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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 2 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

  - أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري -   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى األول  -

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 98  المحاضرات التقليدية  1

 -  التعليم المدمج  2

 % 2    اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 28 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

4 
 تذكر( )ى أخر

اختبار  2 –اختبار نصفي  2

 نهائي 

 32 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 7 ساعات االستذكار  1

 2 الواجبات 2

 2 المكتبة  3

 3 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ( )تذكرأخرى  5

 14 اإلجمالي 
، ويشرمل للر : جميرع أنشرطة الرتعلم، مثرل: سراعات االسرتذكار، للمقرررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم *  

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 قرر: لمالعام ل وصف ال. 1

 .فيها   دراسة المصطلحات المتعلقة بالعقيدة والمسائل األساسية
 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

تعريف الطالب بخصائص هذا الدين ومنزلة العقيدة, وبيان مصطلحاتها ومصادرها , ومنهج السلف الصالح في تقرير  .1

 هذه العقيدة والدفاع عنها .

 . إلمام الطالب بمسائل العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح  .2

 .ينقص كماله من االعتقادات واالعمال الظاهرة والباطنة تعريف الطالب بنواقض الدين الكبرى وما .3

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعارف 1

  سالمة منهج أهل السنة واجلماعة يف االعتقادالطالب  عرفأن ي 1.1

  أن يتعرف على وسطية أهل السنة  1.2

  أن يذكر املنهج االستداليل لدى أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد. 1.3

  أن يتعرف مذهب أهل السنة يف مسائل التوحيد أبقسامه 1.4

  .التوحيد كالشرك والكفر والنفاقأن يعدد نواقض  1.5

  المهارات 2

  أن حيلل الكليات إىل جزئياهتا األولية. 2.1

  .أن يربط بني اجلزئيات وتركيب الكليات 2.2

  أن يستنتج الفوائد العلمية 2.3

  أن ينقد مواقف املخالفني وتفنيد شبهاهتم والرد عليهم يف ضوء الكتاب والسنة. 2.4

  الكفاءات 3

  .الفردية من خالل تكاليف فردية املسؤوليةأن يتحمل  3.1

  االجتماعية. املسؤوليةأن يشارك فرق العمل وحتمل  3.2

  أن يتوىل مهاما قيادية من خالل قيادته لفريق العمل.  3.3

  أن يتدرب على اإللقاء 3.4

  اجملموعات.أن ميارس احلوار الفعال من خالل  3.5

  على سبيل المثال . -املكتبة الشاملة-أن جييد التعامل مع الربامج احلاسوبية  3.6

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 2 . مقدمة يف بيان خصائص هذا الدين 1

 2 . منزلة العقيدة من الدين وعلومه 2

3 

 األكرب , أهل السنة هحيد , أصول الدين , السنة , الفقالتالية: الدين , العقيدة , التو بيان معاين املصطلحات  -

 4 واجلماعة , أهل احلديث , السلف , اخللف .
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 مصادر العقيدة: الكتاب والسنة واإلمجاع ودور العقل والفطرة. -

 أهم الكتب املؤلفة يف العقيدة.  -

4 

 التوحيد وأنواعه: 

 فطريته , أدلته , عدم االكتفاء به يف دخول اإلسالمالربوبية: تعريفه , 

4 

 4 األمساء والصفات: تعريفه, مذهب السلف فيه , ضوابطه , أثره على الفرد واألمة. 5

 4 األلوهية: تعريفه , الفرق بينه وبني الربوبية , شهادة التوحيد , شروطها ,أركاهنا , نواقضها . 6

 2 الشرك وأنواعه. -نواقض الدين الكربى: أ 7

 2 الكفر وأنواعه 8

 2 النفاق وأنواعه. -ج 9

10 

 البدعة وضررها على الدين.  -د

منننن وسنننائل الشنننرك املننننايف للتوحيننند أو كمالنننه االتوسنننل البننندعا, اونننال القبنننور املسننناجد , ال لنننو يف الصننناحلني , األعيننناد  -ه
 واالحتفاالت البدعية (

2 

 28 المجموع

 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
سننننننالمة منننننننهج أهننننننل السنننننننة واجلماعننننننة يف الطالننننننب  أن يعننننننرف
 االعتقاد

 القراءة يف الكتب املقررة  -
 اإللقاء .  -
 فتح احلوار واملناقشة -

 االختبارات املباشرة  -
 البحوث العلمية -

  أن يتعرف على وسطية أهل السنة 1.2

1.3 
املننننننهج االسنننننتداليل لننننندى أهنننننل السننننننة واجلماعنننننة يف   أن ينننننذكر
 االعتقاد.

 مذهب أهل السنة يف مسائل التوحيد أبقسامه أن يتعرف 1.4

 نواقض التوحيد كالشرك والكفر والنفاق أن يعدد 1.5

 المهارات 2.0

الطرق اليت جتعل الطالب حمور  الكليات إىل جزئياهتا األولية .  حيلل  أن  2.1
 عملية التدريس: 

 احلوار الطالب  -
 فرق العمل -
 حل املشكالت -
 االستقرائية الطريقة  -
 الطريقة االستنتاجية . -

 
 املالحظة املباشرة  -
اختبارات خاصة لقياس  -

 القدرة املهارية 
التكلينننننننننننف بواجبنننننننننننات  -

وحبنننننننوث تبنننننننني القننننننندرة 
 املهارية

 بني اجلزئيات وتركيب الكلياتأن يربط  2.2

 .الفوائد العلمية أن يستنتج 2.3

2.4 

مواقف املخنالفني وتفنيند شنبهاهتم والنرد علنيهم يف ضنوء   أن ينقد
 الكتاب والسنة.

 الكفاءات  3.0

إعطاء معارف متعلقة  - .أن يتحمل املسؤولية الفردية من خالل تكاليف فردية 3.1
 هبذه املهارات 

التدريس بطريقة   -

 
 املالحظة املباشرة  -

التقنننننوا النننننذال منننننن قبنننننل الطنننننالب 
 يشارك فرق العمل وحتمل املسؤولية االجتماعية.أن   3.2

 أن يتوىل مهاما قيادية من خالل قيادته لفريق العمل.  3.3
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 اجملموعات  أن يتدرب على اإللقاء 3.4
فنننننننننننرق العمنننننننننننل للقينننننننننننام  لواجبنننننننننننات 

 والتكاليف

الثنائا الطالب , تفعيل احلوار  -
 واحلوار اجلماعا الطالب. 

يتحنننننندث الطالننننننب أمننننننام  -
زمالئه عن وجهة نظره يف 
موضنننوع يتعلنننق  ملنننادة أو 
 مبا جاء يف أحباثه زمالئه.

 ألنفسهم 

 
 املالحظة املباشرة  -

التقننوا الننذال مننن قبننل  -
 الطالب أنفسهم.

 أن ميارس احلوار الفعال من خالل اجملموعات. 3.5

3.6 

 -املكتبة الشاملة-أن جييد التعامل مع الربامج احلاسوبية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
  

 النشاط واملهام 

 %20 طول العام

2 
 النصفا 

 

 %20 السابع

3 
 النهائا 

 

 %60 من قبل اجلامعة

4    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 اإلرشاد المكتبي للطالب والطالبات أسبوعيا

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

 للمقرر المرجع الرئيس
  براهيم البريكانإ. مدخل لدراسة العقيدة د -

 

 المدخل لدراسة العقيدة د. عثمان ضميرية المساندةالمراجع 

 اإللكترونية المصادر 
 الدرر السنيةموقع صيد الفوائد , موقع ملتقى العقيدة , موقع 

 

   ىأخر

 لمكتبة الشاملةبرنامج ابرنامج التراث اإلسالمي, -

 القرىالبحث في مصادر المعلومات االلكترونية على المكتبة الرقمية بجامعة أم  -

 البحث في محركات البحث االلكترونية-

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 قاعات دراسية تكفي لعدد الطالبات مجهزة بالطاوالت والكراسي. إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض وجهاز حاسب آلي. -سبورة لكية 

 المكتبة المركزية مزودة بأجهزة حاسب آلي متصل بشبكة االنترنت. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

اسنننياتيتيات احلصنننول علنننى الت ذينننة الراجعنننة منننن 
 الطالب خبصوص فعالية التدريس

 الطلبة-

 امباشر(استطالع رأي سريع هناية كل درس . 
مقالنننة  خنننر الفصنننل الدراسنننا يكتبهنننا الطالنننب  -

عنننن املقنننرر وفوائنننده وجواننننب القنننوة والقصنننور فينننه 
 )مباشر(.

اسياتيتيات أخرى لتقوا عملية التدريس من  
 . قبل األستال أو القسم

 

 أعضاء هيئة التدريس. -

 أستال المقرر. -

 امباشر( استشارة املختصني-
 امباشر(التقييم الذال  -   
ا غنننن  اسنننتمارة الت ذينننة الراجعننننة منننن الطنننالب-  

 مباشر(

 .إجراءات تطوير التدريس 
 قيادات البرنامج -

 أستال المقرر -

اليبوينننننة واألسنننننناتذة التواصنننننل الننننندائم منننننع املواقنننننع 
املختصنننننني خاصنننننة تنننننن سنننننبق لنننننه تننننندريس املنننننادة 
واقتننننننننننناص التتننننننننننارب املفينننننننننندة وا راء يف طننننننننننرق 

 ) غير مباشر(التدريس والتقوا .

 .إجراءات التحقق من معاي  إجناز الطالب
 أعضاء هيئة التدريس. -

 أستال المقرر. -

عرض عينة من تقارير الطالب على  -
 .امباشر( تدريس املقرراملشاركني يف 

عرض عينة من اختبارات الطالب  -
 .امباشر( املشاركني يف تدريس املقرر

عنننننرض عيننننننة منننننن حبنننننوث الطنننننالب املتمينننننزة علنننننى 
 . )مباشر(املشاركني يف تدريس املقرر

   

   

   

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

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

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف  ح

 القسممجلس  جهة االعتماد

 الثالثة رقم الجلسة

 هر1442/  3/  1 تاريخ الجلسة

 


