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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 30 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  .ألولا: يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 .: ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر4

 . : ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 غالبًا % 100 30 المحاضرات التقليدية 1

 ال يوجد ال يوجد التعليم المدمج  2

 حسب الجدول في بعض األحيان  اإللكترونيالتعليم  3

 حسب الجدول  في بعض األحيان  عن بعدالتعليم  4

 ال يوجد ال يوجد  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 نطبقال ي إستوديوأو معمل  2

 ال ينطبق إضافيةدروس  3

  ال يوجد )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 حسب األستاذ ساعات االستذكار 1

 حسب األستاذ الواجبات 2

 األستاذحسب  المكتبة 3

 حسب األستاذ المشاريع /إعداد البحوث 4

  ال يوجد  )تذكر(أخرى  5

   اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 

 

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

الصحيحة  ةيدخ أصول العقيسرميتها ومصادر تحصيلها، وتهوبيان أ اإلسالميةيهدف المقرر بصورة عامة إلى التعريف بالثقافة 

يمان، في نفوس الطالب، وتعريفهم بأصول اإليمان وخصائص اإلسالم على منهج السلف الصالح، ثم التحذير من نواقض اإل

 ومن التكفير بغير ضابط أو دليل.

  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 دراستها.ومصادرها وأهمية  بمعنى الثقافة التعريف-1
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 إلسالم.للعامة خصائص اال بيان-2

  الطالب.العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وترسيخها في نفوس  تقرير-3

  الصالح.الطالب بأصول اإليمان ودراستها في ضوء منهج السلف  تعريف-4

    منها.بيان نواقض اإليمان وما ينافي كماله الواجب وكيفية الوقاية -5

  وضوابطه.التكفير  خطورة-6

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

بق للمتعلمني اكتسابه من وربطها مبا س الشرعيَّة،االستخدام بكفاءة لألمثلة الصحيحة للمفاهيم  1.1
  .املفاهيم

  

  سالمي. اإلعرض نصوص شرعية للمتعلمني وفقاً للمنهج الوسطي الذي يدعو له الدين  1.2

قدمة للمتعلمني مما التطبيق بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف حتليل النصوص الشرعية امل 1.3
  استيعاهبا.يعينهم على 

 

   

  :  المهارات 2

األدلة اإلمجالية واألدلة  أن يُهيأ للمتعلمني مواقف فردية حملاولة استخراج األحكام الفرعية من 2.1
 . ساب هذه املهارةنصوص الكتاب والسّنة، واالستمرار على مساعدهتم يف اكتالتفصيلّية من 

 

 

كتساب مهارة استخراج ال توزيع املتعلمني إىل جمموعات صغرية ومتفاعلة لقيامهم بطريقة مشرتكة  2.2
 والسّنة. كتاب األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واألدلة التفصيلّية من نصوص ال

 

احل التعليم ما بعد اجلامعي املتعلمون على مواصلة الدراسة الشرعّية وعلوم الرتبية يف مر  أن حيرص 2.3
بعامة، والرتبية الشرعّية  )الدراسات العليا( بغية االتصال املستمر ابملستجدات يف جمال الرتبية

  .خباصة

 

 صفية تساعد يف تدعيم ومتطورة ألنشطة شرعية صفية وال متنوعة،أن يُقدَّم للمتعلمني أفكارًا  2.4
  اإلسالمّية.خرباهتم وتنمية مهاراهتم يف الدراسات 

 

وماهتم مبا يشجعهم على ومعل وأفكارهم، آلرائهم،أن يُقدَّم للمتعلمني منوذجًا للمستمع اجليد  2.5
 املشاركة والتعبري. 

 

 للمتعلمني،شرعي االستخدام بشكل صحيح ألساليب التقومي املختلفة للحكم على املستوى ال 2.6
  الشرعية.وتشخيص مواطن ضعفهم يف املواد 

 

  والتواصل.  ،الفهمالتحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صحيحة واضحة تعينهم على  2.7

   : الكفاءات 3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 

  مؤثرة أمام اآلخرين.القدرة على التحدث بطريقة  3.1

3.2   

3.3   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 أمهية الثقافة اإلسالميةأواًل: الثقافة اإلسالمية:  1

 2 اإلسالمية الثقافةمصادر  2

 2  احلوار بني احلضارات 3

 2  السنن اإلهلية املتعلقة ابحلضارات 4

 2 دين شامل( إهلي، )دين اخلصائص العامة لإلسالم اثنًيا: 5

 1 )يف األسبوع السادس( االختبار الفصلي األول 6

 2 الوسطية(، دين دين الفطرة)اإلسالم  اتبع خصائص 7

 2 األخالق(دين  القيم،دين اتبع خصائص اإلسالم ) 8

 2 العقيدة اإلسالمية اثلثا: 9

 1  (عاشراألسبوع ال)يف  االختبار الفصلي الثاين 10

 2 وجل(اإلميان ابهلل عز  األول: )الركنأركان اإلميان  11

 2 وصفاته(أبمسائه تعاىل  )اإلميانشروط شهادة أن ال إله إال هللا  12

 2 اإلميان ابلكتب الثالث:الركن   ابملالئكة.اإلميان  الثاين:الركن  13

 2 اإلميان ابليوم اآلخر اخلامس:الركن  ابلرسل.اإلميان  الرابع:الركن  14

 2 اإلميان ابلقدر السادس:الركن  15

 2 نواقض اإلميان 16

 30 اجملموع 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

م االستخدام بكفاءة لألمثلة الصحيحة للمفاهي
ابه من الشرعيَّة، وربطها مبا سبق للمتعلمني اكتس

 . املفاهيم

استخراج أثر النصوص 
الشرعيَّة على البيئة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية 
والثقافية للمجتمع بطريقة 

توفري الفرص التعليمية اليت 
تساعد يف إكساب املتعلمني 
صياغة اخلطاب الديين 
الوسطي )شفاهه وكتابة( 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

تساعد املتعلمني على فهم 
النصوص الشرعية وتطبيقها يف 

  املعاصرة.مواقفهم احلياتية 

املستمد من نصوص 
  الوحيني.

1.2 

عرض نصوص شرعية للمتعلمني وفقًا للمنهج 
مساعدة املتعلمني على  الوسطي الذي يدعو له الدين اإلسالمي. 

استخدام املصطلحات 
م واملفاهيم الشرعية يف حواراهت

 الصفية،وغري  الصفية،
  .والوظيفيةوكتاابهتم اإلبداعية 

توجيه املتعلمني إىل البحث 
والتقصي لإلملام بقدر 
االستطاعة مبوضوعات 
التخصصات اإلسالمّية 
املتنوعة من خالل النظر يف 
آايت القرآن الكرمي 
واألحاديث النبويَّة 

  الصحيحة.

1.3 

 التطبيق بكفاءة عمليات البحث واالستقصاء يف
يعينهم ا حتليل النصوص الشرعية املقدمة للمتعلمني مم

  على استيعاهبا.

توفري الفرص التعليمية اليت 
تساعد يف إكساب املتعلمني 
جودة استخراج املفاهيم 
الشرعية الصحيحة املستمدة 

  والسّنة.الكتاب من 

 

 املهارات 2.0
2.1 

 

مهارات 

 إدراكية

ستخراج أن يُهيأ للمتعلمني مواقف فردية حملاولة ا
دلة اإلمجالية واألاألحكام الفرعية من األدلة 

تمرار التفصيلّية من نصوص الكتاب والسّنة، واالس
 . على مساعدهتم يف اكتساب هذه املهارة

 

 املدى،ختطيط خطٍط قصرية 
 وطويلة املدى لتنمية املتعلمني
شرعّيًا يف ضوء احتياجاهتم 

  .الشرعّية الفعلية

توجيه املتعلمني على أتمل 
شروح العلماء األقدمني 

هبم على منهج أهل املوثوق 
السنة واجلماعة للنصوص 

وإعادة صياغتها  الشرعّية،
بهم أبسلوهبم مممَّا يرتقي مبواه

  ضعفهم.ويعاجل 
لة توزيع املتعلمني إىل جمموعات صغرية ومتفاع 2.2

راج لقيامهم بطريقة مشرتكة الكتساب مهارة استخ
دلة األحكام الفرعية من األدلة اإلمجالية واأل

 التفصيلّية من نصوص الكتاب والسّنة. 
 

االستفادة من املتخصصني 
الشرعيني داخل املؤسسة 

 ،ابملتعلمنيالتعليمّية اخلاصة 
املهنية ويف املؤسسات 

الشرعّية األخرى يف حل 
مشكالت املتعلمني 

 ويف تطوير أدائهم التدريسية،
  .التدريسي
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

رعّية أن حيرص املتعلمون على مواصلة الدراسة الش 2.3
امعي وعلوم الرتبية يف مراحل التعليم ما بعد اجل

)الدراسات العليا( بغية االتصال املستمر 
ية الشرعّية ابملستجدات يف جمال الرتبية بعامة، والرتب

 خباصة. 

املشاركة بفاعلية يف الدورات 
وورش العمل  التدريبية،

مية ذات واملؤمترات العل
 بعامة،العالقة ابلتدريس 

وبتدريس املواد الشرعّية 
 . خباصة

استخدام املعلومات الواردة 
 يف املراجع الشرعّية القدمية
واحلديثة من كتب وأحباث 
ومقاالت لتحسني مستوايت 

 ة،التعليميّ املتعلمني الشرعّية 
  .هلاوتطوير أساليب تعليمهم 

2.4 

 

مهارات 
التعامل 

مع 
اآلخرين 
 وحتمل 

 املسؤولية 

طورة ألنشطة أن يُقدَّم للمتعلمني أفكارًا متنوعة، ومت
م شرعية صفية وال صفية تساعد يف تدعيم خرباهت

 وتنمية مهاراهتم يف الدراسات اإلسالمّية. 

أن مُيد للمتعلمني  
ابسرتاتيجيات قرائية هلم 

  الشرعية.وحتليلية للنصوص 
وأن ينفذوا اسرتاتيجيات 
تدريسية فردية ومجعية تساعد 
يف تنمية املهارات يف تدريس 

 الشرعّية.املواد 

أن يوفر للمتعلمني حلوالً 
ومبتكرة  متنوعة،

للمشكالت املختلفة اليت 
تواجههم يف املواقف 

واحلياتية  خباصة،الدراسية 
 .بعامة

تلفة االستخدام بشكل صحيح ألساليب التقومي املخ 2.5
يص للحكم على املستوى الشرعي للمتعلمني، وتشخ

 مواطن ضعفهم يف املواد الشرعية. 
املشاركة بكفاءة يف تصميم  

وتنفيذ اخلطط العالجية لضعف 
ني املهارات الشرعّية عن املتعلم

  الضعاف.

أن يُوظف يف التعامل مع  
يًا بدور املتعلمني فهمًا ووع

التكنولوجيا يف تدريس مواد 
 اإلسالمّية.الرتبية 

ومساعدة املتعلمني على 
التقومي الذايت ألدائهم يف 

والوعي  الشرعية،املواد 
 وضعفهم،مبواطن قوهتم 

والتصحيح الذايت 
 . ألخطائهم

2.6 

 

هارات م
التواصل، 
وتقنية 
 املعلومات

واملهارات 
 العددية

يد آلرائهم، أن يُقدَّم للمتعلمني منوذجًا للمستمع اجل
اركة وأفكارهم، ومعلوماهتم مبا يشجعهم على املش

 والتعبري. 

 أن يُقدَّم منوذجًا للمتعلمني
يتوفر فيه االلتزام مبعلومات 
شرعيَّة صحيحة وواضحة مما 
يوفر للمتعلمني مناذج كتابية 
يقتدون هبا يف كتابتهم اليت 

  .وآرائهمتعرض معلوماهتم 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يحة التحّدث مع املتعلمني مبعلومات شرعيَّة صح 2.7
  واضحة تعينهم على الفهم، والتواصل. 

 قراءة كتاابت املتعلمني بوعي
 ثقافاهتم،وعمق يف ضوء 

  الشرعي.ومستواهم 
 الكفاءات 3.0
أو الطلب  املناقشة،و  احلوار، رين.القدرة على التحدث بطريقة مؤثرة أمام اآلخ 3.1

من بعض الطلبة القيام بشرح 
الدرس وإجراء احلوارات يف 

  الصف.قاعة 

متابعة الطالب يف النقاش 
القيام و  زمالئهم.واحلوار مع 

ابلواجبات األساسية أو 
  ضافية.اإل

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 25 سسادال االختبار الفصلي األول 1

 25 العاشر الفصلي الثانياالختبار  2

 50 االخير النهائي االختبار  3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

وذلك من خالل  للطالب،ألكادميي الستشارات واإلرشاد اتقدمي ال على األقل ساعتان يف األسبوع يتواجد أعضاء هيئة التدريس
 ة.الساعات املكتبي

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

 نللدكتور إبراهيم الريس وآخري اإلسالمية،المدخل إلى الرقافة  للمقرر المرجع الرئيس

  اكتب الرقافة اإلسالمية عموم   المساندةالمراجع 

-ي الجامع لكتب التراث االسالمي والعرب  المكتبة الشاملة اإللكترونيةالمصادر   
 

 المكتبة   ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافق
اعات ق، العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)

 إخل(...  احملاكاة
 كتبة امل–القاعات الدراسية 

 التقنية التجهيزات
 ات(الربجمي الذكية،السبورة  البياانت،عرض  )جهاز

  رتنتاإلن شبكة-اآليل  احلاسب-جهاز عرض البياانت 

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) جتهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم املقرر الدراسي على  – االستباانت  الطلبة فاعلية التدريس
 ناديق االقرتاحات.ص –حة اجلامعة صف

ل فصل اليت تُقدم هناية كتقارير املقررات   ربانمجال قيادات- أعضاء هيئة التدريس  فاعلية طرق تقييم الطالب
 مراجعة تقارير املقررات. جلان-

ـــارات   أعضاء هيئة التدريس مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر  ـــاقشــــــــــــــة مع  –االختب احلوار واملن
 متابعة قيامهم بواجباهتم.  –الطالب 

 متابعة القاعات، وخماطبة القيادات. أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة
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