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  التربية الكلية:
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  جامعة المجمعة .1 إسم المؤسسة التعليمية: هـ 1439/  3/  30  :التوصيفتاريخ  

    قسم الدراسات اإلسالمية –كلية التربية  .2  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالدراسي والتعريف بالمقرر  .أ
 ISD 162 (1) توحيد : ورمزه المقرر الدراسياسم  -1. 1

  ساعتان   :  عدد الساعات المعتمدة -2. 2

  إلسالميةا الدراسات              :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج)البرنامج  -3. 3

 المستوى الثالث          .3    الدراسي:  الذي يعطى فيه المقرر الدراسيالسنة أو المستوى  -4. 4

  المدخل إلى علم العقيدة .4 :)إن وجدت( المتطلبات السابقة لهذا المقرر -5. 5

 ال يوجد  .5 جدت(: و هذا المقرر )إنالمتزامنة مع المتطلبات  -6. 6

 .......................................... ية: تعليمالرئيس للمؤسسة ال في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 ....... % النسبة:  كترونيلالتعليم اإل .ب
    

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

 ....... % النسبة:  بالمراسلة .د
    

 ....... % النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات
 يعرض المقرر اثبات وجود هللا تعالى و

 األهداف .ب
 ة: بعد دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب أو الطالب:  هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 ينكر ذلك.تعرف على أدلة اثبات وجود هللا والرد على من أن ي 

  على صور اإللحاد المعاصرة وما يدحضها.أن يتعرف 

  هج ته،ومناوقواعد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا وصفا بأنواعها الثالثةعلى توحيد أن يتعرف
 المخالفين في ذلك.

 تمكن من اإللمام بمعاني صفات هللا تعالى واثار اإليمان بها.أن ي 

  في باب األسماء والصفات واإلجابة عنها.من فهم شبه المخالفين أن يتمكن 
 

قنية تخدام المتزايد لت)مثل االسالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

  االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرراالستفادة من مواقع 

 تبادل الخبرات بين القسم والمراكز البحثية ذات الصلة 

  استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المقرر 

 المتابعة والمراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة توصيف المقررات 
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف .ج

 عام للمقرر: وصف
قسيم ،وتأنواعهوحيد بيعرض المقرر لموضوعات عقدية نحو اثبات وجود هللا تعالى، والرد على المنكرين وبيان أدلة الت 

 الصفات والرد على المنكرين.
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 

 2 1 إثبات وجود هللا عز وجل.

صور اإللحاد   مناقشة دعاوى المنكرين لوجود هللا تعالى.
 -المعاصرة،ودحض شبهها.

2 4 

 2 1 أقسام التوحيد إجماالً. -آثار اإليمان باهلل .

 معنى توحيد المعرفة واإلثبات، وأنواعه. 
مفهوم توحيد األسماء  ، الشرك في الربوبية، وأهم مظاهره معنى 

 .والصفات

1 2 

 2 1 االختبار الفصلي االول

ي ماعة فقواعد أهل السنة والج، أنواع األدلة على توحيد األسماء والصفات 
 أسماء هللا وصفاته. 

 .نهماتقسيم صفات هللا تعالى إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والتمييز بي

2 4 

 التمييز بين الصفات المنفية عن هللا والصفات المثبتة له.   
 

1 2 

 ليهمعموقف أبرز المخالفين ألهل السنة في باب األسماء والصفات، والرد 
  إجماالً 

1 2 

ذكر بعض صفات هللا التي وردت بها النصوص الشرعية، من حيث 
 معناها، نوعها، أدلتها، آثار اإليمان بها،

1 2 

 2 1 الفصلي الثانياالختبار 

موقف المخالفين منها، وصفات هللا التي وردت بها النصوص الشرعية 
 والرد عليهم إجماالً.

2 4 

لعلو، ء، اتطبيق ذلك على الصفات التالية: )الحياة، اليدان، الغضب، االستوا
 النزول، الرؤية، الكالم(.

1 2 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الساعات المعتمدة

 

ً خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3  عتانسا     :أسبوعيا
 



 

 

3 / 7 

 

 راتيجياتواستاسها قيطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .لمناسبةافي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً قرر ات تعلم المأن تتسق مخرجبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
ل ك أن يتضمن لزمال ي ، مع مالحظة أنهلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاطرق المستهدفة و

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 

المعرفة الشاملة لنظرة اإلسالم في الربوبية واإلسماء والصفات 
 ومتعلقاتها .

 
 االلقاء والمناقشة

المراجعة 
الشفوية لما 
سبق في 
بداية 

المحاضرة 
 الجديدة

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 

أن يستدل الطالب أو الطالبة على مباحث الربوبية ، وعلى عقيدة 
 أهل السنة والجماعة في مباحث األسماء والصفات 

أن يرد الطالب على االتجاهات المنحرفة في مباحث الربوبية 
 واألسماء والصفات

 اختبار االلقاء والمناقشة

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
 أن يشارك الطالب في حل المشكالت وجمع  المعلومات وتقييمها

 وكيفية االستفادة منها 
تكليفه بواجبات 

 دورية
تقييم ما 
 كلف به

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

 يسهم في الحلول البناءة لمعالجة االنحرافات العقدية
 يتواصل بفاعلية داخل مجموعات العمل 

يستخدم التقنية في مهارات البحث وجمع معلومات علمية عن 
 المقرر

تدريب عصف 
 ذهني 

العمل ضمن 
 مجموعات

تقييم 
 التكليفات 
 المالحظة

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   ال تنطبق 5-1

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقويم الطلبة جدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
تقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

 ......الخ(مالحظة

األسبوع 
المحدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 يم النهائييالتق
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1 

فصلي االولاالختبار ال األسبوع  

 السادس

15%  

الثانياالختبار الفصلي  األسبوع  

الثاني 

 عشر

15%  

2 
المنزلية ) البحثيةالتكليفات  خالل  ( 

 الفصل

10%  

%60 آخر الفصل االختبار النهائي 3  

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .ح

 

 بص لكل طالالخايمي لالستشارات واإلرشاد األكادوالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.اقدمذكر مع )

 فتح الرحمن يوسف عمراسم عضو هيئة التدريس .د/ 

 f.omer@mu.edu.sa  :البريد االلكتروني 

ً  4الساعات المكتبية    ساعات اسبوعيا

 

 مصادر التعلّم .ه

  عبد هللا الجبريند.يدة اإلسالمية ، تسهيل العقمختصر  : المطلوبةالكتب المقررة  -في قائمة  –أدرج . 1

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 تسهيل العقيدة اإلسالمية ، د.عبد هللا الجبرين 

 القواعد الكلية لألسماء والصفات عند السلف ، د.إبراهيم البريكان 

 العقيدة في هللا ، د.عمر األشقر 
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 ة الشيخ ابن بازموقع الرسمي لسماح -1

601https://www.binbaz.org.sa/article/                             
  الدرر السنية موقع -2

adorar.net/aqadihttps:// 
 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 الموسوعة الشاملة 

 

 

 المطلوبةالمرافق  .و
اعد أي عدد المق) راتة والمختبيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
 قاعات دراسية، مكتبة 

https://www.binbaz.org.sa/article/601
https://dorar.net/aqadia
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكية، وأدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 سبورة ذكية، 

 (:ائمة بهاقكرها، أو أرفق فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  اذا كان هناك مثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
 ال يوجد

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية  .1

 تطبيق استبيان تقييم المقرر وتحليل النتائج ووضع مقترحات للتحسين 

 المشاركة الفعالة للطالب في المحاضرة  
  مستوى نتائج الطالب في االختبارات 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

  يسالتدر وتبادل المعارف في التخصصات المختلفة واالستفادة من أهل الخبرة فياستمارات األقسام 

 تطبيق استبانة تقييم األقران ، داخلي وخارجي 

 تطبيق استبانة التقييم الذاتي 
 )التقييم من قبل إدارة القسم )تقرير األداء السنوي 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 من الخبرات التواصل مع األقسام المناظرة واالستفادة 

  علمم والتالمتخصصين لالطالع على كل جديد في العملية التعليمة  و أساليب التعليلقاء دوري  مع 

 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم 

 التعليم اإللكتروني 
 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
و عينة ختبارات ألتصحيح اال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   تدريسأعضاء هيئة ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 النتائج العامة  للطالب في االختبارات الشفهية والتحريرية 

 ) النتائج االحصائية لنجاح الطالب) معدالت نسب النجاح 

 ية والفردية األبحاث الجماع نتائج تقييم  

 :هالمقرر الدراسي والتخطيط لتطويرف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 االجتماع  الدورى ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف 

 تطبيق استبانات موضوعية ألخذ آراء الطالب حول المقرر وموضوعاته 

 وطرق  تقرير عن المقرر وأوجه القصور المتاحة الحديثة مراجعة الخطط الدراسية تبعا للمعطيات
 التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما يحقق جودة المقرر

 حقق تقرير عن المقرر وأوجه القصور وطرق التحسين والتطوير من قبل عضو هيئة التدريس بما ي
              جودة المقرر                                                                     

 تقرير عن نسب النجاح  

 تقرير حول مقترحات التطوير واساليب التعليم والتقويم  

  تشكيل لجنة لمراجعة المقرر من قبل منسقي المواد                       
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 ................................................. د.عبدالرحمن الذيب..... : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي
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