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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

 نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
املتطلب 
 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
   نوع املقرر التخريج ودراسة األسانيد 602643

 املستوى الثالث

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

 املستوى الرابع

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

  احلاجة أدرج املزيد من املستوايت حسب
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (1العقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة )  اسم املقرر:  

 603611 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

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .أ
 (603511(  )1العقيدة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 )ساعتان( يف األسبوع 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 طالب وطالبات قسم العقيدة مرحلة املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 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
 توجدال . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ـ ـ ـاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 :92 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

    

 ابملراسلة .د
 :5 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 تكليف الطالب ببحث بعض املسائل الصغرية من خالل املراجع األصيلة

 

 األهداف .ب



  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ومنهجهم يف التلقي .   إعطاء الطالب دراسة مفصلة عن مصادر االستدالل عند أهل السنة واجلماعة  وقواعدهـ 1
 تعميق حقيقة التوحيد أبنواعه يف نفس الطالب من خالل دراسة أهم مسائله .  -2
 صاحل . تنمية ملكة الطالب النقدية واإلبداعية من خالل معرفته بشبه املخالفني يف التوحيد ونقدها على ضوء نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف ال -3
 عقيدهتا من االحنرافات ، وأتصيل العقيدة الصحيحة على املنهاج احلق . محاية األمة اإلسالمية و صيانة  -4
 ترسيخ اإلميان بصحة وسالمة منهج السلف الصاحل يف فهمهم العقيدة وأتصيلها والذب عنها .  -5

)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(.  

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

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

 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:

مع دراسة مفصلة ألنواع التوحيد وما يناقضه  ،اجلماعة ومنهجهم يف تلقي العقيدةملصادر االستدالل وقواعده عند أهل السنة و يشتمل املنهج على دراسة تفصيلية 
 .وبيان حقيقة التوحيد عند املتكلمني والفالسفة والصوفية ،أو ينقصه

 

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

 6 3 مصادر االستدالل عند أهل السنة واجلماعة
 4 2 موقفهم من املصادر املخالفة

 6 3 قواعد االستدالل عند أهل السنة واجلماعة
 4 2 منهج التلقي عند أهل السنة واجلماعة

 2 1 مناذج تطبيقية من مسائل توحيد الربوبية
 2 1 مناذج تطبيقية من مسائل توحيد األلوهية

 4 2 تطبيقية من مسائل توحيد األمساء والصفاتمناذج 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2



 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
ساعات لالختبارين  4    28 ساعات التدريس الفعلية

 النصفي والنهائي
32 

      32 الساعات املعتمدة
 

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

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.لتدريس اليت تناسب طرق التقييم و : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
شكل اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لت: ضع طرق التقييم املناسبة 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

وكيف   أن يعرف الطالب املصادر الشرعية املعتمدة عند أهل السنة واجلماعة 1-1
 يتعامل معها

 والتقومي املستمر االختبار احملاضرة واملناقشة

 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة والبحث العلمي أن يدرك الطالب خطأ املناهج املخالفة ألهل السنة يف االستدالل وكيف يناقشها 1-2
أن يتعمق يف فهم الطالب صحة وسالمة منهج أهل السنة يف االعتقاد مع هتافت  1-3

 املناهج املخالفة هلم
احملاضرة والعصف الذهين والبحث 

 العلمي
 االختبار والتقومي املستمر

 املهارات املعرفية 2
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة  أن يستوعب الطالب صحة االستدالل العقدي عند أهل السنة 2-1
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة أن يدرك الطالب ضعف طرق االستدالل عند الفرق املخالفة ألهل السنة 2-2
 فحص الواجبات وتقوميها التكليف ببعض الواجبات أن يقدر الطالب على االستدالل ابلنصوص الشرعية بطريقة صحيحة 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التكليف ببعض الواجبات وحتديد وقت  والبحثية أن يتحمل الطالب املسئولية من خالل إجناز الواجبات العلمية 3-1

 إلجنازها
 التقومي املستمر

املناقشات اجلماعية داخل  تقسيم الطالب إىل جمموعات عمل أن يتمرن الطالب على العمل العلمي ضمن فريق من زمالئه 3-2
 القاعة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
طرح بعض املواضيع للنقاش داخل  ميتلك الطالب مهارة احلوار الفعال مع زمالئه ومع أستاذ املقررأن  4-1

 القاعة
 التقومي املستمر

أن ميتلك الطالب القدرة على التعامل مع الربامج احلاسوبية واملواقع االلكرتونية  4-2
 ذات الصلة ابملقرر

تكليف الطالب ابستخراج بعض املواد 
 العالقة ابملقرر إلكرتونيا العلمية ذات

 التقومي املستمر

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

 
 



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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %5 مجيعها املواظبة على حضور احملاضرات واملشاركة الصفية 1
 %5 10 حبث جزئية من جزئيات املقرر 2
 %20 8 االختبار النصفي 3
 %70 حسب تقومي اجلامعة االختبار النهائي 4
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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
 االجتماعيـ التواصل عرب وسائط التواصل 2

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 بن خزمية . ال ،لتوحيد وإثبات صفات الرب عز و جلا .1
 أليب بكر اخلالل .  ،السنة .2
 أليب بكر اآلجري . ، الشريعة .3
 أليب عبد هللا ابن مندة .  ،التوحيد .4
 أليب القاسم الاللكائي .  ،أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة شرح .5
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .6
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  ، مع شروحها ،التدمرية .7
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  ،شرح حديث النزول .8
 للذهيب .  ،العلو للعلي الغفار .9

 البن قيم اجلوزية .  ،مدارج السالكني .10
 البن قيم اجلوزية .  ،اجتماع اجليوش اإلسالمية .11
 اختصار " املوصلي " .  ،البن قيم اجلوزية ،رسلةالصواعق املخمتصر  .12
 للشيخ حممد بن عبد الوهاب .  ،هو حق هللا على العبيد مع شروحه كتاب التوحيد الذي .13
 عثمان علي حسن .  ،االعتقاد عند أهل السنة واجلماعةمناهج االستدالل على مسائل  .14
  سعود العريفي . ،عقلية النقلية على أصول االعتقاداألدلة ال .15
 أمحد بن انصر آل محد .  ،ؤية هللا تبارك وتعاىل يف اآلخرةر  .16
 خالد عبد اللطيف حممد .  ،ج األشاعرة يف توحيد هللا عز وجلمنهج أهل السنة واجلماعة ومنه .17
 عبد هللا بن حممد القرين .  ،املعرفة يف اإلسالم .18



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

 ـ جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية1

 ـ جملة الدراسات العقدية2

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ـ اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب1

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .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

 يات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجم  .2
 ـ لو زودت القاعة بسبورة ذكية لكان أفضل1
 ـ جهاز حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابملقرر2

 

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

 اذ ـ املقرر ـ القياس والتقومي.التقومي، ويتضمن التقومي ثالثة عناصر: األست
 ـ النظر يف إجاابت الطالب يف االختبارات النصفية والنهائية. .ص
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ض

 ـ تقدمي تقرير فصل من ِقبل أستاذ املقرر



 ـ إعادة النظر يف املناهج الدراسية كل عشر سنوات

 للنظر يف املناهج الدراسية.ـ إقامة ورش عمل 

 إجراءات تطوير التدريس: .ط
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .ظ
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .ع
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .غ
 االختبارات على بعض الزمالء املتخصصني لإلفادة من ملحوظاهتم.ـ عرض أسئلة  .ف

 

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

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

 ـ عرض عينة من أجوبة الطالب وتصحيحها على بعض الزمالء للتأكد من ثبات النتائج.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 1 يف العقيدة دراسة نصية اسم املقرر:  

 [ 603 – 621]  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 .ت
 [603 -521] 1العقيدة دراسة نصية يف . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان يف األسبوع. 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(

 الفصل الدراسي األول. 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

 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: . منط8

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
 %93 النسبة: ✓

 

   

 %0 النسبة: × التعليم اإللكرتوين .ز

    

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

    

 ابملراسلة .ط
 %1 النسبة: ✓

    

 تذكر أخرى .ي
 %3 النسبة: ✓

 



 تعليقات:

 أبحباث مما جيعلهم يستعينون ابملكتبة املركزية، وغريها من حمركات  البحث اإللكرتونيةيتم تكليفهم 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

مترين الطالب على فهم نصــــــوص العلماء املتقدمني ،  وإطالعه على مســــــالكهم ومصــــــطلحاهتم يف معاجلة القضــــــااي العقيدة  .1
 ومناقشتها والرد على املخالفني .

 ربط الطالب ابملصادر العقدية السلفية املتقدمة ، ذات الطابع املنهجي املتميز . .2
 تنمية املنهج العلمي لدى الدارس من خالل القراءة الناقدة، وعلم التسليم املطلق لغري املعصوم صلى هللا عليه وسلم. .3
إىل ســــــــالمة منهج أهل الســــــــنة واجلماعة  الوقوف على أقوال املخالفني ابلرجوع إىل مصــــــــادرهم األصــــــــلية لتأكيد االطمئنان .4

 .وأمانتهم يف النقل عن املخالفني والعزو إليهم
معايشـــــــــة الدارس ملنهج أهل الســـــــــنة واجلماعة يف النقد العلمي اهلادف الرصـــــــــني البعيد عن حظوظ النفس ومســـــــــالك أهل  .5

 .األهواء
 

)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 إىل موقع اجلامعة اإللكرتوين للوقوف على املفردات املطلوبة يف املصنفات املقررة -

 املواقع اإللكرتونية الرجوع إىل حمركات البحث يف -

 تنوع املهارات املعرفية -

 )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  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 . دراسة موجزة عن مشس الدين حممد بن األصفهاين ، وكتابه .1

 2 1 . دراسة موجزة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية2

 2 1 شيخ اإلسالم ابن تيمية ) شرح العقيدة األصفهانية (كتاب دراسة موجزة عن  . 3



 2 1 منهج شيخ اإلسالم العلمي يف الرد على املخالفني .. 4
حتليلية للكتاب من أوله إىل قوله : ) مث قال املصنف : والدليل على دراسة نصية . 5

 نبوة األنبياء املعجزات...(.
10 20 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 4اختبارات     28 ساعات التدريس الفعلية
 ساعات

32 
    32 املعتمدةالساعات 

 

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

 

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

 : 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  -
تيجيات تدريسها لتشكل التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتا: ضع طرق 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 
 

1-1 

على  مترين الطالب على فهم نصـــــــــــــوص العلماء املتقدمني ،  وإطالعه
مســـالكهم ومصـــطلحاهتم يف معاجلة القضـــااي العقيدة ومناقشـــتها والرد 

 على املخالفني .

  

 
1-2 

ربط الطالب ابملصادر العقدية السلفية املتقدمة ، ذات الطابع 
 املنهجي املتميز .

  

 
1-3 

تنمية املنهج العلمي لدى الدارس من خالل القراءة الناقدة، وعلم 
 املعصوم صلى هللا عليه وسلم.التسليم املطلق لغري 

  

 
1-4 

الوقوف على أقوال املخالفني ابلرجوع إىل مصادرهم األصلية لتأكيد 
االطمئنان إىل سالمة منهج أهل السنة واجلماعة وأمانتهم يف النقل 

 .عن املخالفني والعزو إليهم

  

 
1-5 

 معايشة الدارس ملنهج أهل السنة واجلماعة يف النقد العلمي اهلادف
 .الرصني البعيد عن حظوظ النفس ومسالك أهل األهواء

  

 املهارات املعرفية 2
   أن يفهم الطالب كالم العلماء ويستوعب مقاصده 2-1



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
   أن حيسن الطالب مهاراته يف التعامل مع كتب األئمة 

   أن يقارن بني املعلومات املضمنة يف املراجع واملصادر اليت يرجع إليها 2-2
حيلل املادة العلمية اليت تشتمل عليها املراجع واملصادر اليت يعتمد أن  2-3

 عليها، ويتمرن على أسلوب النقد اإلجيايب
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   أن يتحمل املسؤولية الفردية واألمانة العلمية يف البحث والقراءة 3-1
املشاركة يف فرق العمل عند قراءة أن يتحلى ابلروح اجلماعية يف  3-2

 النصوص
  

   أن ميلك مهارة التعامل مع خمتلف املراجع بروح علمية 3-3

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

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 %30  االختبار النصفي 2

 %60  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(.  
 واإلجابة عن استفساراهتماالستفادة من الساعات املكتبية لاللتقاء مع الطالب وحل مشكالت الطالب 

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرد على الزاندقة واجلهمية ، لإلمام أمحد بن حنبل .  -1
 السنة ، أليب بكر اخلالل .  -2
 الشريعة ، أليب بكر اآلجري .  -3
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، أليب القاسم الاللكائي .  -4
 بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  -5



 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -6
 درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  -7
 الصواعق املرسلة ، البن قيم اجلوزية .  -8
 خمتصر الصواعق املرسلة ، للموصلي .  -9

 .الرد على أهل الزيغ والبدع ، أليب احلسن األشعرياللمع يف  -10

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

 اإلنصاف ، للباقالين .  -1
 التمهيد ، للباقالين .  -2
 اإلرشاد ، اجلويين .  -3
 أتسيس التقديس ، للرازي .  -4
 موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة ، عبد الرمحن احملمود .  -5
 منهج إمام احلرمني يف دراسة العقيدة ، أمحد عبد اللطيف .  -6
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 . موقع اجلامعة 1
 . مكتبة امللك فهد الوطنية2
 عبد العزيز العامة. مكتبة امللك 3
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 . املكتبة الشاملة1
 . جامع مكتبة املسجد النبوي الشريف2
 . مكتبة اجلامعة على موقعها اخلاص3

 املرافق املطلوبة .أأ
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(: .4
 (data show) قاعة دراسية جمهزة آبالت عرض -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 مكتبة اجلامعة -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
 مكتبة اجلامعة فيها كمن كبري من املراجع، وأجهزة متصلة بشبكة اإلنرتنت -

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

 تنشيط حلقات نقاش من خالل جمموعات من الطالب حول تقييم املقرر الدراسي -



 تفعيل االستبياانت الطالبية -
 تقييم ومناقشة األحباث اجلماعية -
 دورية والنهائيةاالختبارات ال -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ي
 طرق التدريس والتقومي التواصل املستمر مع اجلهات الرتبوية، واالستفادة من التجارب املطبقة واآلراء اإلجيابية يف -
 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  .أأ
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة 

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

 الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر .بب
 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
 

 

 

 1 نقد املنطق اسم املقرر:  

 [ 603 – 631]  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 -531] 1نقد املنطق . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان يف األسبوع. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

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

 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

 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: . منط8

 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:

 أبحباث مما جيعلهم يستعينون ابملكتبة املركزية، وغريها من حمركات  البحث اإللكرتونيةيتم تكليفهم 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب مبقدمة خمتصرة عن املنطق ، واتريخ نقله إىل العربية . -1
 ونقدهم له نقداً إمجالياً ، ونقداً تفصيلياً. بيان موقف أهل السنة واجلماعة من املنطق ، -2
 الكشف عن هتافت معظم الدعاوى املنطقية يف ذاهتا وكوهنا ال تفيد احلق وال توصل إىل اليقني . -3
 توضيح بطالن تطبيق قواعد املنطق على عقائد الدين ، إذ إن أمر الدين أجلن من أن يوزن مبوازين املنطق . -4
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -خطط اذكر إبجياز أي  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الرجوع إىل موقع اجلامعة اإللكرتوين للوقوف على املفردات والكتب الرئيسة -1
 وع إىل حمركات البحث يف املواقع اإللكرتونيةالرج -2
 تنوع املهارات املعرفية -3

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

القســـــم األول : دراســـــة خمتصـــــرة للمنطق : يدرس الطالب ا ملنطق ابختصـــــار ، وتكون هذه الدراســــة 
 مقدمة لنقده ، ويراعى يف هذه الدراسة الرتكيز على املوضوعات اليت وجه إليهاا النقد

 ]متهيد[

1 2 

 . التصورات : 1

 واخلاصةالكليات ، اجلنس ، الفصل والنوع ، - 

1 2 

 2 1 والعرض العام ، وتقسيمها إىل ذايت وعرضي -

 2 1 التعريف وتقسيمه إىل : حد ورسم ، وكل منهما إىل اتم وانقص

 2 1 وهل التعريف يفيد تصور املعرفة ، وهل هو مجلة اتمة أو مفردة ، أو مركب تقييدي ؟ 

 2 1 التعريف اللفظي ، والفرق بينه وبني التعريف احلقيقي .
 2 1 التصديقات : القضااي و أقسامها :  -2



 أ. احلملية وما يتعلق هبا . 

 2 1 ب. الشرطية وما يتعلق هبا .

 ج. القياس وأقسامه : 
 القياس االقرتاين : أشكاله ، ويكتفى ابلشكلني األول والثاين .  -
 ، وغري اليقينية. القياس االستثنائي : أقسامه وضروبه املنتجة ، مواد األقيسة اليقينية -

1 2 

 2 1 تقسيم القياس ابعتبار مادته إىل برهاين وغري برهاين . -
 4 2 أ. ما وجه إىل املنطق من نقد علمي قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وبعده .

 4 2 ب. نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية للمنطق إمجاالً من حيث حكمه وعدم احلاجة إليه .
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 4اختبارات     28 ساعات التدريس الفعلية
 ساعات

32 
    32 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 ساعتان .14

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .15
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 املعرفة 1
   الطالب مبقدمة خمتصرة عن املنطق ، واتريخ نقله إىل العربية  أن يـَُعرَّف 1-1

موقف أهل السنة واجلماعة من املنطق ، ونقدهم له نقداً أن يدرك  1-2
 إمجالياً ، ونقداً تفصيلياً.

  

املنطقية يف ذاهتا وكوهنا ال تفيد احلق  كشف عن هتافت معظم الدعاوىأن ي 1-3
 وال توصل إىل اليقني .

  

بطالن تطبيق قواعد املنطق على عقائد الدين ، إذ إن أمر  أن يوضح له 1-4
 الدين أجلن من أن يوزن مبوازين املنطق .

  

 املهارات املعرفية 2



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

أن مييز الطالب بني الوسائل الصحيحة وغريها يف التعامل مع  2-1
 القضااي العقلية

  

   الصحيحة من غريهاأن يقارن بني املعلومات العقلية املوصل للمقاصد  2-2

   أن حيلل القضااي املنطقية العقلية حتليال نقداي 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل املسؤولية الفردية واألمانة العلمية يف األحباث املنوطة  3-1

 ابلقضااي املنطقية 
  

   أن يتحلى ابلروح اجلماعية يف املشاركة يف فرق العمل 3-2

   أن ميلك مهارة التعامل مع خمتلف املناهج واملدارسة املنطقية 3-3

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  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 4-3

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

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .16
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 .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حترمي القواعد املنطقية ، للكاتيب .  -1
 الرد على املنطقيني ، شيخ اإلسالم ابن تيمية . -2



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

 أليب حامد الغزايل .  معيار العلم ، -
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 املكتبة الشاملة. 1
 . جامع مكتبة املسجد النبوي الشريف2
 . مكتبة اجلامعة على موقعها اخلاص3
 املرافق املطلوبة .تت

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(: .7
 (data show) قاعة دراسية جمهزة آبالت عرض -

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

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

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

 حلقات نقاش من خالل جمموعات من الطالب حول تقييم املقرر الدراسي تنشيط -
 تفعيل االستبياانت الطالبية -
 تقييم ومناقشة األحباث اجلماعية -
 االختبارات الدورية والنهائية -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .حح
 التواصل املستمر مع اجلهات الرتبوية، واالستفادة من التجارب املطبقة واآلراء اإلجيابية يف طرق التدريس والتقومي -



 التدريستنشيط الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس حول الطرق البيداغوجية واالسرتاتيجيات احلديثة يف  -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .خخ

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
  يف تدريس املقرر وتقييمهعرض عينة من تقارير الطالب على املشاركني -
 عرض عينة من اختبارات الطالب على املشاركني يف تدريس املقرر -

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

 

  

    

 

  



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

    .األديان الوضعية   ............. اسم املقرر:  

  ..( 603- 641)  .............. 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 .خ
 ( 443األديان الوضعية  )   . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ساعتان. 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(

 مقرر دراسي لطالب وطالبات قسم العقيدة يف مرحلة املاجستري

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .25
 الفصل الدراسي األول

26.  
  وجدت(:املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن 

27.  

  443األديان الوضعية 

28.  
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 ال يوجد

29.  
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .30



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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
  

 %90  النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ف
  

 %0 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
  

 %5    النسبة:
    

 ابملراسلة .ق
  

 %2  النسبة:
    

 تذكر أخرى .ر
  

 %3  النسبة:
 

 تعليقات:

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

 األهداف .د
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 
 تعريف الطالب بتاريخ الشرك والوثنية يف بين آدم. (1

 التعرف على بعض العقائد الوثنية ودوافعها ونتائجها.. (2

 وقوف الطالب على فشل احملاوالت البشرية يف تلبية نداء الفطرة البشرية. (3

 حاجة اإلنسان إىل الدين املنزل من عند اهلل. (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(.  

 .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  .د
 وصف عام للمقرر:

 

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .17
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

12/1 

 حاجة اإلنسان إىل الدين –فطرية التدين  –تعريف الدين 

 

1 2 

12/2 

 بطالن نظرية التطور

  1 2 

12/3 

 أصول الديانات الوثنية

 

  1 2 

12/4 

 اهلندوسية

 أماكن وجودها.، مصادرها ، تطورها  ، شأتهان

 

  1 2 



12/5 

 اهلندوسية

 المعامالت،  األخالق ت ، العباداة ، عقيدال

  1 2 

12/6 

 

 البوذية

 

  1 2 

12/7 

 

 اجلينية

  1 2 

12/8 

 

 السيخية

 

  1 2 

12/9 

 

 

 اجملوسية

  1 2 

12/10 

 احللول و وحدة الوجود

  1 2 

12/11 

 

 الصلب والتثليث

   2 



12/12 

 الثنوية وعبادة النار

  1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .18
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعتان   ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية

اختبار 

 نصفي

ساعتان 
اختبار 
 نهائي

 ساعة 28

 ساعة 28      الساعات املعتمدة
 

 أربع ساعات  – ساعتان خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .19
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .20
 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 ت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م
 املعرفة 1

1-1  يتعرف  الطالب على  فطرية التوحيد و 

 تاريخ الشرك .   

  يدرك الطالب أصول الديانات الوثنية 

  مييز  الطالب نشأة الدين بني الفكر

 اإلسالمي و الفكر الوضعي . 

 . احملاضرة 

  احلوار

 واملناقشة .

  الواجبات

 الفردية .

 اخلرائط املعرفية .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م

  على بعض الديانات  يقف  الطالب

الوثنية وآثارها العقدية ، وموقف 

 . اإلسالم منها

 

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

مشاهدة األفالم  

الوثائقية للمجتمعات 

الدينية يف اليوتيوب 

 وغريه .
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    

2-2   مييز الطالب بني  املقبول واحملظور من

 األديان .

  يستدل على  فطرية الدين وأن الشرك

 طارئ ، وبطالن نظرية التطور.

   يتعرف على بعض الديانات الوثنية

 وأثرها يف األمة اإلسالمية .

  يدرك األصول الوثنية اليت 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    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 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 ت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م

تقويم الواجبات 

 اجلماعية .
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 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 .

  األقران .تعلم 

  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: .21
األسبوع احملدد  مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمرة  املشاركة 1

2 
األسبوع  االختبار النصفي  

 السابع 

20% 

 %10 مستمرة  تكليفات فردية ومجاعية  3

 %60 الرابع عشر االختبار النهائي 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(.  
 

 وقعه : ساعة أسبوعيا .مراجعة صفحة عضو هيئة التدريس على م 



 . الربيد اإللكرتوني         : ساعتان أسبوعيا 

 . اجلوال واهلاتف األرضي : ساعة أسبوعيا 

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 منومسرتي : شريعة منو يف اهلندوسية ، ترمجة إحسان حقي .   (1

 حممد مصطفى األعظمي . دراسات يف أديان اهلند الكربى : (2

 . املنهجية يف دراسة األديان الوضعية : عبداهلل مسك (3

 أحمد شلبي. أديان الهند الكبرى :  (4
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 :املراجع الرئيسة

 الفصل البن حزم. (1

 امللل والنحل للشهرستاني . (2

 على عبد الواحد وايف . األسفار املقدسة : (3

 اهلند عقائدها وأساطريها :عبدالرمحن محدي. (4

 البوذية : عبداهلل نومسوك . (5

 السيخ : حممد إبراهيم الشيباني . (6

 الدين : حممد عبداهلل دراز . (7

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 .السعودية لعلوم العقيدةموقع  وجملة اجلمعية العلمية 

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

 املكتبة الشاملة 

 املرافق املطلوبة .جج



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(: .10
قاعة تضم ثالثين مقعدا دراسيا ،باإلضافة إلى طاولة دائرية ، مع سبورة تقليدية 

 وأدواتها.

 بروجوكتور

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 ال يوجد.

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

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

 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: .زز
 حلقة نقاش مع  زمالء يف التخصص.

 من عضو خارجي . مراجعة مستقلة

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

 االطالع الدائم على كل ما هو جديد يف التخصص .

 النظر يف اجملالت العلمية يف جمال التخصص.

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .شش
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 .صص
 حتليل التغذية الراجعة من خالل التقارير .

 وضع خطة تنفيذية ؛ لتنفيذ التوصيات يف احلدود املتاحة .
 

  

    

 

 

 

 

  



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

      ...........  1الفرق  .. اسم املقرر:  

    ..( 603- 651)  . 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 .ذ
 ( 603-551)   1الفرق  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .31
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .32
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .33

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

 مقرر دراسي لطالب وطالبات قسم العقيدة يف مرحلة املاجستري

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .34
 الفصل الدراسي األول

35.  
  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:

36.  

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

 2الفرق 

 
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .37



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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ش
  

 %90 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ت
  

 %0 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
  

 %5   النسبة:
    

 ابملراسلة .خ
  

 %2 النسبة:
    

 تذكر أخرى .ذ
  

 %3  النسبة:
 

 تعليقات:

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

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تنبيه الطالب إىل ما جاء به اإلســـــــــــالم من ضـــــــــــرورة مجع الكلمة واالئتالف ، والنهي عن التفرق  .1
 واالختالف ، والبعد عن األسباب املؤدية إىل ذلك . 

تعريف الطالب أبهم الفرق اإلســـــــــــالمية ، والعوامل الداخلية واخلارجية اليت أدت إىل اال راف  .2
 هلا وآلاثرها السيئة على املسلمني . العقدي عند أرابب هذه الفرق ، تفادايً 

وقوف الطالب على مظاهر اال راف العقدي واملنهجي عند هذه الفرق عن طريق دراستها دراسة  .3
نقدية مع بيان موقف أهل السنة واجلماعة من هذه الفرق وحكمهم عليهم ، وبيان اآلاثر العقدية 

 يثاً. والفكرية هلذه الفرق على األمة اإلسالمية قدمياً وحد
ترســــيخ اإلميان بعقيدة الســــلف الصــــاو أهل الســــنة واجلماعة يف ذهن الطالب من خالل إطالعه  .4

 على ضالالت وختبطات وتناقضات هذه الفرق . 
 



)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  .ذ
 وصف عام للمقرر:

 

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .22
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

12/1  

واألمر ابجلماعة واالئتالف ، مع دراسة  هنى اإلسالم عن االختالف ،
  احلديث االفرتاق سنداً ومتناً . 

1 2 

12/2 

أمهية دراسة الفرق مع الوقوف على مناهج أشهر املؤلفني يف الفرق 
 قدمياً وحديثاً .

  1 2 

12/3 

 بداية ظهور الفرق وأسبابه .

  1 2 



12/4 

آاثره يف ظهور الفرق ، مع الدراســـة التفصـــيلية آلرائه  عبد هللا بن ســـب  ،
 وأفكاره والرد على املنكرين لشخصية ابن سب  . 

هـ . اجلهم بن صفوان وشيخه اجلعد بن درهم ، وأثرمها يف نش ة الفرق 
 ، مع دراسة أهم آرائهما وأفكارمها

  1 2 

12/5 

آرائهم وعقائدهم فرق اخلوارج : النش ة ، وأسباهبا ، أشهر الفرق ، أهم 
  مع نقدها. 

  1 2 

12/6 

 

فرق الشيعة : النش ة وأسباهبا ، أشهر الفرق ، أهم آرائم وعقائدهم  
  مع نقدها . 

 

  1 2 

12/7 

القدرية واجلربية : نش ة كل منهما ، أهم آرائهم وعقائدهم مع نقدها ، 
   آاثرهم يف الفرق األخرى ، آاثرهم الفكرية يف حياة املسلمني . 

  1 2 

12/8 

  املرجئة : نش هتا ، أهم مبادئها مع نقدها ، أثرها على حياة املسلمني

  1 2 

12/9 

الكالبية  ( نش ة كل فرقة ، أهم عقائدها   الفرق الكالمية : ) 
ومبادئها ، وأوجه االختالف واالتفاق بينهم ، أثر الفلسفة يف كل منها 

   ، آاثر كل فرقة على عقيدة املسلمني قدميا وحديثاً . 

  1 2 

12/10   1 2 



الكالبية  ( نش ة كل فرقة ، أهم عقائدها   الفرق الكالمية : ) 
ف واالتفاق بينهم ، أثر الفلسفة يف كل منها ومبادئها ، وأوجه االختال

   ، آاثر كل فرقة على عقيدة املسلمني قدميا وحديثاً . 

12/11 

( نش ة كل فرقة ، أهم عقائدها   األشعرية   الفرق الكالمية : ) 
ومبادئها ، وأوجه االختالف واالتفاق بينهم ، أثر الفلسفة يف كل منها 

  ، آاثر كل فرقة على عقيدة املسلمني قدميا وحديثاً . 

  

   2 

12/12 

املاتريدية ( نش ة كل فرقة ، أهم عقائدها   الفرق الكالمية : ) 
ق بينهم ، أثر الفلسفة يف كل منها ومبادئها ، وأوجه االختالف واالتفا

  ، آاثر كل فرقة على عقيدة املسلمني قدميا وحديثاً .

  1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .23
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعتان   ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية

اختبار 

 نصفي

ساعتان 
اختبار 
 نهائي

 ساعة 28

 ساعة 28      الساعات املعتمدة
 

 أربع ساعات  – ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .24
 

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .25



 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  -
 : 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  -

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

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

1-1    نشأة الفرق يتعرف  الطالب على

 وخطورته.    قوأسباب االفترا

  مييز  الطالب  بني أهل األهواء ، وأهل

 السنة واجلماعة  . 

   أهم الفرق يقف  الطالب على

اإلسالمية ، والعوامل الداخلية 

والخارجية التي أدت إلى االنحراف 

العقدي عند أرباب هذه الفرق ، 

يئة على تفادياً لها وآلثارها الس

 .   المسلمين

 

 . احملاضرة 

  احلوار

 واملناقشة .

  الواجبات

 الفردية .

 اخلرائط املعرفية .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

مشاهدة األفالم  

الوثائقية للمجتمعات 

الدينية يف اليوتيوب 

 وغريه .
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    

2-2  اهلدامة اليت تقوم  ءيقف على اآلرا

عليها الفرق املخالفة ألهل السنة 

 واجلماعة .

 . ينقد تلك اآلراء ، ويكشف زيفها 

 يقدر على إدارة احلوار واملناقشة .

  العصف

 الذهين .

  املناقشة

 واحلوار .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .



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

  التعلم الذاتي

. 

 التعلم التعاوني .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

 تقويم األقران .
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 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 .

تقويم الواجبات 

 اجلماعية .
3-2    

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

 . أن يستخدم تقنية املعلومات 

مع زمالئه على مواقع اإلنرتنت أن ينشئ الطالب 

 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    

 
 

 الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة خالل .26
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمرة  املشاركة 1



2 
األسبوع  االختبار النصفي  

 السابع 

20% 

 %10 مستمرة  تكليفات فردية ومجاعية  3

 %60 الرابع عشر االختبار النهائي 4

5    
6    

 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(.  
 

 . مراجعة صفحة عضو هيئة التدريس على موقعه : ساعة أسبوعيا 

 . الربيد اإللكرتوني         : ساعتان أسبوعيا 

 . اجلوال واهلاتف األرضي : ساعة أسبوعيا 

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مقاالت اإلسالميني ، أبو احلسن األشعري .  (5

 االعتصام الشاطيب .   (6

 الفرق بني الفرق البغدادي . (7

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

 :املراجع الرئيسة

 الفصل البن حزم. (8

 امللل والنحل للشهرستاني . (9

 منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية .   (10

 دراسات عن الفرق يف تاريخ املسلمني ، أمحد حممد جلي .  (11

 اإلمام زيد وآراؤه االعتقادية ، د . شريف اخلطيب .  (12

 األشاعرة ، عبد الرمحن احملمود . موقف ابن تيمية من  (13

 عبد اهلل بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة ، سليمان العودة .  (14

 مقالة التعطيل واجلعد بن درهم ، حممد بن خليفة التميمي .  (15



 أصول مذهب الشيعة ، ناصر القفاري .  (16

 

 . 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

 املكتبة الشاملة 

 

 املرافق املطلوبة .خخ
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(: .13

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

 وأدواتها.

 بروجوكتور

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 ال يوجد.

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15
 ال يوجد.

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

 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: .ظظ
 حلقة نقاش مع  زمالء يف التخصص.

 من عضو خارجي . مراجعة مستقلة

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

 االطالع الدائم على كل ما هو جديد يف التخصص .

 النظر يف اجملالت العلمية يف جمال التخصص.

أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .غغ
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 .فف

 حتليل التغذية الراجعة من خالل التقارير .

 وضع خطة تنفيذية ؛ لتنفيذ التوصيات يف احلدود املتاحة .
 

  



  

    

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نقد الفلسفة القدمية واملتوسطة اسم املقرر:  

 603661 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 .ز
 603561واملتوسطة نقد الفلسفة القدمية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .38
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .39
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .40

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

 دةماجستري عقي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .41
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .42
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .43
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .44

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 



 تعليقات:

 املادة تدرس داخل قاعة الدرس نظراي

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بيان الضالل والتخبط الذي يقع فيه كل من أعرض عن دين هللا  وشرعه .  .1

 بيان جناية الفلسفة على الرساالت ، وأثر الفالسفة يف الصد عن دعوة الرسل أو حتريفها واالبتداع فيها .  .2

من عبادة الكواكب والسحر إبطال القضااي الفلسفية املخالفة لصحيح املنقول وصريح املعقول ، وبيان أصوهلا الوثنية القدمية  .3
 والتنجيم . 

 إثبات استغناء األمة اإلسالمية عن كل الفلسفات ملا اشتملت عليه من كفر وضالل أو اجهاد للعقول مبا ال طائل حتته .  .4

آاثر  بيان ضالل املتفلسفة اإلسالميني ، وتقليدهم الساذج يف أكثر القضااي الفلسفية ، وأن ما يف فلسفتهم من حق إمنا هو من .5
 النبوة وثقافة اجملتمع اإلسالمي وعقيدته ، وهذه ال تنجيهم . 

)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  .ر
 وصف عام للمقرر:

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .27
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 . جذور الفلسفة اليواننية واتبعتها الرومانية : 1
 أ. الوثنيات القدمية يف مصر واهلند وبالد الرافدين . 

 ب. السحر والتنجيم وعبادة الكواكب .   
 ج. علوم أهل الكتاب احملرف .   

3 6 



د. إبطـــال دعوى قيـــامهـــا على التفكري العلمي   
 طاليس ، فيلون ( . أبمثلة لعقائد األوائل منهم )

 . املناهج الفلسفية الكربى يف العصور القدمية والوسطى . 2
أ. الســــفســــطة والشــــك ، وأثرمها يف التفلســــف   

 قدمياً وحديثاً . 
 ب. منهج الفالسفة اإلهليني وله مدرستان :   

اعتمادهم يف املعرفة على التجريد العقلي ،  املشـــــــــــا ون : -1
 واالستدالل املنطقي وبيان ما يف هذا من خلل واضطراب : 

 ) أرسطو ( دراسة حياته وفلسفته .  - 
أبرز ممثليهم من الفالســـفة اإلســـالميني ) ابن رشـــد (  - 

 مع دراسة ألهم آرائه . 
أبرز ممثليهم من النصـــــارى ) توما األكويين ( دراســـــة  - 

 حياته وأهم آراءه . 
اإلشراقيون واملثاليون : اعتمادهم يف املعرفة على الكشف  -2

 واحلدث واإلهلام ، بيان ما يف ذلك من الباطل واالضطراب . 
 ) أفالطون ( دراسة حياته وأهم آرائه .  - 
أبرز ممثليهم من الفالســفة اإلســالميني ) الســهروردي  - 

 ( دراسة حياته وأهم آرائه . 
أبرز ممثليهم من النصارى ) أوغسطني ( دراسة حياته  - 

    وأهم آرائه . 
  

2 4 



 . أهم القضااي الفلسفية " دراسة نقدية " : 3
 أ. وجود هللا تعاىل وصفاته .   
 ب. قدم العامل .   
الوجود  ج. العالقة بني اخلالق واملخلوق ) وحدة  

 ، الفيض والصدور ، اخللق بتوسط العقول أو األفالك ( . 
د. الوجود واملاهية ، وإثبات حقائق األشــــياء أو   
 عدمه . 
 هـ. الكليات واجلواهر العقلية اجملردة .   
 و . املعاد وآرا هم املختلفة فيه .   
و آرا هم املختلفة فيه ، ويف النبوة  ز . الوحي ،  

 واآلايت عليها . 

2 4 

. أتثر الصــوفية واملتكلمني ابلفلســفة وتفصــيل القول يف ذلك 4
 من خالل منوذجني : 

 أ. ابن عريب الطائي ، من املتصوفة .   
 ب. فخر الدين الرازي،  من املتكلمني .   

 

3 6 



 

 والفكر : . اآلاثر السيئة للفلسفة على العقيدة 5
أ. ظهور العقــائــد اإلحلــاديــة ، وحــدة الوجود ،   

 احللول واالحتاد ، إنكار الصفات . 
ب. فســـــــاد التفكري عند املســـــــلمني ، االعتماد   

 على املنطق الصوري يف كثري من العلوم.
ج. ا طاط احلضارة اإلسالمية نتيجة لالنصراف   

عن البحث يف الطبيعة ومعرفة الســــــنن الكونية واالجتماعية إىل 
 البحث يف أمور ال سبيل للعقل إىل معرفتها . 

د. هتيئة األمة اإلســــــــــالمية لتقبل الغزو الفكري   
 احلديث أبنواعه املختلفة . 

2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .28
 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  .29
2 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .30
 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 واالستنباط أن يعرف مفهوم الفسلسفة واترخيها وأهم املنسبني إليها  1-1
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  ـ أن يذكر جماالت الفلسفة القدمية 1-2

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  الفلسفية القدميةأن يعلم أهم املدارس  1-3

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  ـ أن يصف  أهم املبادىء الفلسفية اليت توصل إليها الفالسفة 1-4

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  أن تيجمع بني أقوال الفالسفة املنسبني إىل اإلسالم وأقوال سابقيهم 1-5

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  أن يستدل إلبطال شبه الفالسفة املنتسبني على منهج أهل السنة واجلماعة 1-6

 املهارات املعرفية 2
 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي ـ أن حتلل الطالبة مبادىء الفلسفة وحتدد معاملها وتعرف نشأهتا . 2-1

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي أن تستنبط أهم خمالفات الفلسفة من خالل عرض آراء الفالسفة وتفنيدها 2-2

بينها وبني ان حتلل الطالبة األقوال اليت أتثر هبا الفالسفة املنتسبون وتقارن  2-3
 آراء الفالسفة القدماء

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي

ـ أن تستنتج النصوص الشرعية يف تفنيد األقوال املخالفة  مع عرضها على  2-4
 .أصول الدين ومسائله

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي علم التوحيد على املنهج السين الصحيح أبقوال الفالسفة .أن تقارن  2-5

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن توطن الطالبة على إبداء قدرة يف النقاش واحلوار حول  3-1

 .كيفية الفهم واالستنباط 
 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

أن تبين الطالبة عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل  3-2
 .اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

أن تقدر الطالبة على التعبري عن مضمون الفلسفة القدمية 
 بطريقة منظمة 

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري



 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
4-2 

أن جتيد الطالبة إظهار منهج السلف ابلعلم ابلردود على 
 املواقف املخالفة .

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

 
يف التقرير والرد  أن متارس الطالبة املصطلحات العلمية املمنهجة

 العلمي على خمالفات الفلسفة
مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

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

 
 

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .31
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  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 7 االختبار النصفي 2
 %70 16 االختبار النهائي 3

 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(.  
 

 ابلقسم ساعة أسبوعياالتواجد 

 
 مصادر التعّلم .دد



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 بغية املراتد ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .1
 الصفدية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .2
 درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .3
 منهاج السنة النبوية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .4
 والتنبيهات ، ابن سينا . اإلشارات  .5
 آراء أهل املدينة الفاضلة ، الفارايب .  .6
 رسائل الكندي ، د. ابو راين .  .7
 هتافت الفالسفة ، أليب حامد الغزايل .  .8
 هتافت التهافت ، البن رشد .  .9

 اتريخ الفلسفة اليواننية ، يوسف كرم .  .10
 موسوعة الفلسفة ، عبد الرمحن بدوي .  .11
 اإلسالم ، علي سامي النشار . نش ة الفكر الفلسفي يف  .12
 الفكر الفلسفي يف اإلسالم ، سليمان دنيا .  .13
 أرسطو ، عبد الرمحن بدوي .  .14
 أفالطون ، عبد الرمحن بدوي .  .15

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

 اجلمعية العلمية لعلوم العقيدة –املكتبة الشاملة ـ

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

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

 املرافق املطلوبة .ذذ
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(: .16

 قاعات التدريس ابلكلية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .18
---- 



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

 استباانت الطالب

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

 إجراءات تطوير التدريس: .مم
 وحماولة حصر عناصر احملاضرة يف عدة نقاط 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  .نن
 أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة

 مراجعة الدرجات املستحقة من قبل جلنة من القسم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هه
 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
 

 

 

  اسم املقرر  

 ......................................................1املعاصرة املذاهب الفكرية 

 ........................................................603-681  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 .ش
 603-581 - 1املذاهب الفكرية املعاصرة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .45
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .46
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .47

 )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 .48
 تطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. امل5 .49
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .50
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .51

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

 %95 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

 %3 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

 %2 النسبة: √ ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 



 تعليقات:

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

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تعريف الطالب ابملذاهب الفكرية املعاصرة وأابطيلها .  .1
 تعريف الطالب مبوقف اإلسالم من هذه املزاعم .  .2
 العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم جلميع نواحي احلياة وأمهية هذا الشمول .  .3
 وتقوية اعتزازه بدينه وقيمه وبيان ختبطات البشر الفكرية بعيدة عن الوحي اإلهلي .  تقوية احلصانة الفكرية لدى الطالب ، .4

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

 توجيه الطالب لبعض املواقع االلكرتونية -
 إحالتهم لعدد من الكتب املنشورة الكرتونيا -
 حثهم على متابعة بعض التسجيالت املتعلقة مبفردات املادة -

 الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلوصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:
مث  مفهوم املذاهب الفكرية املعاصرة ، وعوامل نشأهتا يف الغرب ، وانتقاهلا للعامل اإلسالمي ، يتناول هذا املقرر

ا والتطبيقات ما ونشأهتممبينا مفهومه، املعاصرة يقف تفصيال عند مذهبني فكريني ومها العلمانية والدميقراطية 
 .ا ممع نقدها وبيان احلكم الشرعي منها ماملرتتبة عليه

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .32
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .  واملصطلحات ذات الصلة الفكرية املعاصرة تعريف املذاهب  -1

 

1 2 

 . ) سياسيا واجتماعيا واقتصاداي وفكراي (البيئة اليت نشأت فيها هذه املذاهب : و -2
 

2 4 

 :  يف العامل الغريب أسباب ظهورها -3
 فساد الكنيسة وإفسادها الديين النصراين .  .أ

 طغيان رجال الكنيسة وفساد أحواهلم .  .ب

2 4 



ختلص اجملتمع الغريب من هيمنة الكنيســــــــــة ومترده على تعاليم الدين يف  .ج
 قالبه الكنسي الفاسد . 

التماس ألخذ أبســــــــباب التقدم املادي معتمداً يف ذلك على معطيات  .د
 العقل وحتريره املطلق . 

استغالل اليهود هذا املناخ برتسيخ هذا النفور من الدين بوسائل شىت  .ه
 . 

 استعمال وسائل التضليل لرتويج هذه املذاهب املزيفة ونشرها . -4

 :  أسباب انتقاهلا إىل العامل اإلسالمي – 4
a.  . اصطناع املناخ املناسب 
b.  . استغالل األوضاع الدينية املنحرفة للهجوم على الدين 
c.  . اختاذ الشعارات املضللة  وتروجيها 
d.  . متجيد العقل والعلم التجرييب وادعاء تناقضهما مع الدين 

 

2 4 

   

 :  وما أنتجته من نظرايت سياسية واجتماعية واقتصادية من مخس زواايدراسة العلمانية  -5
 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب . 

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها . 

 

3 6 

وما أنتجته من نظرايت سياسية واجتماعية واقتصادية من مخس زوااي دراسة الدميقراطية  -6
 : 

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب . 

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها . 

 

3 6 

ما أنتجته من نظرايت ســـــياســـــية واجتماعية واقتصـــــادية من زوااي مخس دراســـــة العقالنية و  -7
 وهي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

2 4 



 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب .  الرابعة :

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها . 
 

 
 

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

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط املقصود ابملذاهب الفكرية املعاصرةأن يعرف الطالب  1-1
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  أن يلم ابلبيئة اليت نشأت فيها تلك املذاهب وأسباب ظهورها 1-2
1-3 

1- 4 
 أن يعلم دور الكنيسة واليهود يف ظهور املذاهب الفكرية املعاصرة

 أن يقف على حقيقة كل من العلمانية والدميقراطية وأسسهما وعوامل نشأهتما
 الشرح والتحليل واالستنباط 
 الشرح والتحليل واالستنباط

 األحباث واالختبارات
 األحباث واالختبارات

 املهارات املعرفية 2
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة  أن حيلل مفهوم املذاهب الفكرية املعاصرة وعوامل نشأهتا 2-1
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة  أن يقارن بني الواقع الذي نش ت فيه تلك املذاهب وواقع العامل اإلسالمي 2-2
2-3 
2-4 

 والدميقراطيةالعقدية اليت تضمنها العلمانية خالفات املأهم يستنبط أن 
أن يقدر على مناقشة أفكار العلمانية والدميقراطية مبينا ما فيها من خمالفات 

 شرعية

 اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة 
 اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة 

 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
عالقة حوارية مبنية على  على إقامةيتعود الطالب أن  3-1

 .االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

كيفية الفهم   وعلى النقاش واحلوار  الطالب يتدربأن  3-2
 .واالستنباط 

 األعمال املقدمةتقومي  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 
تكليف الطالب أبحباث عن طريق 
 احلاسوب خلدمة جمال التخصص

 املالحظة املباشرة واملناقشة اجلماعية

4-2 
 

درب الطالب على حتمل املسئولية الفردية من تيأن  -
 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
 

 .عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة يتعود الطالب على إقامةأن  3-1
كيفية الفهم   وعلى النقاش واحلوار  الطالب يتدربأن  3-2

 .واالستنباط 

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

   العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4



 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .33
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .34
 ساعة 1

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .35
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .36
األسبوع احملدد  التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 طوال الفصل  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 8 االختبار النصفي 2
 %70 16 االختبار النهائي 3

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ص
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(.  
 . ساعتني أسبوعيا احلضور ابلقسم واملكتب اخلاص أبستاذ املادة-1

 ـ التواصل عرب وسائط التواصل االجتماعي2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .رر



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 عواجي  بد. غال –املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها  .1
 د. حممود مزروعة –مذاهب فكرية معاصرة عرض ونقد  .2
 اجتاهات فكرية معاصرة د. مجعة اخلويل .3
 املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة .4
 انصر بن عبدالكرمي العقل  –االجتاهات العقالنية احلديثة  .5

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

 والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرىجملة الشريعة  -

 جملة اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 قواعد املعلومات التابعة ملكتبة امللك عبد هللا . -

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية،  5
 املكتبة الشاملة -
 موقع اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة . -

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

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

 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(:  .20
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو
 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على  .يي

 ستباانت الطالبا -
 االختبارات النصفية والنهائية -



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

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
 الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي.ـ املشاركة يف  .تتت
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .ثثث
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .ججج

 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  .ححح

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

 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: .خخخ
 استشارهتماالسرتشاد آبراء الطالب واملختصني الذين مت  -
 النظر يف توصيفات املقررات املشاهبة يف اجلهات األكادميية األخرى للمقارنة املرجعية . -

 

 

 

  



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  اسم املقرر  

 منهج البحث العلمي

 603-691  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 .ض
 603-591منهج البحث العلمي  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .52
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .53
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .54

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

 ماجستري عقيدة. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .55
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .56
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .57
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .58

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

 %95 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

 %3 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

 %2 النسبة: √ ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 



 تعليقات:

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

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟

 تعريف الطالب ابملناهج العلمية لكتابة الرسائل العلمية .  .1
 اخلطوات اليت جيب سلوكها لكتابة الرسالة العلمية .  –نظرايً  –دراسة الطالب  .2
 تطبيق هذه الدراسة عملياً على حبث خمتصر يتم االتفاق عليه بني الباحث وأستاذ املادة .  .3

 

ية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقناملقرر 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 -
 حثهم على متابعة بعض التسجيالت املتعلقة مبفردات املادة -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
التعريف ابلبحث واملنهج العلمي وشروطه وخصائصه ومراحله وتدريب الطالب على جممل اخلطوات الالزمة  وصف عام للمقرر:

 لكتابة حبث علمي رصني .
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .37
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 القسم األول : الدراسة النظرية وتشمل : 

 التعريف اللغوي واالصطالحي لكلميت : املنهج ، والبحث .  .1
 عناية علماء املسلمني ابملنهج العلمي للبحث .  .2
 مفهوم البحث العلمي عند األوربيني .  .3

1 2 

 كل منها .   أنواع املناهج العلمية  وخصائص -1
 أنواع البحوث اجلامعية وخصائص كل منها .  -2
 .أهم ضوابط التأليف والبحث يف العقيدة ومساته عند السلف  -3

2 4 

 الباحث وأهم اخلصال اليت يتحلى هبا ، واحملاذير اليت جيب أ ن ينأى بنفسه عنها .  -4
 اإلشراف العلمي ، دور املشرف ) احلقوق والواجبات ( .  -5
 املوضوع ، وما جيب مالحظته قبل اختيار املوضوع. خطوات اختيار  -6

2 4 

 أ أمهية البحث ، والباعث على اختياره .  - 10

 عنوان املوضوع ، واألمور اليت جيب مراعاهتا عند حتديد العنوان .   -11

2 4 



 املنهج والطريقة اليت سيسلكها الباحث يف معاجلة املوضوع .   12

 خطة البحث وما جيب مراعاته يف اخلطة .   - 13

 . الدراسات السابقة وتقوميها .  -14

 . قائمة مبدئية ابملصادر واملراجع األولية .  -15

 ع املعلومات وتدوين املادة العلمية : مج - 16
 أ. طرق نقل املعلومات من املصادر . 

 ب. االقتباس وضوابطه . 

 ج. اختيار املادة العلمية . 

 كتابة مسودة البحث .  .1
 عالمات الرتقيم والتنصيص وتنظيم مادة البحث .  .2
 اهلومش ومضموهنا ، طرقها ، مكاهنا ، ترقيمها ، وما جيب مراعاته حياهلا. .3
 مراجعة املسودة وما جيب مراعاته .  .4
 مقدمة البحث وحمتوايهتا .  .5
 خامتة البحث وحمتوايهتا .  .6
 املالحق .  .7
 ترقيم الصفحات .  .8
 الفنية .  الفهارس .9

 أقسام البحث يف شكله النهائي .  .10
 الطباعة وضوابطها . .11

 

2 4 

 معايري التقومي :  - 17
 أ. ابلنسبة للبحث . 

 ب. ابلنسبة للباحث . 

1 2 

 القسم الثاين : الدراسة التطبيقية :  -7

يكلف األســتاذ كل طالب ابختيار موضــوع من موضــوعات التخصــص ليكتب فيه حبثاً يطبق فيه عملياً حتت 
إشراف األستاذ ما تلقاه نظرايً يف الدراسة أعاله ، مث يقومه األستاذ ويدون عليه امللحوظات العلمية ، وحيسن 

هبة الذي يعرتي بعض الباحثني أثناء مناقشــــته يف تلك امللحوظات أمام زمالئه لتعم الفائدة ولكســــر حاجز الر 
 املناقشة . 

4 12 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .38
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:االضايف الذايتالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .39
 ساعة 1

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .40
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 املعرفة 1

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط أن يعرف الطالب مفهوم البحث واملنهج العلمي 1-1
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط الباب . أن يلم الطالب أبنواع البحوث واملناهج العلمية وأهم الضوابط يف هذا 1-2
أن يعلم املراحل اليت مير هبا البحث العلمي بدءا من اختيار املوضوع وحىت االنتهاء  1-3

 من كتابته
 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط

 املهارات املعرفية 2
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة  املستويف للشروط وما ليس كذلكأن مييز الطالب بني البحث العلمي  2-1
خمتصر يتم االتفاق عليه بني  أن يتمكن الطالب من كتابة حبث علمي 2-2

 الباحث وأستاذ املادة
 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة 

يقدر الطالب على القراءة النقدية للبحوث العلمية واستخراج أوجه أن  2-3
 القصور هبا .

 ناظرةاملسئلة ـ األناقشة ـ امل اورة ـ العمل اجلماعياحمل-احملاضرة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
عالقة حوارية مبنية على  يتعود الطالب على إقامةأن  3-1

 .االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

كيفية الفهم   والطالب على النقاش واحلوار  يتدربأن  3-2
 .واالستنباط 

 املقدمةتقومي األعمال  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 
تكليف الطالب أبحباث عن طريق 
 احلاسوب خلدمة جمال التخصص

املالحظة املباشرة واملناقشة 
 اجلماعية

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
 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .41
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  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 8 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(.  
 احلضور ابلقسم واملكتب اخلاص أبستاذ املادة ساعتني أسبوعيا -1
 عرب وسائط التواصل االجتماعيالتواصل  -2

 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 كيف تكتب حبثاً أو رسالة ، دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري والدكتوراه ، د. أمحد شليب .  .1
 مناهجه وتقنياته ، د. حممد زاين عمر .  البحث العلمي ، .2
 كتابة البحث العلمي و مصادر الدراسات القرآنية ، د. عبد الوهاب أبو سليمان .  .3
 الدليل إىل كتابة البحوث اجلامعية ورسائل املاجستري والدكتوراه ، مسيث بيكفورد ترمجة د. عبد الوهاب أبو سليمان .  .4
 د. إميل يعقوب .  كيف تكتب حبثاً أو منهجية البحث ، .5
 منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ، د . حممد بن صامل السلمي .  .6
 دليل الباحثني يف كتابة التقارير ورسائل املاجستري والدكتوراه ، سيد اهلواري .  .7
 كيف تكتب حبثاً جامعياً ، د . عبد العزيز شرف ، ود. حممد عبد املنعم خفاجي .  .8
 ، د. علي سامي النشار .  مناهج البحث عند مفكري اإلسالم .9

 أصول البحث العلمي ومناهجه ، أمحد بدر .  .10
 مناهج البحث وحتقيق الرتاث ، د . أكرم ضياء العمري .  .11

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

 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى -

 العقديةجملة الدراسات  -



 . 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: 6
 الشاملةاملكتبة  -

 املرافق املطلوبة .شش
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(:
 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .22

 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(:  .23
 الربامج االلكرتونية

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ززز
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .سسس
 االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول .ششش
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .صصص

 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  .ضضض
مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس 
 أخرى(:



 عرض عينة من تقارير الطالب على األستاذة املشاركني يف تدريس املقرر ولو يف سنوات سابقة. -
 ناسبة التقومي الذي تستحقه.ـ عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا وم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ططط
 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
 

 

 

 مناهج التصنيف يف العقيدة اسم املقرر:  

 [ 603 – 600]  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

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ظ
 [603 -500مناهج التصنيف يف العقيدة ]. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .59
 ساعتان يف األسبوع. عدد الساعات املعتمدة: 2 .60
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .61

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

 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .62
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .63
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .64
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .65

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 %93 النسبة: ✓

 

   

 %0 النسبة: × التعليم اإللكرتوين .نن

    

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

    

 ابملراسلة .عع
 %1 النسبة: ✓

    

 تذكر أخرى .فف
 %3 النسبة: ✓

 



 تعليقات:

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

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وتدوين علوم العقيدة خباصة .  تعريف الطالب مبنزلة العلم عند املسلمني ونشأة تدوين العلوم بعامة ، .6
 وقوف الطالب على أهم املصنفات يف العقيدة السلفية ابتداء من القرن األول ، ومناهج العلماء يف مصنفاهتم .  .7
معرفة الطالب ابملصــادر األســاســية للعقيدة عند الفرق واملذاهب املخالفة ، ومناهج املؤلفني لتلك املصــادر ، والكتب  .8

 عليها ومناقشتها. اليت تناولت الرد 
)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 املفردات والكتب الرئيسة الرجوع إىل موقع اجلامعة اإللكرتوين للوقوف -
 الرجوع إىل حمركات البحث يف املواقع اإللكرتونية -
 تنوع املهارات املعرفية -

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

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .42
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 . منزلة العلم يف اإلسالم ووسائل حفظه عند املسلمني .1

 2 1 . تدوين العلم : أ. الكتابة عند العرب قبل اإلسالم .2

 2 1 ب. الكتابة يف العصر النبوي وصدر اإلسالم .

 ج. نشأة املكتبات عند املسلمني . 

 أشهر املكتبات وخزائن الكتب يف العامل يف العصر احلديث . د .

1 2 

هـ . مدوانت املصادر اإلسالمية العامة ومناهجها ) الكتب اليت عنيت بتدوين 
 املصنفات ومؤلفيها ( .

1 2 

. عناية السلف ابلعقيدة يف مدوانهتم مع اإلشارة إىل كتب التفسري السلفية ، وكتب 2
 كتب السنة .وأبواب العقيدة يف  

1 2 

 2 1 . املصنفات يف العقيدة السلفية مع بيان مناهج املصنفني ومعلومات وافية عنها . 4



 أ. املصنفات يف العقيدة السلفية إىل هناية القرن اخلامس ، ومراحل تدوينها .

 2 1 ب. أشهر املصنفات يف العقيدة السلفية إىل عصران احلاضر .

 2 1 ج. كتب العقيدة والرسائل واملسائل املنسوبة إىل األئمة وال تصح نسبتها إليهم. 

 . املصنفات يف العقيدة عند امللل والنحل املخالفة . 5
 أ. عند الفالسفة . 

1 2 

 2 1 ب. عند املتكلمني ) املعتزلة ، األشاعرة ، املاتريدية ( .
 2 1 . املصنفات يف الفرق واملقاالت .6
 2 1 . املصنفات يف األداين والرد عليها .7
 2 1 . املصنفات يف التصوف ، والكتب اليت عنيت ابلرد عليهم .8

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .43
 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  .44
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .45
 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

منزلة العلم عند املسلمني ونشأة تدوين العلوم بعامة أن يدرك الطالب  1-1
 خباصة .، وتدوين علوم العقيدة 

  

الطالب على أهم املصنفات يف العقيدة السلفية ابتداء من  أن يقف 1-2
 القرن األول ، ومناهج العلماء يف مصنفاهتم .

  



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
املصادر األساسية للعقيدة عند الفرق على  الطالب أن يتعرف  1-3

واملذاهب املخالفة ، ومناهج املؤلفني لتلك املصادر ، والكتب اليت 
 عليها ومناقشتها .تناولت الرد 

  

 املهارات املعرفية 2
   أن مييز الطالب بني الوسائل الصحيحة وغريها يف التعامل مع املراجع 2-1
   أن يقارن بني املعلومات املضمنة يف املراجع املختلفة 2-2
   أن حيلل املادة العلمية اليت تشتمل عليها خمتلف املراجع واملصادر 2-3

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  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 خمتلف املراجع بروح علمية 3-3

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  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 4-3

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .46

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 %10  األحباث الفردية مجاعيا مناقشةاملناقشة العلمية من خالل األحباث اجلماعية، 

2 
 %30  االختبار النصفي

3 
 %60  االختبار النهائي

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
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 .صص



 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حملات يف املكتبة واملصادر ، د. حممد عجاج اخلطيب .  .1
 معجم املطبوعات العربية واملعربة ، يوسف سركي .  .2
 كتب حذر منها العلماء ، مشهور حسن سلمان .  .3
 حممد خري رمضان يوسف .  دليل املؤلفات اإلسالمية ، .4
 معجم املوضوعات املطروقة ، عبد هللا حممد احلبشي .  .5
 معجم ما طبع من كتب السنة ، مصطفى عمار منال .  .6
 اإلشارات إىل أمساء الرسائل والكتب املودعة يف بطون اجمللدات واجملالت ، مشهور حسن سلمان .  .7
  ة ، عبد العزيز احلميدي .براءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدع .8

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 الفهرست البن الندمي .  .1
 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، طاش كربى زاده .  .2
 الرسالة املستطرفة ، حممد جعفر الكتاين .  .3
 حاجي خليفة .  كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون ، .4
 إيضاح املكنون يف الدليل على كشف الظنون ، إمساعيل البغدادي . .5
 هداية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني ، إمساعيل ابشا البغدادي .  .6
 اتريخ األدب العريب ، كآل بروكلمان .  .7
 اتريخ الرتاث العريب ، فؤاد سزكني .  .8
  معجم املؤلفني ، رضا كحالة . .9

 واد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. امل3

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

 . املكتبة الشاملة1
 املسجد النبوي الشريف. جامع مكتبة 2
 . مكتبة اجلامعة على موقعها اخلاص3
 املرافق املطلوبة .ضض

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(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .25



 (data show) قاعة دراسية جمهزة آبالت عرض -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

 مكتبة اجلامعة -
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .27

 مكتبة اجلامعة فيها كمن كبري من املراجع، وأجهزة متصلة بشبكة اإلنرتنت -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظ

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

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

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

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(:

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

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

 

  

    

 

  



 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2) العقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  اسم املقرر:  

 603-612 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 .غ
 (603-612(  )2العقيدة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .66
 )ساعتان( يف األسبوع 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .67
 طالب وطالبات قسم العقيدة مرحلة املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .68

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

 الفصل الثاين من السنة التمهيدية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .69
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .70
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .71
 ـ ـ ـاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .72

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 :92 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

    

 ابملراسلة .شش
 :5 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 



 تعليقات:

 تكليف الطالب ببحث بعض املسائل الصغرية من خالل املراجع األصيلة

 

 األهداف .ف
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -6

 إعطاء الطالب دراسة مفصلة جلملة من املسائل العقدية . ـ 1
 تنمية ملكة الطالب النقدية واإلبداعية من خالل مناقشة مذاهب املخالفني ، وتفنيد شبهاهتم .  -7
 محاية األمة اإلسالمية وصيانة عقيدهتا من االحنرافات .  -8
 ترسيخ اإلميان بصحة وسالمة منهج السلف الصاحل يف فهمهم العقيدة وأتصيلها ، والذب عنها .  -9

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

 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  .ص
 وصف عام للمقرر:

دراسة معمقة لبعض  مسائل العقيدة، مع مناقشة المذاهب المخالفة ألهل السنة، منها مسائل: اإليمان وحكم مرتكب الكبيرة، والقدر، 

 سائل الصحابة والقرابة واإلمامة.والنبوات، واليوم اآلخر، وم

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .47
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 والرد على شبه الوعيدية والوعدية. ، مرتكب الكبريةو املسائل املتعلقة ابإلميان  .1

ومســــائل العصــــمة  ،وعند املتكلمني ،مع البحث يف دالئل النبوة عند أهل الســــنة ،مســــائل النبوة .2
 مع مناقشة اآلراء املخالفة .  ،وغريها

3 6 

 6 3 والرد على املخالفني ومناقشة شبهاهتم .  ،مسائل القدر .3

 4 2 وتفنيد شبهاهتم. ،وبيان مذاهب الطوائف املخالفة قدمياً وحديثاً ، مسائل اليوم اآلخر .4

والقرابة ومســـــــائل اخلالفة واإلمامة العظمى والرد على عقيدة أهل الســـــــنة واجلماعة يف الصـــــــحابة  .5
 ومناقشة آرائهم وشبهاهتم .  ،الطوائف املخالفة

3 6 

 



   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .48
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات لالختبارين  4    28 ساعات التدريس الفعلية
 والنهائيالنصفي 

32 

      30 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .49
 ساعتان         

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .50
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجاتاثنياً  -
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  -

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

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

أن يعرف الطالب مجلة من مسائل العقيدة اليت كانت مثار جدل بني الفرق  1-1
 املخالفة ألهل السنة.

 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة

 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة والبحث العلمي أن يدرك الطالب خطأ املناهج املخالفة ألهل السنة يف االعتقاد. 1-2
 االختبار والتقومي املستمر املناقشة والعصف الذهين  الصحيح.أن ميتلك الطالب القدرة النقدية للمذاهب املخالفة للمعتقد  1-3

 املهارات املعرفية 2
أن يتمكن الطالب من استيعاب موقف أهل السنة من املسائل مثار اجلدل بني  2-1

 الفرق املختلفة.
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة 

 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة للمذاهب املخالفة.أن ميتلك الطالب مهارة النقد والتقومي  2-2
 فحص الواجبات وتقوميها التكليف ببعض الواجبات أن يقدر الطالب على االستدالل ابلنصوص الشرعية بطريقة صحيحة. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التكليف ببعض الواجبات وحتديد وقت  إجناز الواجبات العلمية والبحثيةأن يتحمل الطالب املسئولية من خالل  3-1

 إلجنازها
 التقومي املستمر

املناقشات اجلماعية داخل  تقسيم الطالب إىل جمموعات عمل أن يتمرن الطالب على العمل العلمي ضمن فريق من زمالئه 3-2
 القاعة

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 التقومي املستمر طرح بعض املواضيع للنقاش داخل القاعة 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
ابستخراج بعض املواد تكليف الطالب 

 العلمية ذات العالقة ابملقرر إلكرتونيا
 التقومي املستمر

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

 



 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .51

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 مجيعها املواظبة على حضور احملاضرات واملشاركات الصفية 1
 %5 10 حبث جزئية من جزئيات املقرر 2
 %20 8 االختبار النصفي 3
 %70 حسب تقومي اجلامعة االختبار النهائي 4

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .ظ
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

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 فضائل الصحابة ، اإلمام أمحد بن حنبل .  .1
 اإلميان ، أليب عبيد القاسم بن سالم .  .2
 اإلميان ، ليحىي بن أيب عمر العدين .  .3
 السنة ، أليب بكر اخلالل .  .4
 تعظيم قدر الصالة ، حممد بن نصر املروزي .  .5
 القدر ، أبو جعفر الفراييب .  .6
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، أليب القاسم الاللكائي .  .7
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .8
 اإلميان الكبري واألوسط ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  .9

 النبوات ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .  .10
 والتعليل ، البن قيم اجلوزية . شفاء العليل يف القضاء القدر واحلكمة  .11
 القضاء والقدر ، عبد الرمحن احملمود .  .12
 عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام ، انصر بن علي الشيخ .  .13

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

 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية -
 العقدية جملة الدراسات -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ـ اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب-
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ـ املكتبة الشاملة1



 املطلوبةاملرافق  .ظظ
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(: .28

 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(:  .29
 ـ لو زودت القاعة بسبورة ذكية لكان أفضل1
 حاسوب مرتبط ابإلنرتنت ومزود ابملوسوعات العلمية ذات العالقة ابملقررـ جهاز 2
 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .30
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .للل

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

 التقومي، ويتضمن التقومي ثالثة عناصر: األستاذ ـ املقرر ـ القياس والتقومي.
 .ـ النظر يف إجاابت الطالب يف االختبارات النصفية والنهائية .ههه
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ووو

 ـ تقدمي تقرير فصل من ِقبل أستاذ املقرر

 ـ إعادة النظر يف املناهج الدراسية كل عشر سنوات

 ـ إقامة ورش علمية للنظر يف املناهج الدراسية.

 إجراءات تطوير التدريس: .ييي
 مادة التطوير العلمي.ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها ع .أأأأ

 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .بببب
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .تتتت
 ـ عرض أسئلة االختبارات على بعض الزمالء املتخصصني لإلفادة من ملحوظاهتم. .ثثثث
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .جججج

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

 ـ عرض عينة من أجوبة الطالب وتصحيحها على بعض الزمالء للتأكد من ثبات النتائج.



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

 

  

    

 

 

  



 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2دراسة نصية يف العقيــــــــــــدة)  اسم املقرر:  

 [ 603 – 622]  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 .ق
 [ 603 – 622]   ( 2دراسة نصية يف العقيــــــــــــدة). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 )ساعتان( يف األسبوع 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 طالب وطالبات قسم العقيدة مرحلة املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .74

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

 الفصل الثاين من السنة التمهيدية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .75
 [ 603 – 521]  ( 1دراسة نصية يف العقيدة  )  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .76
 ـ ـ ـاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .77

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 :92 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

    

 ابملراسلة .ضض
 :5 النسبة% 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 



 تعليقات:

 تكليف الطالب ببحث بعض املسائل الصغرية من خالل املراجع األصيلة

 األهداف .ك
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -10

 والرد على املخالفني.  ،الطالب على فهم نصوص العلماء املتقدمني وإطالعه على مسالكهم ومصطلحاهتم يف معاجلة القضااي العقدية  ومناقشتها مترينـ  1
 ربط الطالب ابملصادر العقدية السلفية املتقدمة ذات الطابع املنهجي املتميز .  -11
 وعدم التسليم املطلق لغري املعصوم .  ،قدةتنمية املنهج العلمي لدى الدارس من خالل القراءة النا -12
وأمانتهم يف النقل عن املخالفني   ،الوقوف على أقوال املخالفني ابلرجوع إىل مصادرهم األصلية لتأكيد االطمئنان إىل سالمة منهج أهل السنة واجلماعة -13

 والعزو إليهم.
 الرصني البعيد عن حظوظ النفس ومسالك أهل األهواء. معايشة الدارس ملنهج أهل السنة واجلماعة يف النقد العلمي اهلادف  -14

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

 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  .ض
 وصف عام للمقرر:

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( من قوله : " واألدلة على نبوة األنبياء املعجزات .. –كتاب ) شرح العقيدة األصفهانية   مدارسة يف النصف الثاين من

 

 اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعات  .52
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 3 تعدد دالئل النبوة
 6 3 مذاهب الناس يف حقيقة النبوة

 4 2 مذهب السلف وخمالفيهم يف مسائل األمساء واألحكام
 6 3 طرق أهل الكالم يف تقرير داللة املعجزة على صدق النيب

 2 1 نبوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلمشرح دليل األصبهاين على 
 4 2 شرح كالم األصبهاين عن اليوم اآلخر

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .53



 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات لالختبارين  4    28 ساعات التدريس الفعلية
 النصفي والنهائي

32 

      32 املعتمدةالساعات 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .54
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .55
 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  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: اثلثاً  -

 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

 املستمر االختبار والتقومي احملاضرة واملناقشة أن يعرف الطالب التعامل مع كتب السلف وفهم لغتها وحتليل ألفاظها 1-1
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة والبحث العلمي مسائل العقيدة من مصادر متنوعةاالستدالل على أن يتعلم الطالب طرق  1-2
عليها يف مصادرها ابلوقوف  ومذاهبهم خالفنيآراء املأن يتعرف الطالب على  1-3

 األصلية
 والتقومي املستمراالختبار  احملاضرة واملناقشة والبحث العلمي

 املهارات املعرفية 2
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة  أن يتمرن الطالب على فهم واستيعاب لغة العلماء املتقدمني 2-1
 االختبار والتقومي املستمر احملاضرة واملناقشة أن يدرك الطالب طرق االستدالل عند العلماء وطرق مناقشة اخلصوم 2-2
 فحص الواجبات وتقوميها التكليف ببعض الواجبات أن يتمكن الطالب من التعامل مع اآلراء املخالفة من مصادرها األصلية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
وقت التكليف ببعض الواجبات وحتديد  أن يتحمل الطالب املسئولية من خالل إجناز الواجبات العلمية والبحثية 3-1

 إلجنازها
 التقومي املستمر

املناقشات اجلماعية داخل  تقسيم الطالب إىل جمموعات عمل أن يتمرن الطالب على العمل العلمي ضمن فريق من زمالئه 3-2
 القاعة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التقومي املستمر طرح بعض املواضيع للنقاش داخل القاعة ومع أستاذ املقرر أن ميتلك الطالب مهارة احلوار الفعال مع زمالئه 4-1
أن ميتلك الطالب القدرة على التعامل مع الربامج احلاسوبية واملواقع االلكرتونية  4-2

 ذات الصلة ابملقرر
تكليف الطالب ابستخراج بعض املواد 

 العلمية ذات العالقة ابملقرر إلكرتونيا
 التقومي املستمر

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .56



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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 مجيعها احملاضرات واملشاركة الصفيةاملواظبة على حضور  1
 %5 10 حبث جزئية من جزئيات املقرر 2
 %20 8 االختبار النصفي 3
 %70 حسب تقومي اجلامعة االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرد على الزاندقة واجلهمية ، لإلمام أمحد بن حنبل .  .1
 السنة ، أليب بكر اخلالل .  .2
 الشريعة ، أليب بكر اآلجري .  .3
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، أليب القاسم الاللكائي .  .4
 دعهم الكالمية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية . بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس ب .5
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .6
 درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  .7
 النبوات ، ابن تيمية .  .8
 الصواعق املرسلة ، البن قيم اجلوزية .  .9

 خمتصر الصواعق املرسلة ، للموصلي .  .10
 والبدع ، أليب احلسن األشعري . اللمع يف الرد على أهل الزيغ  .11
 اإلنصاف ، للباقالين .  .12
 التمهيد ، للباقالين .  .13
 اإلرشاد اجلويين .  .14
 أتسيس التقديس ، للرازي .  .15
 موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرة ، عبد الرمحن احملمود .   .16

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

 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 -

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

 ـ املكتبة الشاملة1

 املرافق املطلوبة .غغ
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(:
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات  .31

 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(:  .32
 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 إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .33
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذذ

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

 ويتضمن التقومي ثالثة عناصر: األستاذ ـ املقرر ـ القياس والتقومي.التقومي، 
 ـ النظر يف إجاابت الطالب يف االختبارات النصفية والنهائية. .سسسس
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شششش

 ـ تقدمي تقرير فصلي من ِقبل أستاذ املقرر

 سية كل عشر سنواتـ إعادة النظر يف املناهج الدرا

 ـ إقامة ورش عمل للنظر يف املناهج الدراسية.

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصص
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .ضضضض
 ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. .طططط
 األساتذة الزمالء.ـ االستفادة من خربات  .ظظظظ
 ـ عرض أسئلة االختبارات على بعض الزمالء املتخصصني لإلفادة من ملحوظاهتم. .عععع



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

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

 ـ عرض عينة من أجوبة الطالب وتصحيحها على بعض الزمالء للتأكد من ثبات النتائج.

 ة املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالي .فففف
 ـ مراجعة دورية للمنهج واملفردات واملراجع من ِقبل متخصصني أو جلنة التطوير األكادميي. .قققق
 ـ حتليل نتائج الطالب مقارنة بني األساتذة املشاركني يف تدريس املقرر. .كككك

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 2نقد املنطق  اسم املقرر:  

 603632 رمز املقرر:  
 

 

  



 

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

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

 العقيدة -الدعوة           القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 ( 603632)  2نقد املنطق . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .80

 )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 .81
 ( 603531)  1نقد املنطق  السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .82
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .84

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ددد

 تعليقات:

 املادة تدرس داخل قاعة الدرس نظراي

 األهداف .م



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
على تعريف الطالب مبوقف أهل الســــــــــنة واجلماعة من املنطق ، ونقدهم له نقداً تفصــــــــــيلياً ، كما حرر ذلك شــــــــــيخ اإلســــــــــالم ابن تيمية يف كتابه الرد  .6

 املنطقني. 
 بيان موقف أهل السنة واجلماعة من املنطق ، ونقدهم له نقداً إمجالياً ، ونقداً تفصيلياً. .7
 نطقية يف ذاهتا وكوهنا ال تفيد احلق وال توصل إىل اليقني . الكشف عن هتافت معظم الدعاوى امل .8

)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(.  

 خدام املراجع االلكرتونية ، وإمييل اجلامعة وموقعهااست

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .57
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

يدرس الطالب نقد املنطق نقدًا تفصـــــــــــيلياً يف مقاماته األربعة من خالل كتاب " الرد على  1
 املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية " وذلك على النحو التايل : 

 . التصورات : 1
 املقام األول : السليب ، ورد قوهلم : إن التصورات غري البدهية ال تنال إال ابحلد . 

اإلجيايب ، هل ميكن تصــور األشــياء ابحلدود ل وهل احلدود كافية يف  املقام الثاين :
 تصور األشياء ل وهل ال ميكن تصور األشياء بغري احلدود ل 

3 6 

 . التصديقات : 
 املقام الثالث : السليب ، قوهلم : إنه ال يعلم شيء من التصديقات إال ابلقياس . 

 القياس يفيد العلم ابلتصديقات .املقام الرابع : اإلجيايب ، قوهلم : إن 

2 4 



ويف املقامني الســـالب واملوجب يهتم األســـتاذ أبســـاســـيات رد شـــيخ اإلســـالم ابن 
 تيمية ومن أمهها ما يلي : 

 أ. القضية الكلية واشرتاط املناطقة هلا يف القياس . 
 ب. اشرتاط املقدمتني يف االستدالل . 

األوىل ، وبيان اجلائز منها يف حق هللا ج. قياس الشـــــمول و قياس التمثيل وقياس 
 تعاىل . 

 د . مواد األقيسة ، وتقسيم املناطقة هلا إىل : يقيين ، وغري يقيين . 
  هـ. املنطق والدين من واقع رأي املناطقة يف مواد األقيسة .

2 4 

يف املقامني الســــالب واملوجب يف التصــــورات يهتم األســــتاذ أبســــاســــيات رد شــــيخ 
 اإلسالم ابن تيمية ومن أمهها : 

 أ. األمم عرفوا ما حيتاجون إليه دون احلاجة إىل احلد املنطقي . 
 ب. ليس هناك حد سليم من االعرتاض . 

 ج. كون األمر بدهياً أو نظرايً هو من األمور النسبية . 
د. كون بعض الصفات ذاتياً وبعضها عرضاً أمر غري متفق عليه ، فما يراه البعض 

 ذاتياً قد يراه آخر عرضياً . 
 

3 6 

ـــــــ. العلم ابجلزئيات مقدم على العلم ابلكليات ، وأن الوجود احلقيقي هو وجود  هـ
 اجلزئيات والكليات ، ال توجد إال يف األذهان . 

 و . املعرفة احلسية . 
 التعريف اللفظي ، وهل هو من ابب التصورات أو التصديقات .  ز .

2 4 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .58
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 االضايف)التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة  .59
2 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .60



 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء 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 واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم م
 املعرفة 1

 أن يعرف الطالب مقدمة خمتصرة عن املنطق واتريخ نقله إىل العربية. 1-1
 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  ابلتصورات .أن يعرف املسائل املنطقية املتعلقة  1-2

أن يعرف موقف أهل السنة واجلماعة من املنطق ونقدهم له نقداً إمجالياً، ونقداً  1-3
 تفصيلياً.

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط 

 املهارات املعرفية 2
 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي املتعلقة ابلتصورات .أن حيلل الطالب املسائل املنطقية  2-1

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

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة حماورة ـ العمل اجلماعياحملاضرة ـ  . والغربيني للمنطق املسلمني العلماء تناول بني يقارن أن 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن توطن الطالبة على إبداء قدرة يف النقاش واحلوار حول  3-1

 .كيفية الفهم واالستنباط 
 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

حوارية مبنية على االحرتام لتبادل أن تبين الطالبة عالقة  3-2
 .اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

بطريقة املنطق أن تقدر الطالبة على التعبري عن مضمون ا
 منظمة 

 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

4-2 
د الطالب إظهار منهج السلف ابلعلم ابلردود على جييأن 

 املواقف املخالفة .

 

مناقشة األفكار عن طريق 
طالبيةتبادهلا يف جمموعات   

ـ الزايرة الدورية للمكتبة للتعرف على 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 الشفوي والتحريري



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

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

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .61
األسبوع احملدد  كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   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 .غ
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 .فف

 املطلوبة: . أدرج الكتب املقررة1
 .  أساسي مرجع،  تيمية ابن اإلسالم شيخ،  املنطقيني على الرد

 .  تيمية ابن اإلسالم شيخ،  املنطق نقض
 .  تيمية ابن اإلسالم شيخ،  والنقل العقل تعارض درء

 .  تيمية ابن اإلسالم شيخ،  الفتاوى جمموع
 .  للسيوطي والكالم املنطق فن عن والكالم املنطق صون

 .  اليمين الوزير البن،  اليوانن أساليب على القرآن أساليب ترجيح
 .  الشنقيطي األمني حممد،  واملناظرة البحث آداب

  . اجلليند السيد حممد،  البحث ومناهج احلديث املنطق يف دراسات

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

 اجلمعية العلمية لعلوم العقيدة –املكتبة الشاملة



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 املرافق املطلوبة .قق
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(: .34

 قاعات التدريس ابلكلية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .36
---- 

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

 استباانت الطالب

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

 إجراءات تطوير التدريس: .هههه
 . وحماولة حصر عناصر احملاضرة يف عدة نقاط 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  .وووو
 حيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتص

 مراجعة الدرجات املستحقة من قبل جلنة من القسم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .يييي
 على جلنة التطوير للربانمج .مث عرضه ‘ تقدمي تقرير دوري عن املقرر من قبل أستاذ املادة 
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 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 ( 603-642اليهودية والنصرانية  )  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .85
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .86
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .88
 الثانيالفصل الدراسي 

89.  
  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:

 ةاليهودي

 النصرانية .90
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 ال يوجد

91.  
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .92



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

 احملاضرات التقليديةقاعات  .ههه
  

 %90 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ووو
  

 %0 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ززز
  

 %5   النسبة:
    

 ابملراسلة .ححح
  

 %2  النسبة:
    

 تذكر أخرى .ططط
  

 %3  النسبة:
 

 تعليقات:

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

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 
وقوف الطالب على عقائد اليهود والنصارى من خالل مصادرهم األصلية ، وبيان تناقض  (1

 كتبهم املقدسة ، وعدم صحتها سندًا ومتنًا . 

معرفة الطالب حبقيقة عداوة اليهود والنصارى للمسلمني منذ البعثة احملمدية وحتى قيام  (2

 الساعة . 

حتقيق احلصانة للدارس املسلم من كيد أعدائه احلقيقيني ، وإعداده لرد سهامهم يف  (3

حنورهم بوقوفه على فساد ما عندهم ، وتعرفه على خططهم وحبائلهم اليت حييكونها للقضاء 

 على دينه و عقيدته من خالل أهم فرقهم ومنظماتهم احلديثة .

 

 

)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  .ظ
 وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .62
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

12/1 

 دراسة موجزة عن تاريخ بين إسرائيل . 

 

1 2 

12/2    

عقائد بين إسرائيل كما يصورها القرآن والسنة و صفاتهم وأخالقهم 

. 

  1 2 

12/3  

تأصيل عقائد بين إسرائيل من مصادرهم املقدسة املعتمدة عندهم 

باهلل تعاىل وحتديد جوانب التحريف والتبديل لديهم فيما يتعلق 

وباألنبياء وعالقتهم باألمم األخرى ، مع الدراسة النقدية لتلك العقائد 

. 

  1 2 

12/4  

األسفار اخلفية ) التلمود ، والربوتوكوالت ( مع دراسة مظاهر 

 تطبيقها يف العصر احلاضر

  1 2 

12/5    1 2 



 دراسة موجزة عن تاريخ النصرانية .

12/6   

 املسيح عليه السالم وأمه كما يصورها القرآن والسنة املطهرة . 

 عقائد النصارى كما وردت يف القرآن والسنة .

 

  1 2 

12/7   

تأصيل عقائد النصارى من مصادرهم املقدسة املعتمدة لديهم  

املكملة للعهد القديم وحتديد مظاهر التحريف فيها ، والنصوص  ،

املبدلة ، خاصة فيما يتعلق بالتثليث اخلطيئة والصلب والقداء والقيامة 

. 

 

  1 2 

12/8  

 املقارنة بني نصوص العهد اجلديد ) األناجيل األربعة ( . 

 املقارنة بينها وبني رسائل بولس ، وبينها وبني إجنيل برنابا .

 

  1 2 

12/9  

مظاهر اخلالف بني الفرق النصرانية ) الكاثوليك ، األرثوذكس ، 

 الربوتستانت ( .

 

  1 2 

12/10  

 األصول الوثنية يف اليهودية والنصرانية .

  1 2 

12/11  

 العالقة بني اليهود والنصارى من األمة احملمدية .

الشرائع السابقة حكم اإلسالم يف اليهود والنصارى ، ونسخه جلميع 

 ، وبيان أنه الدين اخلامت الذي ال يقبل اهلل دينًا سواه .

   2 

12/12   1 2 



خطورة الدعوة إىل التقارب بني اإلسالم وبني اليهودية والنصرانية وبني 

اإلسالم وما يسمى بالدعوة إىل اإلبراهيمية وبيان حقيقة أهدافها 

 ومراميها .
 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .63
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعتان   ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية

اختبار 

 نصفي

ساعتان 
اختبار 
 نهائي

 ساعة 28

 ساعة 28      الساعات املعتمدة
 

 أربع ساعات  – ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايف)التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة  .64
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .65
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 : 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  -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1   يتعرف  الطالب على  تاريخ وعقائد

اليهود والنصارى من خالل مصادرهم 

 .    املقدسة وكتبهم املعتمدة 

 بني النصوص اإلسالمية   مييز  الطالب

 وبني النصوص اليهودية والنصرانية  .

 . 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 اليهودية والنصرانية

 

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 .املالحظة 

 . األحباث 

مشاهدة األفالم  

الوثائقية للمجتمعات 

الدينية يف اليوتيوب 

 وغريه .
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    

2-2   مييز الطالب بني  املقبول واحملظور من

 األديان .

  يستدل على   حتريف اليهودية

 والنصرانية .  

  والنصرانية  يتعرف على  اليهودية

 وأثرها يف األمة اإلسالمية .

يدرك األصول الوثنية اليت قامت عليها هذه 

 الديانات

  العصف

 الذهين .

  املناقشة

 واحلوار .

  التعلم الذاتي

. 

 التعلم التعاوني .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

 األقران .تقويم 
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 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    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 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: .66
األسبوع احملدد  خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمرة  املشاركة 1

2 
األسبوع  االختبار النصفي  

 السابع 

20% 

 %10 مستمرة  تكليفات فردية ومجاعية  3

 %60 الرابع عشر االختبار النهائي 4

5    
6    

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .ف
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(.  
 

 ا .مراجعة صفحة عضو هيئة التدريس على موقعه : ساعة أسبوعي 



 . الربيد اإللكرتوني         : ساعتان أسبوعيا 

 . اجلوال واهلاتف األرضي : ساعة أسبوعيا 

 مصادر التعّلم .كك
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الفصل البن حزم. (17

 امللل والنحل للشهرستاني . (18

 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، ابن تيمية . (19

 

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

 :املراجع الرئيسة

 

 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ابن قيم الجوزية .  .1
 إظهار الحق ، رحمة هللا الهندي .  .2
 محاضرات في النصرانية ، محمد أبو زهرة .  .3
 اليهود في القرآن والسنة ، د . محمد أديب الصالح .  .4
 أحمد مظهر .  الديانات ، .5
 الشخصية اليهودية في القرآن ، د . صالح الخالدي .  .6
 تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ، محمد عزة دروزه .  .7
 بروتوكوالت حكماء صهيون ، ترجمة محمد خليفة .  .8
 الفروق العقدية بين المذاهب المسيحية ، القس إبراهيم عبد السيد .  .9

 موسوعة تاريخ األقباط زكي شنودة .  .10
 اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان ، بكر أبو زيد .  .11

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع وجملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.

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

 املكتبة الشاملة 

 املرافق املطلوبة .لل
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(:



 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، .37
قاعة تضم ثالثين مقعدا دراسيا ،باإلضافة إلى طاولة دائرية ، مع سبورة تقليدية 

 وأدواتها.

 بروجوكتور

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
 ال يوجد.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .39
 ال يوجد.

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

 استبانات تقويم املقرر من قبل الطالب والطالبات .

 والطالبات حول املقرر وفاعلية التدريس .املناقشات مع الطالب 

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

 مراجعة مستقلة من عضو خارجي .

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

 االطالع الدائم على كل ما هو جديد يف التخصص .

 النظر يف اجملالت العلمية يف جمال التخصص.

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

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

 حتليل االختبارات .



 تصحيح  عينة من أوراق اإلجابة عن طريق زميل متخصص.

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

 وضع خطة تنفيذية ؛ لتنفيذ التوصيات يف احلدود املتاحة .
 

  



  

    

  املقررات الدراسية:توصيف  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

      ........... 2الفرق   .. اسم املقرر:  

 (      603- 652)  . 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 .و
 ( 603-552)   2الفرق    . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .93
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .95

  )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 املاجستري

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .96
 الفصل الدراسي األول

97.  
  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:

98.  

 1الفرق
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 ال توجد

 
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .99



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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
  

 %90 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين .ككك
  

 %0 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .للل
  

 %5   النسبة:
    

 ابملراسلة .ممم
  

 %2 النسبة:
    

 تذكر أخرى .ننن
  

 %3  النسبة:
 

 تعليقات:

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

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

والعوامل الداخلية واخلارجية اليت أدت إىل  تعريف الطالب أبهم الفرق الباطنية والصوفية ، .1
 اال راف العقدي عند أرابب هذه الفرق ، تفادايً هلا وآلاثرها السيئة على املسلمني . 

وقوف الطالب على مظاهر اال راف العقدي واملنهجي عند هذه الفرق عن طريق دراستها دراسة  .2
نقدية مع بيان موقف أهل السنة واجلماعة من هذه الفرق وحكمهم عليهم ، وبيان اآلاثر العقدية والفكرية 

 هلذه الفرق على األمة اإلسالمية قدمياً وحديثاً . 
ف الصـــــاو أهل الســـــنة واجلماعة يف ذهن الطالب من خالل إطالعه ترســـــيخ اإلميان بعقيدة الســـــل .3

 على ضالالت وختبطات وتناقضات هذه الفرق .
 

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

 .الرسم الشجري 



 . تلخيص املعلومات وعرضها بطريقة الباور بونت 

 . رسم جداول توضيحية 

 .عرض فيديوهات 

 اإلسطوانات املدجمة .

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .67
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

12/1  

 الفرق الباطنية :

 تعريفها ، نشأتها ، أهم فرقها

1 2 

12/2 

 االسماعيلية

  1 2 

12/3 

 الدروز

  1 2 

12/4 

 البابية

 

  1 2 

12/5 

والفرق بينه وبين الزهد اإلسالمي ،  نشأة التصوف ،
 مراحل التصوف

 

  1 2 

12/6 

 التيجانية

  1 2 



12/7 

 الشاذلية

  1 2 

12/8 

 السنوسية

  1 2 

12/9 

 الفرق الحديثة :

 نشأتها ، أهم فرقها

  1 2 

12/10 

 البهائية

  1 2 

12/11 

 القاديانية

   2 

12/12 

 البريلوية

  1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .68
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعتان   ال يوجد ال يوجد ساعتان ساعات التدريس الفعلية

اختبار 

 نصفي

ساعتان 
اختبار 
 نهائي

 ساعة 28

 ساعة 28      الساعات املعتمدة
 

 أربع ساعات  – ساعتان ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايف)التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة  .69
 



 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .70
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

 : 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  -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

1-1    نشأة الفرق يتعرف  الطالب على

 وخطورته.    قوأسباب االفترا

  مييز  الطالب  بني أهل األهواء ، وأهل

 السنة واجلماعة  . 

   الفرق اأهم يقف  الطالب على 

،  الباطنية والصوفية والحديثة

والعوامل الداخلية والخارجية التي 

أدت إلى االنحراف العقدي عند 

أرباب هذه الفرق ، تفادياً لها 

 .   وآلثارها السيئة على المسلمين

 

 . احملاضرة 

  احلوار

 واملناقشة .

  الواجبات

 الفردية .

 اخلرائط املعرفية .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

مشاهدة األفالم  

الوثائقية للمجتمعات 

الدينية يف اليوتيوب 

 وغريه .
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
2-1    

2-2  اهلدامة اليت تقوم  ءيقف على اآلرا

عليها الفرق املخالفة ألهل السنة 

 واجلماعة .

 . ينقد تلك اآلراء ، ويكشف زيفها 

 . يقدر على إدارة احلوار واملناقشة 

  العصف

 الذهين .

  املناقشة

 واحلوار .

 

  األسئلة

واملناقشات 

. 

  االختبار

 التحريري .



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

  التعلم الذاتي

. 

 التعلم التعاوني .

  االختبار

 الشفهي .

  بطاقة

 املالحظة .

 . األحباث 

 تقويم األقران .
2-3    

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  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 .

تقويم الواجبات 

 اجلماعية .
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 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: .71
األسبوع احملدد  مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 مستمرة  املشاركة 1



2 
األسبوع  االختبار النصفي  

 السابع 

20% 

 %10 مستمرة  تكليفات فردية ومجاعية  3

 %60 الرابع عشر االختبار النهائي 4

5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
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 .مم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 مقاالت اإلسالميني ، أبو احلسن األشعري .  (8

 دراسات  عن الفرق يف تاريخ املسلمني ، أمحد حممد جلي .   (9

 وبيان موقف اإلسالم منها ، غالب عواجي .فرق معاصرة منتسبة لإلسالم ،  (10

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

 :املراجع الرئيسة

  التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ، أبو احلسني امللطي .   (1

 امللل والنحل ، الشهرستاني .  (2

 زم . الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، ابن ح (3

 البغدادي .  –الفرق بني الفرق  (4

 فضائح الباطنية ، أبو حامد الغزالي .  (5

 االعتصام ، الشاطيب .  (6

 منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية .  (7



 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية . (8

 االستقامة ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .   (9

 بغية املرتاد ، شيخ اإلسالم ابن تيمية .  (10

 عبد اهلل بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة ، سليمان العودة.  (11

 مذاهب اإلسالميني ، عبد الرمحن بدوي .  (12

 حقيقة البابية والبهائية ، إحسان إهلي ظهري .  (13

 اإلمساعيلية ، إحسان إهلي ظهري .  (14

 الدروز ، حممد أمحد اخلطيب .  (15

 تاريخ احلركات الباطنية : حممد أمحد اخلطيب . (16

 يات السرية ، واحلركات اهلدامة ، حممد عنان . تاريخ اجلمع (17

 موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع ، إبراهيم الرحيلي .  (18

 املصادر العامة للتلقي عند الصوفية ، صادق سليم .  (19

 التيجانية ، علي الدخيل . (20

 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

 موقع وجملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.

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

 املكتبة الشاملة 

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .40

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

 وأدواتها.

 بروجوكتور

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41



 ال يوجد.

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .42
 ال يوجد.

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

 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: .ذذذذذ
 حلقة نقاش مع  زمالء يف التخصص.

 مستقلة من عضو خارجي . مراجعة

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

 االطالع الدائم على كل ما هو جديد يف التخصص .

 النظر يف اجملالت العلمية يف جمال التخصص.

بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .ززززز
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.

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

 وضع خطة تنفيذية ؛ لتنفيذ التوصيات يف احلدود املتاحة .
 



  

    

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نقد علم الكالم اسم املقرر:  

 603671 رمز املقرر:  
 

 

 

  



 

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

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

 العقيدة -الدعوة           القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 603671نقد علم الكالم  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .100
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .101
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .102

 )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 .103
 السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .104
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .105
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .106

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
 

   

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ععع
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
 



 تعليقات:

 املادة تدرس داخل قاعة الدرس نظراي

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .  املسالك هذه بطالن وبيان،  االعتقاد مسائل على االستدالل يف الكالمية املسالك أبهم الطالب إملام .9

 على للوقوف ونقدها،  الصاو السلف وآاثر،  والسنة الكتاب نصوص على املسالك هذه بعرض النقدية الطالب ملكة تنمية .10
 .  املسالك هذه يف الضعف جوانب

 .  اإلسالمية األمة على الكالم علم خلفها اليت السيئة اآلاثر بيان .11

 .  الكالمية البدع من العقيدة محاية .12

)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(.  

 

 وإمييل اجلامعة وموقعها استخدام املراجع االلكرتونية ،

 

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .72
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 . تعريف عام بعلم الكالم وأصوله ، وحكمه ويشمل : 1
أ. التعريف بعلم الكالم و نشــــــــــــ ته وأســـــــــــبابه وأوائل   

 املتكلمني . 
ب. موقف الســـلف من علم الكالم وحكم االشـــتغال   

 به تعلماً وتعليمًا . 

3 6 



 ج. حرية املتكلمني واضطراهبم وتناقضهم .   
 د. رجوع كثري من ر سائهم وأعالمهم .   
 هـ . أهم املدارس الكالمية والعالقة بينها .   
 و . العالقة بني هذه املدارس وبني الفلسفة .   
ز . احلد عند املتكلمني ؛ مفهومه ، أغراضــــــــــــه ، مع   

دراســـــــــــة للمصـــــــــــطلحات الكالمية التالية : احلســـــــــــن والقبح ، اجلوهر 
 والعرض ، اجلسم ، الرتكيب ، التحيز . 



 من النصوص الشرعية ، دراسة و نقد .  . موقف املتكلمني2
 أ. قوهلم : إن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني .   
ب. قوهلم : إذا تعـــارض العقـــل والنقـــل وجـــب تقـــدمي   
 العقل . 
 ج. قوهلم : إن آايت الصفات جماز ال حقيقة هلا .   

د. قوهلم : إن أخبار الرســـول صـــلى هللا عليه وســـلم الصـــحيحة ال تفيد 
، وغــايتهــا أن تفيــد الظن ، وهو عــدم االحتجــاج يفرب الواحــد يف  العلم

 ابب االعتقاد . 
هــــــــ . قوهلم : إن آايت الصفات من املتشابه الذي ال   

 يعلمه إال هللا . 

أبرز ممثليهم من النصارى ) أوغسطني ( دراسة حياته  - 
    وأهم آرائه . 

2 4 



 . مسالكهم العقلية يف االستدالل ونقدها . 3
 أ. قياس الغائب على الشاهد .   
 ب. ا لسرب والتقسيم .   
 ج. االستدالل بصحة الشيء على صحة مثيله .   
 د. قياس املختلف فيه على املتفق عليه .   
 هـ . اإللزامات .   

 . مسالكهم يف إثبات وجود هللا عز وجل . 4
 أ. دليل اإلمكان ومقدماته .   
 . ب. دليل احلدوث ومقدماته   
 ج . نقد هذه األدلة وبيان فسادها وآاثرها .  

2 4 

. مسالكهم يف إثبات التوحيد وتفسري شهادة ) ال إله إال هللا ( وأول 5
 واجب على املكلف مع النقد . 

 . مسالكهم يف إثبات األمساء والصفات ونقدها . 6
 أ. طريقة األعراض .    
 ب. طريقة الرتكيب .    
 االختصاصج. طريقة    

 

3 6 



 
 . مسالكهم يف إثبات النبوة . 7
 . مسالكهم يف إثبات اليوم اآلخر . 8
 . مسالكهم يف إثبات القدر . 9

2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .73
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 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  .74
2 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .75
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد 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 و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها :اثلثاً  -

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

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

أن يكون الطالب قادرا على أن يبني سالمة منهج أهل السنة  - 1-1
 واجلماعة يف االعتقاد .

 

 األحباث واالختبارات واالستنباطالشرح والتحليل 

أن يشرح الطالب أسباب سالمة  مذهب  أهل السنة يف  - 1-2
 مواقفهم العقدية  .

 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يبني الطالب منهج االستدالل لدى أهل السنة واجلماعة  - 1-3

 يف االعتقاد .
 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط 

 أن يبني الطالب األثر السليب العقدي والفكري لعلم الكالم . - 1-4
 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط 

أن يتعرف الطالب على وسطية أهل السنة واجلماعة  - 1-5
 ابستعمال األدلة العقلية والفطرية واحلسية .

 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط 

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  أن يعرف الطالب أسباب ضالل املخالف يف هذه املسائل املبحوثة . 1-6

 املهارات املعرفية 2
 أسئلة ـ مناظرة مناقشة ـ احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي أن مييز الطالب بني الغث والسمني من املعلومات املكتسبة . - 2-1

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي أن يدلل الطالب على األخطاء اليت وقع فيها املتكلمون . - 2-2

أن ينتقد الطالب املناهج املخالفة ألهل السنة واجلماعة يف  - 2-3
 مسائل العقيدة .

 أسئلة ـ مناظرةمناقشة ـ  احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي أن حيلل الطالب الكليات إىل جزئياهتا األولية . - 2-4

 مناقشة ـ أسئلة ـ مناظرة احملاضرة ـ حماورة ـ العمل اجلماعي أن يربط الطالب بني اجلزئيات ويركبها يف كليات . 2-5

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
أن توطن الطالبة على إبداء قدرة يف النقاش واحلوار حول  3-1

 .كيفية الفهم واالستنباط 
 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

أن تبين الطالبة عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل  3-2
 .بدقةاآلراء واقرتاح العبارات املناسبة 

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يدرب الطالب على حتمل املسئولية الفردية من خالل  - 4-1

 تكاليف فردية .
 

مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

الدورية للمكتبة للتعرف على ـ الزايرة 
 مراجع املادة القدمية واحلديثة

 

 الشفوي والتحريري

 أن يشارك يف فرق العمل وحتمل املسئولية اجلماعية . 4-2
مناقشة األفكار عن طريق 
 تبادهلا يف جمموعات طالبية

 والتحريريالشفوي 



 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر 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

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .76
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
التقييم نسبته من 

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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
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 .هه

 املطلوبة: . أدرج الكتب املقررة1

 جمموع الفتاوى/ شيخ اإلسالم ابن تيمية. .1
 منهاج السنة/ شيخ اإلسالم ابن تيمية. .2
 النبوات/ شيخ اإلسالم ابن تيمية. .3
 شرح األصفهانية/ شيخ اإلسالم ابن تيمية. .4
 نقض أتسيس اجلهمية/ شيخ اإلسالم ابن تيمية. .5
 الصواعق املرسلة/ ابن القيم. .6
 .خمتصر الصواعق املرسلة/ املوصلي .7
 منهج إمام احلرمني/ د. أمحد العبد اللطيف. .8
 يف العقيدة اإلسالمية )بني السلفية واملعتزلة(/ د. حممود خفاجي. .9



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

 .اجلمعية العلمية لعلوم العقيدة –موقع االستاذ ـ املكتبة الشاملة

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 موقع وجملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.

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

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .43

 قاعات التدريس ابلكلية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .45
---- 

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

 استباانت الطالب

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ططططط
 وحماولة حصر عناصر احملاضرة يف عدة نقاط 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  .ظظظظظ
ح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحي

 أخرى(:



 مراجعة الدرجات املستحقة من قبل جلنة من القسم

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

 

  

    

 

  



 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 منوذج

 املقرر الدراسي توصيف
 

 

 

  اسم املقرر:  

 .2املذاهب الفكرية املعاصرة 

 .....603-682 ... رمز املقرر:  
 

 

 

 

 
 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
  603-268       2املذاهب الفكرية املعاصرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .107
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .108
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .109

 )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 .110
 1املذاهب الفكرية املعاصرة  وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن 5 .111
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .112
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .113

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

 %95 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
 

   

 %3 النسبة: √ اإللكرتوين التعليم .ششش
    

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

 %2 النسبة: √ ابملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
 

 تعليقات:

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



 األهداف .ثث
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -1

 تعريف الطالب ابملذاهب الفكرية املعاصرة وأابطيلها .  .1
 تعريف الطالب مبوقف اإلسالم من هذه املزاعم .  .2
 العمل على تكوين الوعي لدى الطالب بشمولية اإلسالم جلميع نواحي احلياة وأمهية هذا الشمول .  .3
دينه وقيمه وبيان ختبطات البشـــــر الفكرية البعيدة عن تقوية احلصـــــانة الفكرية لدى الطالب ، وتقوية اعتزازه ب .4

 . الوحي اإلهلي 

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

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

 وصف عام للمقرر:
يتناول هذا املقرر عددا من املذاهب الفكرية املعاصرة مبينا مفهومها ونشأهتا والتطبيقات املرتتبة عليها مع 

 .نقدها وبيان احلكم الشرعي منها 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .77
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ما أنتجته من نظرايت ســـياســـية واجتماعية واقتصـــادية من زوااي مخس دراســـة القومية و  -1
 وهي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب . 

 واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  اخلامسة :

 

2 4 

من نظرايت ســــياســــية واجتماعية واقتصــــادية من زوااي مخس  هما أنتجدراســــة اإلحلاد و  -2
 وهي :

2 4 



 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب .  الرابعة :

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .

ما أنتجته من نظرايت ســياســية واجتماعية واقتصــادية من زوااي مخس دراســة االليربالية و  -3
 وهي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 هي يف واقعها التطبيقي .  الثانية : كما

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب . 

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها . 

 

3 6 

ما أنتجته من نظرايت ســــياســــية واجتماعية واقتصــــادية من زوااي مخس دراســــة العوملة و  -4
 وهي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 الرابعة : التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب . 

 واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها .  اخلامسة :

 

2 4 

ما أنتجته من نظرايت ســــياســــية واجتماعية واقتصــــادية من زوااي مخس دراســــة احلداثة و  -5
 وهي :

 األوىل : كما يقدمها أصحاهبا . 

 الثانية : كما هي يف واقعها التطبيقي . 

 الثالثة : موقف اإلسالم منها . 

 التشريعات اإلسالمية املقابلة يف مواجهة تلك األفكار واملذاهب .  الرابعة :

 اخلامسة : واقعها يف العامل اإلسالمي وطرق اخلالص منها . 

3 6 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .79
 ساعة 1

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .80
 تدريسها
 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل 

 : 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 و تتسقاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

والقومية واإلحلاد أن يعرف الطالب املقصود بكل من العقالنية واإلنسانية  1-1
 والشيوعية

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط

 األحباث واالختبارات الشرح والتحليل واالستنباط  أن يلم ابلبيئة اليت نشأت فيها تلك املذاهب وأسباب ظهورها 1-2
1-3 

2- 4 
 أن يعلم اآلاثر اليت ترتبت على ظهور تلك املذاهب

 التأثر هبا يف العامل اإلسالميأن يقف على مظاهر 
 الشرح والتحليل واالستنباط 
 الشرح والتحليل واالستنباط

 األحباث واالختبارات
 األحباث واالختبارات

 املهارات املعرفية 2
أن حيلل األسس الفكرية اليت قامت عليها كل من العقالنية واإلنسانية  2-1

 والقومية واإلحلاد والشيوعية 
اورة ـ العمل احمل-احملاضرة 

 اجلماعي
سئلة ـ األناقشة ـ امل

 ناظرةامل
اورة ـ العمل احمل-احملاضرة  أن يقدر على تقدمي نقد شرعي وعقلي لتلك املذاهب . 2-2

 اجلماعي
سئلة ـ األناقشة ـ امل

 ناظرةامل
2-3 
2-4 

 العقدية اليت تضمنها تلك املذاهبخالفات املأهم يستنبط أن 
 املت ثرين بتلك املذاهب من أبناء املسلمنيأن يقدر على مناقشة 

اورة ـ العمل احمل-احملاضرة 
 اجلماعي

اورة ـ العمل احمل-احملاضرة 
 اجلماعي

سئلة ـ األناقشة ـ امل
 ناظرةامل

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
عالقة حوارية مبنية على  يتعود الطالب على إقامةأن  3-1

 .االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

كيفية الفهم   وعلى النقاش واحلوار  الطالب يتدربأن  3-2
 .واالستنباط 

 املقدمةتقومي األعمال  العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 32 4    28 الساعات املعتمدة



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

 الصلة ابملقرر 
تكليف الطالب أبحباث عن طريق 
 احلاسوب خلدمة جمال التخصص

املالحظة املباشرة واملناقشة 
 اجلماعية

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
 

 .عالقة حوارية مبنية على االحرتام لتبادل اآلراء واقرتاح العبارات املناسبة بدقة يتعود الطالب على إقامةأن  3-1
كيفية الفهم   وعلى النقاش واحلوار  الطالب يتدربأن  3-2

 .واالستنباط 

 تقومي األعمال املقدمة العمل اجلماعي –التعلم االلكرتوين 

   العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81
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  واملشاركات  األعمال البحثية 1
 %20 7 االختبار النصفي 2
 %70 16 االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل

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 اخلاص أبستاذ املادة ساعتني أسبوعيا -1

 عرب وسائط التواصل االجتماعي ـ التواصل2
 ـ التواصل عرب الربيد اإللكرتوين3

 مصادر التعّلم .يي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 املوسوعة امليسرة يف املذاهب والفرق واألداين املعاصرة ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .  .1
 مصرع الدارونية ، حممد علي يوسف .  .2
 يوسف كرم .  اتريخ الفلسفة احلديثة ، .3



 النظم اإلسالمية واملذاهب املعاصرة ، د. حسن عبد احلميد .  .4
 اإلسالم واملذاهب الفلسفية املعاصرة ، مصطفى حلمي .  .5
 صاحل بن عبدهللا العبود –فكرة القومية العربية على ضوء اإلسالم  .6
 عبدالرحيم السلمي –حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها  .7

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

 جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى -

 جملة اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية -

 جملة اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والفرق واألداين -

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت و 3

 قواعد املعلومات التابعة ملكتبة امللك عبد هللا .

 موقع اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة . -
 موقع اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية  -

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

 املكتبة الشاملة -

 املرافق املطلوبة .أأأ
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  .46

 

 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(:  .47
 الربامج االلكرتونية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .48



 

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

 ستباانت الطالبا -
 االختبارات النصفية والنهائية -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ككككك
 ـ املشاركة يف الدورات اليت تقيمها عمادة التطوير العلمي. .للللل
 االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس. ـ إقامة ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس داخل الكلية حول .ممممم
 ـ االستفادة من خربات األساتذة الزمالء. .ننننن

 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  .ههههه

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة هيئة تدريس 
 تدريس من مؤسسة أخرى(:

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

 ناسبة التقومي الذي تستحقه.عرض عينة من خطط وحبوث الطالب على بعض الزمالء للتأكد من جودهتا وم -

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

 

 

 منهج حتقيق الرتاث اسم املقرر:  

 [ 603 – 692]  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 .جج
 [603 -692منهج حتقيق الرتاث ]. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .114
 ساعة دراسية + ساعة عملي . عدد الساعات املعتمدة: 2 .115
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .116

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

 الفصل الدراسي الثاينسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . ال4 .117
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .118
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .119
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .120

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
 %93 النسبة: ✓

 

   

 %0 النسبة: × التعليم اإللكرتوين .ضضض

    

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

    

 ابملراسلة .غغغ
 %1 النسبة: ✓

    

 تذكر أخرى .أأأأ
 %3 النسبة: ✓

 



 تعليقات:

 أبحباث مما جيعلهم يستعينون ابملكتبة املركزية، وغريها من حمركات  البحث اإللكرتونيةيتم تكليفهم 

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 غرس العناية ابلرتاث وحمبته يف قلوب الباحثني.  .9
 إبراز القيمة العلمية للرتاث اإلسالمي ومدى حاجة اإلنسانية إليه.  .10
 لتحقيق الرتاث وضرورة االلتزام هبا إلبرازه ونشره على الصورة الالئقة به.الوقوف على املنهاج العلمي  .11
 إخراج املخطوطات الرتاثية من اخلزائن وحتقيقها ونشرها ليتيسر اإلطالع عليها واإلفادة منها. .12

 

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

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

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

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .82
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 نظري وتطبيقي ، على النحو التايل :  ينقسم منهج هذا املقرر إىل قسمني ،

 القسم األول : الدراسة النظرية وتشمل : 

 تعريف التحقيق وماذا يعين ؟  .1
  تعريف الرتاث وقيمته العلمية وضرورة العناية به . .2

1 2 

 اهتمام علماء املسلمني ابلرتاث وعنايتهم به .  -3
 شروط احملقق ومناهج احملققني .  -4

1 2 

 اجلوانب اليت يتناوهلا احملقق وهي :  -5
 حترير النص ، أدواته ووسائله .  -أ

 خدمة النص ، وجماالهتا .  -ب

1 2 

 2 1 ضرورة حسن االختيار للنص احملقق من حيث :  .1



 أ. القيمة العلمية . 

 ب. توثيق النسبة . 

 ج. حجم الكتاب . 

 د . تعدد النسخ ومىت جيوز التحقيق للنسخة الفريدة . 

 اكتمال النص .  هـ .

 أنواع اخلط العريب .  .1
  مصطلحات ورموز النساخ . .2

1 2 

 خطوات التحقيق وتشمل :  -9
 أ. مجع النسخ ووسائلها . 

 ب. استكمال وثيق نسبة الكتاب ملؤلفه ، ووسائل التوثيق وحترير االسم الصحيح للكتاب.

 إن وجدت ، واملفاضلة بني النسخ األخرى .  ج. اختيار النسخة األم ،

 د. النسخ . 

 هـ . معارضة النسخ ، أمهيتها ونتائجها . 

  و . إكمال ضبط النص وخدمته ) احلواشي ( .

1 2 

 عمل الدراسة ومضموهنا .  .1
 املقدمة .  .1

 امللحقات .  .2
 الفهارس العامة .  .1

1 2 

 القسم الثاين : الدراسة التطبيقية : 

يقوم كل طالب وإبشراف أستاذ املادة ابختيار رسالة صغرية من املخطوطات ، أو صفحات من خمطوطة ليتم 
 توزيعها على الطالب للقيام بتحقيقها وتطبيق اجلوانب النظرية عملياً حتت إشراف أستاذ املادة . 

7 14 

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .83
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 4اختبارات  14   14 ساعات التدريس الفعلية
 ساعات

32 
    32 الساعات املعتمدة

 



 ساعتان     ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .84
 

 

 الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .85
 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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع
 التعلم.

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

   .العناية ابلرتاث وحمبته يف قلوب الباحثني أن يدرك الطالب أمهة 1-1
الطالب القيمة العلمية للرتاث اإلسالمي ومدى حاجة  أن يربز 1-2

 اإلنسانية إليه.
  

على املنهاج العلمي لتحقيق الرتاث وضرورة االلتزام هبا  أن يقف 1-3
 إلبرازه ونشره على الصورة الالئقة به.

  

إخراج املخطوطات الرتاثية من اخلزائن وحتقيقها أن يتعرف على  
 ونشرها ليتيسر اإلطالع عليها واإلفادة منها

  

 املهارات املعرفية 2
   أن مييز الطالب بني املخطوطات ونسبتها الصحيحة ألصحاهبا 2-1
   أن يقارن بني خمتلف النسخ اخلطية 2-2
   تشتمل عليها خمتلف املخطوطاتأن حيلل املادة العلمية اليت  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   أن يتحمل املسؤولية الفردية واألمانة العلمية يف إحياء الرتاث  3-1
   أن يتحلى ابلروح اجلماعية يف املشاركة يف فرق العمل 3-2
   علميةأن ميلك مهارة التعامل مع خمتلف النسخ اخلطية بدقية  3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن حيسن الطالب مهارة احلوار ومناقشة الفاعلة لألعمال السابقة يف  4-1

 حتيق الرتاث مع غريه
  

   أن جييد التعامل مع وسائل التواصل احلديثة وفق معايري إجيابية 4-2
النت لتوفري املادة العلمية وتوسيع  أن يتقن استعمال برامج شبكة 4-3

 البحث عن الرتاث العلمي
  

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

 



 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .86

األسبوع احملدد  مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  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 .م
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 .ببب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 حتقيق النصوص ونشرها ، عبد السالم هارون .  .1
 قواعد حتقيق املخطوطات ، د . صالح الدين املنجد .  .2
 مناهج البحث وحتقيق الرتاث ، د. أكرم ضياء العمري .  .3
 د. موفق عبد القادر .  توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني ، .4
 مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني ، د. رمضان عبد التواب .  .5
 املدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب ، د. حممود الطناحي .  .6
 حتقيق الرتاث ، د. عبد اهلادي الفضلي .  .7
 حماضرات يف حتقيق النصوص ، د. حممد أمحد اخلراط .  .8
 لكتب ، برجسرتاسد . أصول نقد النصوص ونشر ا .9

   ضبط النص والتعليق عليه ، د. بشار عواد معروف . .10

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

 أخطار على املراجع العلمية ألئمة السلف ، د. عثمان الصايف .  .1
 دعوة إىل محايته من اجلناية عليه ، د. بكر أبو زيد .  الرقابة على الرتاث ، .2
 حتريف النصوص ، د. بكر أبو زيد .  .3
   فوات احملققني ، علي جواد الطاهر . .4

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 . موقع اجلامعة 1
 . مكتبة امللك فهد الوطنية2



 العزيز العامة . مكتبة امللك عبد3

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

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

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(: .49
 (data show) قاعة دراسية جمهزة آبالت عرض -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 مكتبة اجلامعة -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .51
 اإلنرتنت مكتبة اجلامعة فيها كمن كبري من املراجع واملخطوطات، وأجهزة متصلة بشبكة -

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

 تنشيط حلقات نقاش من خالل جمموعات من الطالب حول تقييم املقرر الدراسي -
 تفعيل االستبياانت الطالبية -
 تقييم ومناقشة األحباث اجلماعية -
 االختبارات الدورية والنهائية -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .تتتتتت
 اإلجيابية يف طرق التدريس وحتقيق الرتاث والتقومي التواصل املستمر مع اجلهات الرتبوية، واالستفادة من التجارب املطبقة واآلراء -
 وحتقيق الرتاث 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  .ثثثثثث
يئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من ه

 مؤسسة أخرى(:
 عرض عينة من تقارير الطالب على املشاركني يف تدريس املقرر وتقييمه وأساليب حتقيق الرتاث -



 وحتقيق الرتاث ملقررعرض عينة من اختبارات الطالب على املشاركني يف تدريس ا -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .جججججج

 من خالل التقييم الذايت من قبل املدرس -1
 االسرتشاد آبراء الطالب واملختصني ممن سبقت مشاورهتم -2
 األخرى إلجراء مقارنة مرجعيةالنظر يف توصيفات املقررات املشاهبة يف اجلهات األكادميية  -3

 

  

    

 
 

 


