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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 نظرية تانساع

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   كلية

    اختياري   إجباري ب.

  رابعالمستوى ال : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 .2توحيد : وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد : )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 -  المحاضرات التقليدية 1

 -  التعليم المدمج  2

 -   اإللكترونيالتعليم  3

 %100   عن بعدالتعليم  4

 -   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 28 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 تذكر()ى أخر 4

 28 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لربوبية واأللوهية، اوتوحيد  هللا،إال  هال إلالمقرر أحد مقررات العقيدة في برنامج الدراسات اإلسالمية، يحتوي على معنى 

معنى العبادة وخطر الشرك والوسائل الموصلة إليه، ومعنى التبرك وأقسامه، ومعنى السحر وأنواعه، وحكمه في الشرع، و

 والتنجيم ونحو ذلك.وشروطها وأركانها وأنواعها، ومعنى الكهانة 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 المتعلقة بتوحيد األلوهية. تمكين الطالبات من المعرفة الشاملة-

 األلوهية.مبحث  المنحرفين فيتأصيل الطالبات في مهارات الرد على -

 والنقد. واالستنباط واالستداللتنمية مهارات الطالبات في التحليل -

 تمكين الطالبات من معرفة ربط المعرفة النظرية في مبحث توحيد األلوهية بتطبيقاتها العملية.-

 اآلخرين. ية ونشرها بينالقيم واألخالق اإلسالملى التمسك بعحث الطالبات -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 أن يذكر الطالب معنى توحيد األلوهية 1.1

 K2 األلوهية ونقدهاأن يناقش الطالب بعض شبهات المخالفين في توحيد  1.2

 K3 أن يحدد الطالب معنى العبادة وشروطها وبيان ما يخالفها  1.3

 K4 إله إال هللا وشروطها معنى الأن يشرح الطالب  1.4

 K5 أن يستعرض بعض األحكام العقدية المتعلقة بالسحر والتنجيم والتطير. 1.5

  المهارات 2

 S1 .علميالالمنهج  الشركية وفقالعبادات البدعية  من واألصغرأن يستنبط الطالب الشرك األكبر  2.1

 S2 .أن يطبق الطالب ما تعلمه من أحكام عقدية في الواقع 2.2

 S3  أن يستنبط الطالب حكم الشرع في السحر والساحر 2.3

 S4 .أن يوضح الطالب أبرز شبهات المخالفين في توحيد االلوهية 2.4

  القيم 3

 V1 إطار العمل اجلماعي. يفمنه  املطلوبة ابملهام يلتزم أن  3.1

 V2 احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليمييأن  3.2

 V3 .ة ذات الصلة ابملقررلكرتونية، ومواقع تعليمية على الشبكة العنكبوتيإمصادر تعلم  ستخدمت أن 3.3

 V4 أن يجيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي. 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

. ةاأللوهيد بالشمممممهادتينز لوازم ا يمان بتوحي ةاأللوهيعالقة توحيد  وأسمممممما   ةاأللوهيتعريف توحيد 

لة على توحيد  ياألد ية توحيد  ةاأللوه يزأهم له ةاأللوه ته في دعوة ا وفضمممممممائ كان ته وم ياء وثمرا ألنب

 لعكس.وا بالربوبية ةاأللوهيعلى بني آدم عالقة توحيد  كأصالة التوحيد وطروء الشر والمرسلينز

4 

 2 العبادة تعريفها شروط صحتها وأنواعها مع األمثلة. 2

3 
ذاهب الدعاء: تعريفهز وأقسمممامهز وحكمهز وفضممملةز وشمممروطهز وآدابهز وأسمممباا إجابته وموانعهاز وم

 الناس في تأثير الدعاء وبيان الحق في ذلك.

2 

 2 ز ونواقضهاإال هللا"ز وأركانهاز وشروطهاز  هال إلمعنى: "  4

 2 وأقسامه وحكم كل قسم مع ذكر األدلة. الشرك: تعريفه 5

 2 والرد عليهم إجماالز  ةاأللوهيأبرز شبه المخالفين في توحيد  6

 2 قديما وحديثاز ونقدها. ةاأللوهيمظاهر االنحراف في توحيد  7

 2 .نهاافي السحر والساحرز وبعض صور  المعاصرة والتمييز بي السحر: تعريفه أنواعه وحكم الشرع 8
 2 .الشعوذة: تعريفهاز وصورهاز والفرق بينها وبين الساحر 9

10 

ين، المراد بالجن، وأصل خلقهم وصفاتهم وجوانب ضعفهم، وأصنافهم، والفرق بينهم وبين الشياط
صوره  ومناقشة منكريه. االستعانة بالجن:وطرق االحتراز منهم، تلبس الجن باإلنس: المراد به، 

 وأحكام التطير: تعريفه، وأمثلته، وأحكامه.
 التمائم والرقى: تعريفها، وصورهما المعاصرة وأحكامها.

4 

 
 التوسل تعريفه واقسامه وحكم كل قسم، وادلته.

 التبرك، تعريفه، وأنواعه، المشروعة والممنوعة.
2 

11 
فلسههههفية، الكونية ال )الطاقةتطبيق ما درسههههه الطالب فا هلا المعيار على المخالفام المعاصههههرة مثل: 

، وصهههور االسهههتشهههفا  وا لوان الشهههفائيةوقانون الجلب، والبرمجة العصهههبية، وخصهههائا ا حجار 
 الشركا المعاصر( 

2 

 
 28 المجموع
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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

 االختبارات التحريرية المحاضرة النظرية.  أن يذكر الطالب معنى توحيد األلوهية 1-1

المخالفين في توحيد أن يناقش الطالب بعض شبهات  1-2

 األلوهية ونقدها

 االختبارات التحريرية المحاضرة النظرية..

أن يحدد الطالب معنى العبادة وشممممممروطها وبيان ما  1-3

  يخالفها

 إعداد البحوث وأوراق العمل مجموعات النقاش

 والتكليفاتالواجبات  المحاضرة النظرية. أن يشرح الطالب معنى ال إله إال هللا وشروطها 1-4
أن يستعرض بعض األحكام العقدية المتعلقة بالسحر  1.5

 .والتنجيم والتطير

 إعداد البحوث وأوراق العمل مجموعات النقاش

 المهارات 2.0

أن يسممممتنبط الطالب الشممممرك األكبر واألصممممغر من  2-1

 .العبادات البدعية الشركية وفق المنهج العلمي

 .مالحظة أداء المحاضرة النظرية

أن يطبق الطممالممب ممما تعلمممه من أحكممام عقممديممة في  2-2

 .الواقع

 المناقشات خالل المحاضرة حلقات النقاش

 االختبارات التحريرية التعلم التعاوني  أن يستنبط الطالب حكم الشرع في السحر والساحر 2-3

أن يوضح الطالب أبرز شبهات المخالفين في توحيد  2-4

 .االلوهية

 .المناقشات خالل المحاضرة مجموعات النقاش

 القيم 3.0

 االختبارات الشفوية مجموعات النقاش ل اجلماعي.لتزم ابملهام املطلوبة منه يف إطار العميأن  3.1

 مالحظة األداء التعليم الذاتي. احلديثة. ةستخدم وسائل االتصال التعليميتأن  3.2

3.3 

يمية تعلإلكرتونية، ومواقع مصادر تعلم  تستخدم أن
 .على الشبكة العنكبوتية ذات الصلة ابملقرر

العرض والمناقشممممممة من خالل 

 فرق العمل

فرديمممة  ل يفمممات ا ل ك ت ل يم ا ي ق ت

 .والجماعية

 إعداد البحوث وأوراق العمل مجموعات النقاش جيد مهارات االتصال الشفهي والكتابي.تأن  3.4

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببو   اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبو  الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
من الثببالبل  ل   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مببن األول  لبب   المشاركة في المحاضرات، واالنضباط والسلوك

 الرابع عشر

10% 

5 
األسببببببببببببببببببو   اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعيز  زتقديميعرض  شفهيز زتحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات اسبوعيًا(4رشادية )اإل الساعات 

  ساعات أسبوعيًا(. 4)الساعات المكتبية 

  لكتروني البالك بورد، ومجموعة الواتس أب الخاصة بالمقررالنظام التعلم اإلالتواصل عبر. 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
، 4شد، السعودية، طد. عبد هللا الجبرين، مكتبة الر اإلسالمية،مختصر تسهيل العقيدة  -

 .هـ1433
 

 المساندةالمراجع 

لجوزي اين، دار ابن عثيمصالح ابن محمد بن  التوحيد، شرح كتابالقول المفيد  -
 هـ 1424

 صوفي. رعبد القادلمفيد في مهمات التوحيد، ا -
 .الحنفيابن أبي العز  الطحاوية،شرح العقيدة  -

 اإللكترونيةالمصادر 

 

 موقع المشكاة اإلسالمية 

 موقع الشيخ ابن باز. 

 ملتق  العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

  المذاهبوموقع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق. 

  السنية.الدرر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ز قاعات المحاكاةالدراسيةز المختبراتز قاعات العرض القاعات)

  ومتطلباتها. بالمنصة التعليميةقاعة مجهزة 

 مقعد. 40توفر مقاعد ال يزيد عددها عن 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتز السبورة الذكيةز البرمجيات(

 .المنصة التعليمية في القاعات الدراسية 

 Data showجهاز العرض االلكتروني 

 - تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

استطالع رأى الطالا في  تقويم المقرر 

الدراسممممممي من خالل اسممممممتمارة رضمممممما 

 عن المقرر. الطالا

 أستاذ المقرر الطالافاعلة طرق تقييم 
االختبممارات  –االختبممارات الشممممممهريممة 

 ورقات العمل –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقرير  –نموذج قيمماس مخرجممات التعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.
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 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقررزمخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالاز مدى تحصيل ز فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى زيرظالمراجع الن البرنامجزقيادات  التدريسزأعضاء هيئة  )الطلبةز ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 السابعة عشر رقم الجلسة

 هـ1440-8-17 تاريخ الجلسة

 


