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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :قضايا عقدية معاصرة
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف8444 /1 /81 :هـ

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة تبوك
الكلية /القسم :الكلٌة الجامعٌة بحقل  /الدراسات اإلسالمٌة

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .8 .8اسم المقرر الدراسً ورمزه :قضاٌا عقدٌة معاصرة سلم 454
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة2 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً :البكالورٌوس
(فً حال وجود مقرر عام فً عدة برامج ،بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج)

 .4 .4السنة أو المستوى الدراسً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً :الثامن
 .5 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):ملل ونحل
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 .4موقع تقدٌم المقرر ،إن لم ٌكن فً المقر الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة :المقر الرئٌس بتبوك ،والمقار الفرعٌة:

فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
 .1نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ٌنطبق):
أ.

قاعات المحاضرات التقلٌدٌة

√

النسبة:

ب .التعلٌم اإللكترونً

النسبة:

ج .تعلٌم مدمج (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

%844

تعليقات:

ٌتم شرح بعض مفردات المنهج للطالب المتعثرٌن داخل حجرة المكتب

ب .األهداف
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ما هدف المقرر الرئٌس ؟
 -3أْ ٠مف اٌطبٌت ػٍ ٝؽم١مخ ظب٘شح اٌغٍ ٛف ٟاٌذٚ ٓ٠أعجبثٙب ٚآصبس٘ب ٚغشق ِؼبٌغزٙب.
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍِٛ ٝلف اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ِٓ اٌغٍ ٛف ٟاٌذ.ٓ٠
 -1أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّمصٛد ثبٌزىف١ش ٚربس٠خٗ ٚأعجبة ٚعٛدٖ ٚرؾز٠ش اإلعالَ ِٕٗ ِٕٙٚظ ػٍّبء أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ فٟ
اٌزصذ.ٌٗ ٞ
 -4أْ ٠مف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌعٛاثػ اٌزٚ ٟظؼٙب أً٘ اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ ٌّغأٌخ اٌزىف١ش ٚثخبصخ فّ١ب ٠زؼٍك ثزىف١ش اٌّزؼ.ٓ١
 -5أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ِؼٕ ٝاٌٛالء ٚاٌجشاءٚ ،ألغبَ إٌبط فِٚ ٗ١ب ٠زشرت ػٍ ِٓ ٗ١أؽىبَ.
 -6أْ ثمف اٌطبٌت ػٍ ٝخطٛسح اٌزشجٗ ثبٌىفبس ِٚظب٘ش رٌه ٚا٢صبس اٌز ٟرٕجٕ ٟػٍ.ٗ١
أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّمصٛد ثأً٘ اٌمجٍخ ٚأؽىبِ ُٙاٌؼمذ٠خ ٚاٌؼٍّ١خ.

 -4اذكر بإٌجاز أي خطط ٌ -تم تنفٌذها  -لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).
اٌشعٛع ٌشجىخ االٔزشٔذ فٌٍ ٟمعب٠ب اٌغذ٠ذح ٚثؼط ِفشداد اٌّمشس فّ١ب ٠الئُ ِمشساد إٌّٙظ ِٚىزجبد اٌؼمبئذ ِ ،ضً رؼش٠فبد اٌفشق
ِضال أ ٚاٌّصطٍؾبد اٌؼمبئذ٠خ .

ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أودلٌل
البرنامج).

وصف عام للمقرر:
معرفة حقٌقة ظاهرة الغلو فً الدٌن.
تحلٌل طرق معالج والضوابط التً وضعها أهل السنة والجماعة لمسألة التكفٌر ،ومعنى الوالء والبراء
وما ٌترتب علٌه من أحكام وخطورة التشبه بالكفار ومن هم أهل القبلة ومعرفة أحكامهم العقدٌة والعملٌة

 .8الموضوعات التي ينبغي تناولها:
قائمة الموضوعات
 /1ظاهرج الغلى في الدين ،ويتضمن هذا المىضىع الثحث فيما
يلي:
رؼش٠ف اٌغٍ ٛف ٟاٌذ.ٓ٠
أعجبة اٌغٍ ٛف ٟاٌذ.ٓ٠
ِظب٘شٖ.
ِٛلف ٔصٛص اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ِٓ اٌغٍ.ٛ
ّٔبرط ِٓ رصذ ٞاٌؼٍّبء لذّ٠ب ٚؽذ٠ضب ٌٙزٖ اٌظب٘شح.

عدد األسابيع

1

ساعات التدريس

6

ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ.ٗ١
 /1التكفير وضوابطه ويشمل:

1

ّٔٛرط رٛص١ف ِمشس دساع ،ٟسِعبْ ٘3418ـ ،اٌّٛافك َ1037 ٛ١ٔٛ٠

1

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation





رؼش٠ف اٌىفش ٚاٌزىف١ش.
خطٛسح اٌزىف١ش.
ألغبَ اٌىفش اٌٛاسدح ف ٟاٌىزبة ٚاٌغٕخ.
ظٛاثػ اٌزىف١شٚ :رزعّٓ سد شجٙبد ف ٟاٌزىف١ش ِٕٙب ( :إثبؽخ
ِؼبلذح ِٚؼب٘ذح اٌىفبس ،االعزؼبٔخ ثبٌىفبس ٌّصٍؾخ اإلعالَ
ٚاٌّغٍّ ٓ١عبئض ششػب ،اٌؾشص ػٍ ٝؽمٓ دِبء اٌىفبس ِب أِىٓ
سعبء ٘ذا٠ز ،ُٙرؾش ُ٠إسالخ دِبء أً٘ اٌزِخ ٚاٌّؼب٘ذٓ٠
ٚاٌّغزإِٔ.) ٓ١
ِٕب٘ظ اٌّخبٌف ٓ١ف ٟاٌزىف١ش ( اٌخٛاسط  ،اٌّؼزضٌخ  ،اٌّشعئخ ،
اٌشافعخ).

4

1

4

/3عقيدة الوالء و البراء وتشتمل عمى:
رؼش٠ف اٌٛالء ٚاٌجشاء ٚاألدٌخ ػٍٚ ٝعٛثّٙب.
ِىبٔخ ػم١ذح اٌٛالء ٚاٌجشاء .
صٛس ِٓ اٌمشآْ ف ٟاٌٛالء ٚاٌجشاء ف ٟاٌؼم١ذح.
ألغبَ إٌبط ف ٟاٌٛالء ٚاٌجشاء.
ألغبَ ِٛالح اٌىفبس ٚأٔٙب ٌ١غذ ػٍ ٝدسعخ ٚاؽذح.

1

4

 /4التشبه بالكفار ويشتمل عمى:
رؼش٠ف اٌزشجٗ ٌغخ ٚششػب.
رؼشف اٌزشجٗ ثبٌىفبس اصطالؽب.
ِظب٘ش اٌزشجٗ ثبٌىفبس ف ٟاٌؼصش اٌؾذ٠ش ف ٟاٌغبٔت االػزمبد.ٞ
ِظب٘ش اٌزشجٗ ثبٌىفبس ف ٟاٌؼصش اٌؾذ٠ش ف ٟاٌؼجبداد .
أصش اٌزشجٗ ثبٌىفبس.
ؽىُ اٌزشجٗ ثبٌىفبس (ِٛلف اٌمشآْ ِٓ اٌزشجٗ ثبٌىفبس ِٛ ،لف اٌغٕخ
ِٓ اٌزشجٗ ِٛ ،لف اٌصؾبثخ سظ ٟهللا ػٕ ِٓ ُٙاٌزشجٗ ثبٌىفبس).

1

4

/5أحكام أهل القبمة ،ويشتمل عمى ما يمي:
ِٓ ُ٘ أً٘ اٌمجٍخ.
ؽفع ؽمٛق أً٘ اٌمجٍخ ف ٟدِبئ ُٙأِٛاٌٚ ُٙأػشاظ.ُٙ
ٚعٗ إغالق اٌىفش ف ٟإٌصٛص اٌششػ١خ ػٍ ٝثؼط اٌزٔٛة
ٚرٛع ٗ١رٌه.
اٌصالح خٍف ِغزٛس اٌؾبي ٚاٌفبعك ِٓ أً٘ اٌمجٍخ.
ؽىُ اٌصالح ػٍ٠ ِٓ ٝظٙش اإلعالَ ٚإْ وبْ فبعمب أِ ٚجزذػب.
ألٛاي اٌغٍف ف ٟاٌشٙبدح ٌّزؼ ِٓ ٓ١أً٘ اٌمجٍخ ثبٌغٕخ أ ٚإٌبس
ٚرشع١ؼ اٌمٛي اٌّخزبس ف ٟرٌه.
اٌّشاعؼخ ٚاالخزجبس اٌذٚس ٞاألٚي ٚاٌضبٟٔ

1

4

1

4

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
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محاضرات

معامل أو
استديو

دروس
إضافية

أخرى

تطبيق

ساعات التدرٌس الفعلٌة

26

=

=

=

الساعات المعتمدة

26

=

=

=

المجموع
30

4
ٌٍّشاعؼخ
ٚاخزجبساد
اٌذٚسٞ
األٚي
ٚاٌضبٟٔ
4

30

33عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً :عبػزبْ
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 .3مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات
تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحٌث تكون قابلة للقٌاس حسب المطلوب فً مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتٌجٌات التدرٌس التً تناسب طرق التقٌٌم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقٌٌم المناسبة التً تساعد على قٌاس وتقوٌم مخرجات التعلم بدقة ،وٌجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفةوطرق تقٌٌمها واستراتٌجٌات تدرٌسها لتشكل معا ً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال ٌلزم أن ٌتضمن كل مقرر مخرجات
تعلم فً كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
8-8

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
المعرفة
معرفة أصول المعرفة االسالمٌة وما حوته من علوم .

إٌّبلشبد أصٕبء اٌّؾبظشح

2-8

معرفة القضاٌا المعاصرة وضبطها بالشارع

ػشض اٌجٛسثٕ٠ٛذ.

م

1

استراتيجيات التدريس للمقرر

طرق التقويم
أصٕبء

إٌّبلشبد
اٌّؾبظشح
ػًّ اثؾبس ِٓ
داخً إٌّٙظ

3-8
8-2

المهارات المعرفية
اٌّمذسح ِٓ رٕض ً٠ػٍ َٛاٌذ ٓ٠ف ٟاٌؾ١بح ٚرطج١ك أؽىبِٗ ٚأخاللٗ ٚآداثٗ

رمذ ُ٠اٌؼشٚض اٌؼٍّ١خ

2-2

ِٕبلشخ ؽم١مخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼم١ذح ٚاٌفىش ٚاٌغٍٛن

اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ

8-3

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
رمجً اٌشأ ٞاألخش ٔٚمذ اٌّخبٌف ثّٛظٛػ١خ

غشػ اٌمعب٠ب اٌّؼبصشح ٌٍٕمبػ

2-3

 .اٌؾٛاس اٌؼٍّٚ ٟاٌزفبػً اٌجٕبء

االخزجبساد اٌذٚس٠خ ٚاٌفصٍ١خ

8-4

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ ثطش٠مخ ػٍّ١خ

2-4

اعزخذاَ ٚعبئً اٌزمِٕ ١خ ف ٟاٌؾصٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد

8-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
اٌزذسة ػٍ ٝاٌخطبثخ ٚأعبٌ١ت اٌؾٛاس

2

االعئٍخ اٌّجبششح أصٕبء
ٚثؼذ اٌّؾبظشح

اٌزىبٌ١ف
ٚاٌغّبػ١خ.

اٌفشد٠خ

3-2

3

4

5

اٌزىبٌ١ف
ٚاٌغّبػ١خ
اٌّشبسوخ
األٔشطخ

اٌفشد٠خ
فٟ

ِٛٚظٛػ١خ غشػ ثؼط اٌمعب٠ب اٌغّٕبساد اٌفشد٠خ
ٚاٌغّبػ١خ
ٌٍٕمبػ
االخزجبساد
ٚاٌزىبٌ١ف
إٌمبػ ٚاٌؾٛاس

اٌزىبٌ١ف
ٚاٌغّبػ١خ

2-5

 .4جدول مهام تقوٌم الطلبة خالل الفصل الدراسً:
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،تقديم األسبوع المحدد نسبته من التقييم
النهائي
لتسليمه
شفهي ،مالحظة......الخ)
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اٌغبدط

%20

اٌذٚس ٞاالٚي
اٌذٚس ٞاٌضبٟٔ

اٌضبٔ ٟػشش

%20

ِشبسوخ

غٛاي اٌفصً ِٓ
رىٍ١ف
خالي
اٌطالة ثأثؾبس
ٚرىٓ٠ٛ
ِغّٛػبد ثؾض١خ
ٚرفؼ ً١أٔشطخ
اٌطبٌت اٌّؼٍُ
األخٌر

%20

8
2

3

4

إٌٙبئٟ

%40

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ه .مصادر التعلّم
 .8أدرج – فً قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
 -1الكتاب (الكتة ) الرئيسح المطلىتح:
 اٌؼم١ذح اٌطؾب٠ٚخ ِ،ؼبسط اٌمجٛي ٌٍ،ؾىّ.. ٟ -2المراجع األساسيح (التي يجة إتاحتها للطالب للرجىع إليها):
 -1اٌؾغخ ف ٟث١بْ اٌّؾغخ ،ألث ٟاٌمبعُ األصجٙبٔ.ٟ
ٌٛ -4اِغ األٔٛاس اٌج١ٙخ ،اٌغفبس.ٟٕ٠
 -5ر١غ١ش ٌّؼخ االػزمبد ،اثٓ لذاِ ٝاٌّمذع.ٟ
ِ -6غّٛع اٌفزب ٜٚاٌىجش ،ٜاثٓ ر١ّ١خ.
 -7ششػ اٌؼم١ذح اٌغفبس١ٕ٠خ ،اٌغفبس.ٟٕ٠
ِ -8ؼبسط اٌمجٛي ،ؽبفع ؽىّ.ٟ
 -9اإلسشبد إٌ ٝصؾ١ؼ االػزمبد ،صبٌؼ اٌفٛصاْ.
 -30اإلّ٠بْ أسوبٔٗ ٚصّشارٗ ٛٔٚالعِٗ ،ؾّذ ٔؼ٠ ُ١بع.ٓ١
ػم١ذح اٌزٛؽ١ذ ٚث١بْ ِب ٠عبد٘ب ،صبٌؼ اٌفٛصاْ.
وهناك مصادر أضافٌة تمت االستعانة بها لوجود مفردات فً المقرر ال تتوفر مادتها العلمٌة فً المصادر أعاله و المحددة فً التوصٌف
وهً :
مختصر حقٌقة الوالء والبراء فً الكتاب والسنة  /د.عصام بن عبد هللا السنانً  /جامعة القصٌم
 2مظاهر التشبه بالكفار فً العصر الحدٌث /إعداد  :أبو ٌحٌى أشرف بن عبد الحمٌد
التمهٌد  ،ابن عبد البر.)22 /84( ،
زاد المعاد فً هدي خٌر العباد  ،ابن القٌم
أصول مسائل العقٌدة عند السلف وعند المبتدعة ،سعود بن عبد العزٌز الخلف،
الدرر السنٌة :علماء نجد األعالم ،تحقٌق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم8484 /هـ8996/م

 .2أدرج – فً قائمة  -المواد المرجعٌة األساسٌة (المجالت العلمٌة والتقارٌر وغٌرها):
ِضالً :اٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خ ،اٌزمبس٠ش ... ،إٌخ) :مجلة جامعة الملك سعود  ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة  ،مجلة جامعة تبوك
 .3أدرج المواد اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرها:
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ِضالً :اٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خ ،اٌزمبس٠ش ... ،إٌخ):

شجىخ االٔزشٔذ ثؼشض ِب ٠الئُ ِفشداد إٌّٙظ .
اٌّىزجخ اٌشلّ١خ

 .5أدرج أي مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج الحاسوبٌة ،البرمجٌات ،واألسطوانات المدمجة:
األقراص المدمجة والتي تحتوي علي بعض مفردات المنهج

و .المرافق المطلوبة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً من المرافق بما فً ذلك حجم القاعات الدراسٌة والمختبرات (أي عدد المقاعد داخل
القاعات الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ،وغٌرها):
 .8المبانً (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغٌرها):
ٌتوفر قاعات دراسٌة مجهزة بجهاز عرض بروجكتور

 .2مصادر تقنٌة (أدوات عرض البٌانات ،واللوحات الذكٌة ،والبرمجٌات وغٌرها):
ٌتوفر بالقاعات السبورات الذكٌة
 .3مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
ال ٌوجد

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .8استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
.
•

ومعرفة رأي الطالب فً ذلك عن طرٌق االستبٌانات

ػمذ ؽٍمخ ٔمبػ ِغ اٌطالة ٌّؼشفخ آسائ ُٙؽٛي اٌّمشس ٚاعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ ف.ٗ١
ل١بط ِغز ٜٛاٌطالة ثصٛسح دٚس٠خ ٌّالؽظخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعز١ؼبة اٌّمشس اٌذساع.ٟ
رم ُ١١اٌٛاعجبد اٌّطٍٛثخ ِٚؼشفخ ِذ ٜاعزغبثخ اٌطبٌت ٌٍّمشس.
.

 .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
تقرٌر المقرر  .التغٌٌر فً طرٌقة شرح المادة

 .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
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 .تطوٌر قدرات عضو هٌئة التدرٌس ببرامج تدرٌبٌة متنوعة
توفٌر الوسائل المساعدة؛ والظروف المناسبة ؛ لكل من عضو هٌئة التدرٌس والطالب
.تتبع اإلصدارات الحدٌثة ؛ مما له صلة بالمقرر
 .إلقاء الضوء علً عضو هٌئة التدرٌس المتمٌز؛ وكذلك الطالب المتمٌز ؛ والتشجٌع بالحوافز المادٌة والمعنوٌة المتنوعة
استخدام البرامج التعلمٌة الموجودة فً معارض التراث.

 .4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هٌئة
تدرٌس مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع أعضاء هٌئة تدرٌس
من مؤسسة أخرى):
كلها وسائل مناسبة ؛ ومن السهل تفعٌلها
 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
ػمذ ٌمبءاد دٚس٠خ ِغ اٌطالة اٌّزّ١ض ٓ٠؛ ٚاٌزؾبٚس ِؼ ُٙؽٛي اٌّمشس؛ ٌٍٛلٛف ػٍِٛ ٟاغٓ اٌمٛح ِٛٚاغٓ اٌعؼف فٟ
اٌّمشس.

اسم العضو المسئول عن التوصيف
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
التوقيع:

د .مسعد عبدالسالم  -حقل
التاريخ 8444 /1 /81هـ
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