
 ـ تقدمي تقرير فصل من ِقبل أستاذ املقرر

 املناهج الدراسية كل عشر سنوات ـ إعادة النظر يف

 ـ إقامة ورش عمل للنظر يف املناهج الدراسية.

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .تتت
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .ثثث
 من خربات األساتذة الزمالء.ـ االستفادة  .ججج
 ـ عقد حلقات نقاشية بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر يف السنوات املاضية. .ححح
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .خخخ

 أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات
 ـ عرض عينة من تقارير الطالب على األستاذة املشاركني يف تدريس املقرر ولو يف سنوات سابقة.

 ـ عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا ومناسبة التقومي الذي تستحقه.

 ط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطي .ددد
 ـ مراجعة دورية للمنهج واملفردات واملراجع من ِقبل متخصصني أو جلنة التطوير األكادميي. .ذذذ



 ـ حتليل نتائج الطالب مقارنة بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر. .ررر
 

  

    

 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   المعاصرةدراسات في األديان  اسم املقرر:  

  ( 603 - 743)    رمز املقرر:  
 



 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

جامعة أم القرى .... إسم املؤسسة التعليمية: 14..40..-...3..-.20....  اتريخ التوصيف:

 ................................... 

 ........................................العقيدة .......... -......     الدعوة وأصول الدين ...... القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 ( 603-843دراسات يف األديان املعاصرة   )    . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .42
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .43
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .44

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 مقرر دراسي  لطالب وطالبات قسم العقيدة يف مرحلة الدكتوراه

 

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .45
 الفصل الدراسي الثاني

46.  
  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:

 ال يوجد

47.  
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 ال يوجد

48.  
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .49



 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
  

 %70 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين .دد
  

 %0 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
  

 %10   النسبة:
    

 ابملراسلة .وو
  

 %5 النسبة:
    

 تذكر أخرى .زز
  

 %15 النسبة:
 

 تعليقات:

 املكتبة املركزية . تكليف الطالب والطالبات أبحباث ، مما جعلهم يذهبون إو

 األهداف . 
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ـ وقوف الدارس على معرفة الواقع املعاصر لألديان الكتابية والوضعية بعد االنتفاضة على الفكر 1

 الالديين الغربي وظهور األصوليات الدينية احلديثة وردود الفعل ضدها. 

ـ الدراسة املتعمقة هلذه األصوليات احلديثة من قبل املتخصصني يف العقيدة من أجل أن يعرف املسلم أين 2

يضع قدمه يف مواجهتها ويكون موقفه من هذه األصوليات مبنيا على علم ودراية بها ليأمن شرها ويعرف 

 مقاتلها "أو جوانب الضعف فيها". 

 أصوله أثابته وقواعده الراسخة.ـ غرس اعتزاز املسلم بدينه ومتسكه ب3

 

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 .الرسم الشجري 

 . تلخيص املعلومات وعرضها بطريقة الباور بونت 



 . رسم جداول توضيحية 

 .عرض فيديوهات 

 

 اإلسطوانات املدجمة .

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

 

 

 

 تناوهلا: املوضوعات اليت ينبغي .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

12/1 

مقدمة عن أفول مشس الالدينية وبيان أن األديان كلها تعيش صحوة 

 وانتفاضة وعودة  إىل اجلذور.

 

1 2 

12/2    

قضية احلوار بني األديان وخطة الفاتيكان وغريه لوضع قاسم مشرتك 

اإلبراهيمية بزعمهم ومتابعة املؤمترات  لألديان السماوية أو أتباع املّلة

 والندوات والدوريات عنها.

  1 2 

12/3  

 احلركة اإلصالحية اليهودية وتشمل الدراسة: 

 أ ـ حقيقتها وأسباب ظهورها            

 ب ـ موقفها من املتدينني األصوليني           

 جـ ـ موقفها من إسرائيل           

  1 2 



د ـ موقفها من اإلسالم وإمكان اإلفادة منها يف مقاومة األرض           

 املوعودة

12/4  

  الفرق اليهودية املعاصرة. 

  1 2 

12/5  

 أثر العقيدة اليهودية يف الفكر الصهيوني.

  1 2 

12/6   

 األصولية النصرانية وتأثريها على املسلمني

  1 2 

12/7   

  

 اإلجنيليةالصهيونية 

  1 2 

12/8  

 شهود يهوه عقائدهم ونشاطهم

  1 2 

12/9  

 التجديد الكاثوليكي

  1 2 

12/10  

 النشاط التنصريي يف بالد املسلمني وسائله وآثاره وسبل مقاومته

  1 2 

12/11  

 األصولية اهلندوسية وتشمل: 

 أ  ـ نشأتها حقيقتها أسبابها           

 ب ـ احلركات اهلندوسية املتطرفة الناشئة عنها           

 جـ ـ موقفها من اإلسالم يف القارة اهلندية والغرب          

   2 

12/12 

 العودة إىل الكنفوشيوسية يف الصني: 

 أ ـ أسباب هذه العودة           

  1 2 



 ب ـ مالحمها           

  جـ ـ مستقبلها وأثرها على املسلمني يف الصني           
 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

مناقشة    ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية
البحوث 
المقدمة 

من 
الطالب 
والطالب

 ات .

 ساعة 28

 ساعة 28      الساعات املعتمدة
 

 أربع ساعات  – ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1   الواقع املعاصر يتعرف  الطالب على

لألديان الكتابية والوضعية بعد 

االنتفاضة على الفكر الالديين الغربي 

وظهور األصوليات الدينية احلديثة 

   وردود الفعل ضدها. 

  مييز  الطالب  بني  األصوليات الدبنية

 املختلفة ؛ ليتقي شرها   .

 . احملاضرة 

  احلوار

 واملناقشة .

  الواجبات

 الفردية .

 اخلرائط املعرفية .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

  يقف  الطالب على موقف اإلسالم

 . من  األصوليات الدينية 

 

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

مشاهدة األفالم  

الوثائقية للمجتمعات 

الدينية يف اليوتيوب 

 وغريه .
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    

2-2      يدرك الطالب  املسلم مكانة  دينه

 اإلسالمي ومساحة تعاليمه   .

  يستدل على   حتريف اليهودية

والنصرانية واألديان الوضعية عن 

 املبادئ اليت قامت عليها .  

    يتعرف على   األصوليات الدينية

 وأثرها يف األمة اإلسالمية .

 هذه األصوليات  اليت  يدرك  خطورة

 قامت عليها هذه الديانات .

 

  العصف

 الذهين .

  املناقشة

 واحلوار .

  التعلم الذاتي

. 

 التعلم التعاوني .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

 تقويم األقران .
2-3    

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
3-1  . أن يرتأس جمموعة 

 . أن يشارك يف عمل مجاعي 

 . أن يتصدر لشرح مسالة 

 أن يلتزم بأدب احلوار .

  اإلدارة الذاتية

 للمجموعات .

  احلوار

 واملناقشة .

 الواجبات اجلماعية .

  بطاقة

 املالحظة .

  تقويم

 األقران .



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

تقويم الواجبات 

 اجلماعية .
3-2    

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
4-1  . أن يعرض الطالب رأيه بفاعلية 

 . أن يستخدم تقنية املعلومات 

أن ينشئ الطالب مع زمالئه على مواقع اإلنرتنت 

 منتدى علميا من أجل التواصل .

 . تعلم األقران 

  الواجبات

 اجلماعية . 

  تقويم

 األحباث .

  تقويم

 األقران .

 بطاقة املالحظة .
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5-1
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35
احملدد األسبوع  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %50 مستمرة  املشاركة 1

2 
األسبوع  مناقشة الطالب والطالبات   

 السابع 

 50% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . 
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 . مراجعة صفحة عضو هيئة التدريس على موقعه : ساعة أسبوعيا 

 . الربيد اإللكرتوني         : ساعتان أسبوعيا 

 . اجلوال واهلاتف األرضي : ساعة أسبوعيا 

 مصادر التعّلم .ذذ



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حممد السماك  الصهيونية املسيحية                       -1

ترمجةوتعليق:  ريتشارد هربد دكميجان، األصولية يف العامل الغربي              -2

 عبد الوارث سعيد

 إمساعيل الفاروقي . أصول الصهيونية يف الدين اليهودي  -3

 د. محمد مصطفى األعظمي0 فصول في أديان الهند الكبرى      -4

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 :املراجع الرئيسة

 

 صالح بن عبدهللا الهذلول  ـ األصولية اإلنجيلية                     1

 ـ شهود يهوه ـ التطرف المسيحي في مصر أبو إسالم أحمد عبد هللا 2 

 عبدالوهاب المسيري  ـ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 3 

 يوسف الحسن  ـ البعد الديني في السياسة األمريكية    4 

 حسن ظاظا  ـ الفكر اليهودي الحديث              5 

 ـ اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان ، بكر أبو زيد 6 

 األصولية والغرب : محمد عمارة . -7

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 السعودية لعلوم العقيدة.موقع وجملة اجلمعية العلمية 

 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املكتبة الشاملة 

 املرافق املطلوبة .رر
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: الدراسية
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19



قاعة تضم ثالثين مقعدا دراسيا ،باإلضافة إلى طاولة دائرية ، مع سبورة تقليدية 

 وأدواتها.

 بروجوكتور

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 ال يوجد.

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21
 ال يوجد.

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ززز
 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية .سسس

 استبانات تقويم املقرر من قبل الطالب والطالبات .

 املناقشات مع الطالب والطالبات حول املقرر وفاعلية التدريس .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ششش
 حلقة نقاش مع  زمالء يف التخصص.

 من عضو خارجي . مراجعة مستقلة

 إجراءات تطوير التدريس: .صصص
 متابعة االسرتاتيجات احلديثة يف التدريس .

 االطالع الدائم على كل ما هو جديد يف التخصص .

 النظر يف اجملالت العلمية يف جمال التخصص.

أعضاء إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ضضض
هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مقارنة االختبار بنموذج وضع األسئلة .

 حتليل االختبارات .



 تصحيح  عينة من أوراق اإلجابة عن طريق زميل متخصص.

 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة .ممم
 حتليل التغذية الراجعة من خالل التقارير .

 وضع خطة تنفيذية ؛ لتنفيذ التوصيات يف احلدود املتاحة .
 

  

    

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الفلسفة احلديثة واملعاصرة اسم املقرر:  

 603762 رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 العقيدة -الدعوة           القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 603862الفلسفة احلديثة واملعاصرة  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .50
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ماجستري عقيدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .54
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:
 املادة تدرس داخل قاعة الدرس نظراي



 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 مبصائر واالعتبار واحلياة الفكر على آاثرها على التعرف بغرض تطبيقية نقدية دراسة( واملعاصرة احلديثة) الغربية الفلسفة دراسة  .5
 . عليهم وجنايتها أهلها

 . القدمية الفلسفات سائر عن متيزها اليت احلديثة الغربية الفلسفة ومسات خصائص على التعرف ب2
 الوحي غري من احلق طلبت إذا البشرية ختبط ومدى الرسل وإرسال الكتب إبنزال البشرية على تعاو هللا بتفضل اإلميان أتكيد ب 3

 .الرابين
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام املراجع االلكرتونية ، وإمييل اجلامعة وموقعها

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة عن أهم خصائص الفلسفة الغربية احلديثة واملعاصرة اليت متيزها عن بببببببببب 1
 سائر الفلسفات القدمية ومالحمها ومساهتا البارزة ومنها: 

 أ ب هاهرة الصراع والتناقض يف الفكر الغريب ، ومن ذلك: 
 ب املوقف بني العلم والدين                                  
 ب املوقف بني املادية والصوفية                      
 ب الواقعية واملثالية                      
 ب الفردية واجلماعية                      
  ب تقديس العقل ونورة الالمعقول                      

3 6 

)كوهنا فلسفة وضعية إنسانية مقطوعة الصلة ابلوحي الرابين وإن  ب ب الالدينية 2
 أتنر بعض أعالمها مبورونهم الديين(. 

جبببببببب بببببببب التشريع، وضع قواعد وأحكام للحكم واالجتماع والسلوك على املستوى 
 اإلنساين كله ( .    

وما  د ببببببببببب املركزية العنصرية، فالعا  هو الغرب وفلسفة الغرب وقيمه هي املعتربة ،
   عداها مهمل ال قيمة له . 

2 4 

بببببببببببببب دراسبببة االلاهات الفلسبببفية الرئيسبببة حبسبببب آاثرها يف الفكر والفن واحلياة 2
 ومنها: 

 أ ب الليربالية 

2 4 



 ب ب الروحية والصوفية 
 جب ب فلسفة الشك والتمرد 

 د ب الطبيعية )املذهب الطبيعي من الرأمساليني القدماء إو دعاة العوملة(. 

3 6 

 هب ب فلسفة التشاؤم والضياع 
و بببب فلسفة التطور )نظرية كونت، نظرية التطور العضوي لداروين، النظرية النسبية 

 وأنرها يف تبديد فكرة الثبات وإطالق األحكام(. 
ز بببببببببببببببببب فلسبببببببفة الالمعقول )السبببببببرايلية، املسبببببببتقبلية، التحليل النفسبببببببي، العبثية، 

 الفوضوية(. 
 ح ب الربامجاتية.

2 4 

 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
2 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام أن يعرف مفهوم الفسلسفة احلديثة واترخيها  1-1
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام  ـ أن يذكر جماالت الفلسفة ااحلديثة واملعاصرة 1-2

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام  واملعاصرة الفلسفية احلديثةأن يعلم أهم املدارس  1-3



 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنبام  ـ أن يصف  أبرز املذاهب الفلسفية احلديثة واملعاصرة 1-4

 املهارات املعرفية 2
 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة حماورة ـ العمل اجلماعي احملاضرة ـ اآلراء الفلسفية احلديثة واملعاصرة حيللـ أن  2-1

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي العقدية من خالل اآلراء الفلسفيةخالفات املأهم يستنبط أن  2-2

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة اجلماعياحملاضرة ـ حماورة ـ العمل  حيلل اآلراء الفلسفية اليت أتثر هبا بعض الكتاب املسلمونان  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين  الطالب لديه ملكة النقد ينميأن  3-1

عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل  يبين الطالبأن  3-2
 .اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

احلديثة على التعبري عن مضمون الفلسفة يقدر أن 
.بطريقة منظمة  واملعاصرة  

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

4-2 
إظهار منهج السلف ابلعلم ابلردود على املواقف جييدأن 

 املخالفة .

 

مناقشة األفكار عن طريق 
جمموعات طالبيةتبادهلا يف   

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

 
املصطلحات العلمية املمنهجة يف التقرير والرد العلمي على  ميارسأن 

. خمالفات الفلسفة  
مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

للمكتبة للتعرف على ـ الزايرة الدورية 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

 



 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

األسبوع احملدد  شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 7 االختبار النصفي 2
 %70 16 االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 التواجد ابلقسم ساعة أسبوعيا

 
 مصادر التعّلم .زز

 املطلوبة: . أدرج الكتب املقررة1
  كرم  يوسف                         احلديثة الفلسفة اتريخ .10
  رسل برتراند                         الغربية الفلسفة اتريخ ب .11
  مىت كرمي                   نقدي عرض احلديثة الفلسفة ب .12
  أمني أمحد ، حممود جنيب زكي                          احلديثة الفلسفة قصة ب .13
 بدوي الرمحن عبد                      الفلسفة إو جديد مدخل ب .14
 بدوي الرمحن عبد                              الفلسفة موسوعة ب .15
  أمني عثمان                                       ديكارت ب .16
  حممود جنيب زكي                                     هيوم ديفد ب .17
  بدوي الرمحن عبد                                كانت  نويل أما ب .18
  صربي مصطفى      والدين والعلم العقل موقف ب .19
   حلمي مصطفى          املعاصرة الفلسفية واملذاهب اإلسالم ب .20
 . الزنيدي عبدالرمحن     والديين الفلسفي الفكر يف املعرفة مصادر ب .21
 حجازي سامي    وأصوهلا الربامجاتية ب .22

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 .اجلمعية العلمية لعلوم العقيدة – موقع االستاذ ـ املكتبة الشاملة

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 العقيدة.موقع وجملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم 



 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة .سس
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22

 قاعات التدريس ابلكلية
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23

 الربامج االلكرتونية

 إر جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .24
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ععع
 استباانت الطالب

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغ
 الالصفية واالستباانتاألنشطة  

 إجراءات تطوير التدريس: .ففف
 وحماولة حصر عناصر احملاضرة يف عدة نقام حتضري الدرس من قبل الطالب

 وميكن املشاركة ابلورقة أو عن طريق عمل عرض برجكرت 
 على أسئلة متنوعة من قبل الطالبات عن الدرس قبل االلقاء البحتفيز الط

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ققق
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة الدرجات املستحقة من قبل جلنة من القسم

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف .ككك
 مث عرضه على جلنة التطوير للربانمج .‘ تقدمي تقرير دوري عن املقرر من قبل أستاذ املادة 

 

 


