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 العقيدة اإلسالميةتوصيف مقرر 

  جامعة الدمام :المؤسسة

 الدراسات اإلسالمية : الكلية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 271   العقيدة اإلسالميةمقرر اسم ورمز المقرر الدراسي:  .1

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة:  .2

 ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذالبرنامج أو البرامج ال .3
 بهذه البرامج()في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج, بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة 

 برنامج البكالوريوس بجميع برامج الجامعة

  :اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي

موسة  -أ –أ. فيصل التويجري _ أ. كمال الدعيس –د. أحمد سالم  –د. علي عثمان  -د. عادل رشاد غنيم

 .المنصور  الفيفي أ.ياسر

  :فيه المقرر الدراسي السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى .4
  المستوى األول  .5

 -:المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت( .6

  :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( .7
 

 

  :موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .8
 المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:وصف موجز لنتائج التعلم  -1  

 بعد دراسة هذا المقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن :

 يحدد جوانب العقيدة اإلسالمية من آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية ومافيها من حجج وبراهين . -

 صد ما يوجه لعقيدته من شبهات بسبب ما تكون عنده من حصانة  -

درسه نظريا من أسس العقيدة فيي حياتيه وسيلوكه العيام والوياح ويصيحت عقيدتيه وينقيهيا يطبق ما  -

 من كل القوادح والشوائب .

 يتصرف بحكمة لمواجهة المشكالت ونبذ العنف. -

 يتصرف في ضوء قيم التسامت والصبر والمثابرة. -
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 خطط يمكن تنفيذها لتحسين المقرر

االطالع اليدائم عليى المصيادر والمراجيع العلميية الحديثية المتوصصية فيي مجيال العقييدة اإلسيالمية     -

 واالستفادة من كل فكرة جديدة لتضمينها في المحتوى.  

 زيارة بعض المواقع االلكترونية والمنتديات التي تتناول العقيدة اإلسالمية واالستفادة منها. -

صيييات المييؤتمرات الوطنييية والدولييية فييي مجييال العقيييدة اإلسييالمية   االطييالع علييى بحييوئ ونتييائج وتو -

 واالستفادة منها في عملية تطوير المقرر.

 وتقييم المقرر كل فترة من الزمن. الموتصينأخذ رأي  -

 :ج( توصيف المقرر الدراسي 

 السنة أهل ووسطية ، وخصائصها ، مصطلحاتها وأهم بالعقيدة، في هذا المقرر يتم التعريف

 .اإلحسانو اإليمانو اإلسالم : اإلسالمي الدين وبيان مراتب . فيها والجماعة

 ، وشروطها ، معناها:  هللا إال إله ال أن وشهادة . األلوهية وتوحيد ، الربوبية والتعريف توحيد

 األسماء و  توحيد. وأركانها ، وشروطها ، وأنواعها ، تعريفها: والعبادة . ونواقضها ، وأركانها

 ، اإللهية الصفات بعض على وأمثلة ، فيه والجماعة السنة أهل وطريقة ، معناه:  والصفات

 . والصفات باألسماء اإليمان وثمرات

 ، التكفير وموانع المعين األكبر وحكم تكفير والكفر األكبر الشرك:  التوحيد والتحذير من نواقض

 . المنافقين صفاتو األكبر والنفاق . التكفير وخطورة

 .  األصغر والنفاق.األصغر والكفر:  األصغر الشرك : التوحيد منقصاتبيان و

 . وأمثلتها ، وأنواعها ، وحكمها ، تعريفها:  والبدعة

وأحكام .  المحرم والوالء ، المشروع الوالء ومظاهر.  وحكمهما:  والبراء وتعريف الوالء

 . الكفار مع التعامل

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:ـ 2

 عدد الساعات عدد األسابيع ة الموضوعاتــــائمـــق

  وأهم مصطلحاتها   وخصائصها   ووسطية أهل ةالتعريف بالعقيد -

 السنة والجماعة فيها .

 اإلحسان . -اإليمان  -مراتب الدين اإلسالمي : اإلسالم  -

 اإلسالم وإطالقاته وأركانه . -

 اإليمان وإطالقاته وأركانه . -

 .اإلحسان ومقاماته  -

2 4 

يشيتمل    وتوحييد األلوهيية : معناهميا   وبييان مياتوحيد الربوبيية  -

 عليه كل منهما .

إليييييه إال ع : معناهيييييا   وشيييييروطها   وأركانهيييييا    شيييييهادة أن ال -

 ونواقضها .

 تعريفها   وأنواعها   وشروطها   وأركانها .العبادة : -

والجماعية وطريقية أهيل السينة توحيد األسماء والصفات : معناه    -

وأمثلييية عليييى بعيييض الصيييفات اإللهيييية   و ميييرات اإليميييان    فييييه

2 4 
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 باألسماء والصفات .

 4 2 نواقض التوحيد : الشرك األكبر : تعريفه   وحكمه   وأقسامه . -

 الكفر األكبر : تعريفه   وحكمه   وأنواعه . -

 تكفير المعين وموانع التكفير   وخطورة التكفير . -
1 2 

 : تعريفه   وحكمه . النفاق األكبر -

 صفات المنافقين . -أعمال المنافقين الكفرية  -
1 2 

 2 1 منقصات التوحيد :الوسائل التي توصل إلى الشرك األكبر -

 الشرك األصغر : تعريفه   وحكمه   وأنواعه . -

 الكفر األصغر : تعريفه   وحكمه   وأمثلته . -

 النفاق األصغر : تعريفه   وحكمه   وأمثلته . -

2 4 

 4 2 البدعة : تعريفها   وحكمها   وأنواعها   وأمثلتها . -

الوالء والبراء : تعريفهما   وحكمهما . مظاهر اليوالء المشيروع    -

 والوالء المحرم . التعامل مع الكفار .
2 4 

 33 11 الكلي

 مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:-1

 المحاضرة:

ساعة 03  

 مادة  الدرس:

-- 

 المختبر

-- 

 عملي/ميداني/ تدريبي

-- 

 أخرى:

 ساعات مكتبية

)ينبغي أن  ة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً.يساعات دراسـ 3

 ساعة  33     يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 

 تطوير نتائج التعلم في  موتلف مجاالت التعلم ـ 4

                                                                                                                                                                                                                                            ارف:                                                                                                                         ــــــــــــــــــــــأ( المع . أ

 ( توصيف المعارف المراد اكتسابها: 2

 بأدلتها من الكتاب والسنة ومافيهما من حجج وبراهين .معرفة أسس العقيدة اإلسالمية مرتبطة  -

 من شبهات. لعقيدةمعرفة كيفية صد ما يوجه ل -

معرفة كيفية تطبيق ما درسه نظريا مين أسيس العقييدة فيي حياتيه وسيلوكه العيام والوياح وتصيحيت  -

 عقيدته وتنقيتها من كل القوادح والشوائب .

 تلك المعارف:استراتيجيات التدريس المستودمة لتنمية (2

 المحاضرة   المناقشة  -

 مجموعات العمل الصغيرة -

 العصف الذهني -
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 طرق تقويم تلك المعارف لدى الطالب:( 3

 طرح األسئلة أ ناء المحاضرة. -

 االختبار النصفي. -

 تطبيقات أوراق العمل. -

 عروض شفهية. -

 االختبار النهائي. -

 ة:يّ ـــــــــارات اإلدراكــــــب( المه . ب

 للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:( توصيف 1

القدرة على جمع المعلومات المتعلقة بموضوع المسائل العقدية ومايطرأ من مستجدات ومايرد عليها  -

 من شبهات معاصرة وتحليلها .

القييدرة علييى البحييث عيين الييردود علييى الشييبهات المعاصييرة فييي مظانهييا كقييرارات المجييامع العلمييية  -

 مواقع الشبكية .والمؤتمرات والندوات وال
 التصرف بحكمة لمواجهة المشكالت ونبذ العنف. -

 ( استراتيجيات التدريس المستودمة لتنمية تلك المهارات:2

 الدراسات الذاتية. -

 المشروعات. -

 المناقشة. -

 التعلم التعاوني   لعب األدوار والقصة. -

 :طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب(3

 التقويم الشفوي. -

 التقارير المكتوبة.تقييم  -

 .المالحظة   -

 ج( مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية: . ت

 وصف لمهارات العالقات الشوصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:(1

 اكتساب مهارات التعلم الذاتي. -

 اكتساب مهارات التعلم المستمر. -

 مصادر مو وق منها.اكتساب مهارات الحصول على المعلومات من عدة  -

 .اكتساب مهارات العمل في فريق -
 خرين في ضوء قيم التسامت والصبر والمثابرة.معاملة اآل -

 استراتيجيات التعليم المستودمة في تطوير هذه المهارات:(2

 إجراء بحوئ قصيرة. -

 توظيف تطبيقات التعلم اإللكتروني. -
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 التعلم التعاوني   لعب األدوار   القصة. -

 .الذهنيالعصف  -
 .المشروعات -

 طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:(3

 .مراجعة البحوئ المقدمة -

 .تكليف الطالب بتقديم عروض مرئية تعتمد على الوسائط المتعددة -

 .مالحظة مدى مشاركة الطالب وإيجابيته في أنشطة التعلم التعاوني -

 مهارات التواصل  وتقنية المعلومات  والمهارات العددية:  (د . ئ

 توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:( 1

 اكتساب مهارة العرض الشفهي والشرح. -

 اكتساب مهارة مواجهة اآلخرين والتحدئ إليهم لتهيئته للتدريب الميداني. -

 الشرح اعتمادا على الوسائط المتعددة.اكتساب مهارة تصميم وتقديم عرض مرئي مصاحب لعملية  -

 استراتيجيات التدريس المستودمة لتنمية تلك المهارات:( 2

 المحاكاة. -

 .العروض الشفوية -

 العصف الذهني. -

 حل المشكالت. -
 تمثيل األدوار -

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:( 3

 المالحظة المباشرة. -

 المشاركة الجماعية. -

 تقييم التكليفات الفردية والجماعية. -

 جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي                   ـ 5

 التعيين  الدرجة  المهام

القراءة المسبقة للموضوع والتفاعل مع األسئلة المطروحة   51 الحضور والمشاركة في النقاش
  .في المحاضرة

 عشر أوراق عمل .إنجاز  51 تطبيقات  أوراق العمل 

يقسم طالب الشعبة إلى خمس مجموعات تعاونية، تقوم كل  1 األنشطة التعاونية
مجموعة بتعزيز قيمة من القيم لطالب الشعبة ، ويصمم كل 
فرد في المجموعة )بنر( ، وتقدم المجموعة عرضا 
بوربوينت عن القيمة أمام الطالب، وتوزع ورقة عمل على 

 الشعبة.

كتابة بحث في موضوع من المقرر على برنامج بوربوينت  51 البحث
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 3شريحة( مدعما بالصور واألشكال، والرجوع إلى 01)
 مراجع على األقل ، ثم يعرض البحث شفهيا أمام الطالب .

 من بداية المقرر إلى.... 51 االختبار النصفي

 اختبار في كامل المقرر.  11 االختبار النهائي

 511 المجموع

 الدعم الطالبي:(د

 الدعم الطالبي من قبل أعضاء هيئة التدريس من خالل:

 الساعات المكتبية. -

 التواصل عبر الموقع اإللكتروني للجامعة. -

 المقابالت الشوصية. -
 .توجيه الطالب للندوات والدروس والمواقع اإللكترونية في مجال المقرر -

 هـ( مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة 

 لعبدع الجبرين. شرح الوجيز في العقيدة اإلسالمية - المقرر الكتاب

 العقيدة  لمحمد السعوي. - المراجع اإلضافية

 و( المرافق العامة:

 المباني )قاعات المحاضرات  الموتبرات ...الخ(:-1

طياوالت مسيتديرة  لكين ال تيوافر  المناسيبة.التعليميية وتتوافر فيها األجهيزة  قاعات دراسية مجهزة,  -

 من أجل تفعيل عدد من طرق التدريس المناسبة,

 )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, أذكرها، أو أرفق قائمة بها(: مصادر أخرى-3

 أفالم ولقطات فيديو توضت ما يأتي: -
o .قيمة الحكمة لمواجهة المشكالت ونبذ العنف 

o .قيم التسامت والصبر والمثابرة 

 : تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره (ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بوصوح فعالية التدريس:-1

 وفهمه واستيعابه وتقبله لما تم. عضو هيئة التدريسمدى رضى الطالب وقناعته بأداء  تقيس استبانة -
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 الطالب في المقرر.تحليل نتائج الطالب إحصائياً للتعرف على مستوى تحصيل  -

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:-2

 التقييم السنوي لرئيس القسم. -

 .إجراء تقييم داخلي بمشاركة أعضاء القسم -

 عمليات تطوير التدريس:-3

 اإلطالع على الجديد في مجال التدريس الجامعي. -

 لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.الحرح على حضور الدورات التدريبية   -

 .تطوير التدريس في ضوء آراء الطالب -

 :عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب-4

 تصحيت االختبار مناصفة مع زميل آخر. -

 .مراجعة النتائج من خالل زميل آخر -

 والتوطيط لتطويرها:صف إجراءات التوطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي -1

 العمل على مراجعة توصيف المقرر كل بضع سنوات لمواكبة التطورات الحديثة. -

 مراجعة لجنة الجودة للتوصيف. -

 .مراجعة لجنة الوطط للتوصيف -

 


