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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

BIS 114 المدخل إلى علم العقيدة 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 2 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لمالئكة، ومسائل اإليمان المقرر أحد مقررات العقيدة اإلسالمية في برنامج الدراسات اإلسالمية يتضمن المقرر مسائل اإليمان با

 بالرسل، ومسائل اإليمان بالكتب.

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

ين، والبحث ، ومهارات النقد، والتحليل واالسااااااتنباط واالسااااااتدالالت، والرد على المخالفمن المعرفة الشاااااااملة تمكين الطالب

 .بمباحث اإليمان بالمالئكة والرسل والكتبالمتعلقة واستخدام التكنلوجيا في القضايا 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

إليمان المتعلقة باالمبادئ والمفاهيم و المصططططلحات األسطططاسطططية   و أن يعرف و يفهم  النظريات  1.1

   بالمالئكة، والكتب، والرسل

K1 



 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

ثة التطورات على المبني  أن  يعرف و يفهم التخصطططططط  1.2 حدي كة ال بالمالئ مان  ، في مبحث  اإلي

  والكتب، والرسل و الرد عليهم

K2 

1.3   

1...   

  المهارات 2

لمتعلقة في القضااااااايا اأن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   لمعالجة القضااااااايا و المشااااااكالت   2.1

 باإليمان بالمالئكة، والكتب، والرسل

S1 

لمعاصرة ا أو المعقّدة  والمشكالت القضايا في والبحث والتحقّق لالستقصاء، أساليب أن يمارس  2.2

 في البحوث الخاصة   باإليمان بالمالئكة، والكتب، والرسل

S2 

  خصصةالمت والمهارات  المعرفة ونقل النظرية، المعرفة فهم إلظهار مختلفة؛ بطرق أن يتواصل 2.3

 لالقضايا المتعلقة باإليمان بالمالئكة، والكتب، والرس في الحضور من متنوعة لمجموعة

S3 

2...   

  القيم 3

 V1 إطار العمل اجلماعي. يفمنه  املطلوبة ابملهام يلتزم أن  3.1

 V2 احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.2

 V3 .ات الصلة ابملقررلكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتية ذإمصادر تعلم  ستخدمت أن 3.3

 V4 أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

مان  كةاإلي مان بهم.تعريف  ،بالمالئ كة، ومفهوم اإلي كة، وح، المالئ بالمالئ مان  كارهمحكم اإلي  .كم إن

، ، وأدلة ذلكصاافات المالئكة ،المالئكة، ووظائفهم، وأدلة ذلكف أصاانا ، األدلة على اإليمان بالمالئكة

 ثمرات اإليمان بالمالئكة.

6 

2 

الحكمة من إنزال ، كم اإليمان بالكتب، وأدلة ذلكح، مفهوم اإليمان بهاالكتب: تعريفها، و، اإليمان بالكتب

 .لكتابمن كتب أهل االكتب.. الكتب المنزلة: أشهرها، وما حصل ألكثرها من تحريف، وموقف المسلم 

 . معنى اإليمان بالقرآن، وخصائصه.. ثمرات اإليمان بالكتب.

8 

3 

أنواعه مع اإليمان بالرسااال، تعريف النبوة والرساااالة، والفرق بين النبي والرساااول، الوحي: تعريفه، و

 األدلة.

رد على حاجة البشااااار إلى الرسااااال، وال . معنى اإليمان بالرسااااال، حكم اإليمان بالرسااااال، مع األدلة. .

 منكري النبوة.

بوتهم، . الرساااااال الذين ذكروا في القرآن، وعدد األنبياس والرساااااال على وجه العموم، والمختلف في ن

يما بينهم. والقول الراجح في ذلك.. منزلة األنبياس والمرسلين، وخصائصهم، ووظائفه، تفاضل الرسل ف

 . عصمة األنبياس والرسل.

يات، وأمثلة النبوة ،وآيات الرساااال واألنبياس: تعريفها، وعالقتها بمصااااطلح المعجزة، وأنوا  اآ دالئل

سح رة والكهان. . على آيات األنبياس والرسل. . الفرق بين آيات األنبياس وكرامات األولياس، وخوارق ال

بوته صلى هللا لة ثبوت ندين األنبياس واحد، وأدلته، مبشرات نبوة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، وأد

الة نبينا عليه وسلم، والرد على الشبهات حولها،  معنى( شهادة أن محمداً رسول هللا ) . خصائص رس

 محمد صلى هللا عليه وسلم. . ختم النبوة.

 . اإلسراس والمعراج: تعريفهما، واألدلة عليهما، وداللتهما. . ثمرات اإليمان بالرسل.
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
المبادئ والمفاهيم   و أن يعرف و يفهم  النظريات 

ية  مان و المصطططططططلحات األسطططططططاسطططططط باإلي قة  المتعل

   بالمالئكة، والكتب، والرسل

 اختبار اإللقاس

1.2 
مبني  على أن  يعرف و يفهم التخصططططططط   ال

في مبحااث  اإليمااان باالمالئكااة،  الحططديثططة التطورات

  والكتب، والرسل و الرد عليهم

 اختبار التعليم الجماعي

…    

 المهارات 2.0

2.1 

جة  أن يطبق المفااهيم والمباادئ والنظريات   لمعاال

ن في القضااايا المتعلقة باإليماالقضااايا و المشااكالت  

 بالمالئكة، والكتب، والرسل

 اختبار، مالحظة  حلقة نقاش

2.2 

 والبحث والتحقّق لالستقصاء، أساليب أن يمارس 

في المعاصططرة  أو المعقّدة  والمشططكالت القضططايا في

خاصاااااااة  كة، والكتب،   البحوث ال بالمالئ مان  باإلي

 والرسل

 اختبار، قائمة شطب حلقة نقاش، عرض تقديمي

… 

 المعرفة فهم إلظهار مختلفة؛ بطرق أن يتواصطططططططل

  المتخصططططصططططة والمهارات  المعرفة ونقل النظرية،

القضايا المتعلقة  في الحضور من متنوعة لمجموعة

 باإليمان بالمالئكة، والكتب، والرسل

 اختبار، قائمة شطب عرض تقديميحلقة نقاش، 

 القيم 3.0

3.1 
ة واألكاديمي المهنية واألخالقيات أن يتمثل بالنزاهة

 في المسااااااائل المتعلقة باإليمان بالمالئكة، والكتب،

 والرسل

 المالحظة مشرو  جماعي

3.2 
ل ،ليططةعاوفطط بمرونططة العمططل فرق أن يقود   وتحمططّ

باااإليمااان في اعتقاااد    المهني تطوير مسططططططؤوليططة

 بالمالئكة، والكتب، والرسل

 قائمة الشطب ورقة عمل

… 
ة واألكاديمي المهنية واألخالقيات أن يتمثل بالنزاهة

 في المسااااااائل المتعلقة باإليمان بالمالئكة، والكتب،

 والرسل

 المالحظة مشرو  جماعي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبو (
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %3 الرابع عرض تقديمي 1

 %15 السابع اختبار تحريري 2

 %3 التاسع مشرو  جماعي  3

 %15 الثاني عشر اختبار تحريري 4

 %4 الثالث عشر ورقة عمل  5

 %60 الخامس عشر اختبار تحريري 6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشرو  جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 اإلجابة عن استفسارات الطالب. -

 متابعة الطلبة المتعثرين، والعمل على تطويرهم. -

 تنمية مهارات الطلبة المتفوقين. -

 .تعريف الطلبة بالخطة الدراسية، والمرافق الجامعية، واألنشطة الطالبية

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

 للمقرر المرجع الرئيس
وزارة الشااااااسون اإلسااااااالمياااة واألوقااااف والااادعوة  أصول اإليمان، نخبة من العلماس

 هـ1421الطبعة: األولى،  واإلرشاد 

 المساندةالمراجع 

الساانة الحادية  الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة الشيخ ابن باز أصول اإليمان

 م1979هـ/1399- العدد الثالث-عشرة 

 ال يوجد وقفية التخبير د. زياد العامر  شرح المتن العقدي

 دار النفائس د. عمر األشقر مجموعة أركان اإليمان

 اإللكترونيةالمصادر 
 الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز، الموقع اإللكتروني للعالمة ابن عثيمين

 شبكة األلوكة 

 المكتبة الشاملة  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 .الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات

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

 .جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات

 .الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانة الطالب تقويم المقرر

 االستبانة الطالب للمقررمدى تحصيل مخرجات التعلم 

 االستبانة الطالب مصادر التعلم

   

   

   

   

   

   

   

   

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاس هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

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

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الثامنة عشر رقم الجلسة

 هـ02/06/1441 تاريخ الجلسة

 


