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اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

العقيدة
1201162
3
3
الفقه الحنفي و أصوله
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
الفقه الحنفي
الفقه الحنفي
 2017/2016الفصل الثاني
الدبلوم العالي
العربية
2019/5/13

منسق المادة:

االسم :د محمد النجار
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

 .17مدرسو المادة:
االسم :رقم المكتب  :الساعات المكتبية :رقم الهاتف :البريد اإللكتروني:
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وصف المادة:

هذه المادة تختص بدراسة قضايا علم التوحيد (اإللهيات) ,تعريفها لغة وإصطالحاً وموضوعها ,خصائصها ,نشطةة
علم الكالم ,مسةلة الذات .األسماء والصفات اإللهية ,رؤية اهلل تعالى ,أفعال العبطاد بطيا الجبطر واألختيطار و دراسطة
النبططوات والسططمعيات ,تعريططف النبططي والرسططول لغططة واصطططالحا والفططرس بينهمططا ,حكططم إرسططال الرسططل ,النبططوة بططيا
المنحطة واالكتسطا, ,الطوحي ,وصطفات الرسطل  ,المعجطزات ,الكرامطات  ,عمطوم رسطالة سطيدنا محمطد عليطه الصطالة
والسططالم ,عصططمة األنبيططاء ورد الشططبهات ,والتفاضططل بططيا األنبيططاء والمالئكططة  ,الططروي ,الحيططاة البر خيططة ,أ ططرا
الساعة ,البعث ,الشفاعة الجنة ,والنار.
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 .1معرفة الطالب معاني العقيدة واإليمان والتوحيد.
 .2استشعار الطالب أهمية العقيدة في حياته.
 .3معرفة الطالب الطريقة السليمة في تقرير عقيدة أهل السنة
 .4أن يتأثر الطالب مبا يتعلمه من العقيدة واإلميان
 .5أن يتمكا الطالب ما رد الشبه المفتراه على عقائد المسلميا وأهل السنة.
 .5إعداد وتةهيل الطلبة ليكونوا دعاة متحققيا بمنهج أهل السنة في االعتقاد.
 .6دراسة نصية ما بعض مصادر علم العقائد
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
11

األسبوع

تعريف علم العقيطدة,
وبيطططططان نشطططططةة أهطططططل
السنة والجماعة

األول

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم
1ـ األسئلة الشفوية
 2ـ االختبارات الشهرية
األول والثاني
3ـ المشاركة في

المراجع
العقيده النسفيه
د محمد النجار
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أصول ومعالم عقيدة
أهطططططططططططططل السطططططططططططططنة
(الماتريديطططططططططططططططططططططططة
واأل طططططاعرة وأهطططططل
الحديث)
بعطططض الشطططبه علطططى
عقائططططد أهططططل السططططنة
وردها
أهميططططة علططططم عقيططططدة
أهطططططل السطططططنة علطططططى
الفرد والمجتمع
مططططططططططنهج السططططططططططلف
والخلف فطي التعامطل
مطططططططططع النصطططططططططو
المتشابهة
اإللهيات
الصفات النفسية
الصفات السلبية
القطططططططططدم  ,البقطططططططططاء,
مخالفططططة الحططططوادث,
القيومية ,الوحدانية
صفات المعاني:
الحيطططططططططاة ,العلطططططططططم,
اإلرادة ,القططططططططططططدرة,
التكططططططويا ,السططططططمع,
البصر ,والكالم
الصطططططفات
المعنوية:
حطططططططططططططي,
علطططططططططططيم,
سطططططططططميع,
بصطططططططير,
...
األدلططططططططططططة
العقليطططططططططططة
علطططططططططططططططى
وجطططود اهلل
تعالى
النبوات
صططططططططفات
األنبيطططططططاء
الواجبة
صططططططططفات
األنبيطططططططاء
الجائزة,
الطططططططططططدليل
العقلطططططططططي
على نبطوة
النبي
بعططططططططططض
الشططططططططططططبه
علططططططططططططططى

الثاني

المحاضرة والتكليف
ببعض الواجبات
=====

=====

الثالث

=====

=====

الرابع

=====

=====

الخامس

=====

=====

السادس

=====

=====

السابع

=====

=====

الثاما

=====

=====

التاسع

=====

=====

العا ر

=====

=====

الحادي عشر

=====

=====

الثاني عشر

=====

=====

الثالث عشر

=====

=====
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عصطططططططمة
األنبيطططططططاء
وردها
السمعيات:
رؤية اهلل تعالى,
الجنة ,النار,
الحسا,
القضاء والقدر
أفعال العباد
عالمات الساعة
اإلسالم واإليمان
و يادتهما
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الرابع عشر

=====

=====

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

األسلوب اإللقائي  ،والحوار والمناقشة ،والتحليل واالستنتاج.
تشجيع الطالب على العمل والبحث في بطون كتب العقائد ،واثراء فكره وبيان عطائه.
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبار األول ويحدد له
االختبار الثاني ويحدد له
األعمال البحثية والواجبات العملية والمشاركات
االختبار النهائي ويحدد له
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السياسات المتبعة بالمادة:

أ -سياسة الحضور والغياب تطبق سياسة الجامعة في الحرمان لمن تجاوز الحد المسموح به
ب -الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد
ج -إجراءات السالمة والصحة
د -الغش والخروج عن النظام الصفي
ه -إعطاء الدرجات
و -الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

السبورة
Data Show
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المراجع:

العقيده النسفيه د محمد النجار
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معلومات إضافية:

البداية في أصول الدين للصابوني ،وإشارات المرام للبياضي

موقع المكتبة الشاملةhttp// shamela.net :
اسم منسق المادة:
مقرر لجنة الخطة:
رئيس القســـم:
مقرر لجنة الخطة  /الكلية:
العميد:
نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

التاريخ:

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

