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 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكترونيما یلي الرجاء إدراج

 206رقم المكتب: 

 عات المكتبّیة: ُتحّدد في یدایة كّل فصل دراسّي السا

 24071 رقم الهاتف:

 I_burkan@yahoo.com البرید اإللكترونّي:
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 وصف المادة .18
 .كما هو مذكور في الخطة الدراسیة المعتمدة

مـنهج الصـحابة والتـابعین فـي فهمهـا  نتتضمن هذه المادة موضوع مهًما من موضـوعات العقیـدة، وهـو أسـماء اهللا تعـالى، و صـفاته العلـى، وبیـا -
 واعتقادها، ومناهج المتكلمین في الحدیث عنها.

 حات اآلتیة: االسم، والّصفة، والتأویل، والمجاز، والحقیقة، والمحكم، والمتشابه، وغیرها من المصطلحات الضرورّیة . تتناول التعریف بالمصطل -
ل تشمل أقسام الصفات، واألسماء، والضوابط الشرعیة في فهمها، وشرح معانیها، و بیان عقائد المسلمین فیهـا، ودراسـة تطبیقیـة علیهـا مـن خـال -

 تلفة . كتب التفاسیر المخ
 تتناول دراسة معّمقة لموضوع القضاء والقدر، وآراء علماء الكالم في ذلك.  -

  
 

 المادة ونتاجات تعلمھاتدریس أھداف  19.
   :األهداف -أ

.المصطلحات العقدّیة الخاّصة باألسماء والّصفات والقضاء والقدرأن یتعّرف الطالب على  . 1  
 ط التي ینبغي االلتزام بها عند الحدیث عن الصفات. األفكار والضوابب أن یلم الطالب.  2
. مسألة القدر یتبّین الطالب الشبهات الواردة حول. أن  3  
.عقیدته فهًما سلیًما فهم الطالبی أن . 4  
آدابه.ضد الشبهات المثارة على عقیدته بتمكینه من الحجاج، والمحاورة، وتعلیمه أسالیب الحوار البّناءة و  الطالب یتحصنأن  . 5  

 أن: على اً یكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند  -ب

. والقدر والّصفات باألسماءیفهم أهم المصطلحات المتعّلقة  . 1  
. یمّیز بین آراء علماء العقیدة في مسألة الّصفات.2  
.رّیة فیها على الخصوصأسباب اختالف المسلمین في مسألة الّصفات عموًما والخبیتعامل مع  .3  
 الضوابط التي ینبغي االلتزام بها عند الحدیث عن الصفات. یتمّكن من مراعاة .  2
. یوضح مفهوم القضاء و القدر، وٕازالة الشبهات الدائرة حول هذا الموضوع.  3  
. یتمكن من زیادة قدرته على الحجاج، والمحاورة، وتعلیمه أسالیب الحوار البّناءة.4  
احترام الرأي اآلخر.و  آداب الحوار، على ّربیتد . 5  
الشبهات المثارة على عقیدته. قدر على ردّ . ی 6  
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى 20.

 الموضوع األسبوع الموضوع األسبوع
توزیع خطة المـادة مـع مقـدمات فـي التعریفـات و  األول

 أسباب الخالف بین المسلمین 
الحــدیث عــن اخــتالف المــدارس الكالمیــة فــي  عالتاس

 بعض الصفات 
  أوجه االتفاق وأوجه االختالف العاشر دراسة تفصیلیة لألسماء والصفات وأقسامهما  الثاني
 منهج المعتزلة في تقسیم الصفات الحادي عشر دراسة تفصیلیة لألسماء والصفات وأقسامهما الثالث
 عالقة صفات اهللا بذاته بین أهل الثاني عشر الصفات وأقسامهمادراسة تفصیلیة لألسماء و  الرابع

 السنة والمعتزلة
 آثار أسماء اهللا الحسنى في سلوك اإلنسان الثالث عشر بیان المحكم من الصفات والمتشابه منهما  الخامس
 القدر عند الفرق اإلسالمیة موضوع القضاء و  الرابع عشر بیان أقسام التأویل وأنواعه  السادس
بیــــان الضــــوابط الشــــرعیة واللغویــــة والعقلیــــة فــــي  السابع

 التأویل المقبول 
 موضوع القضاء والقدر عند الفرق اإلسالمیة  الخامس عشر

بیـــان الضـــوابط الشـــرعیة و اللغویـــة والعقلیـــة فـــي  الثامن
 التأویل المقبول

 االمتحان النهائي  السادس عشر
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 االستراتیجیات التدریسیةنشاطات و .ال21

 التالیة: النشاطات واالستراتیجیات التدریسیةتطویر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم

 المحاضرات الّنظرّیة. -

 أوراق بحثّیة مقّدمة من الطالب خاصة بهذا المساق. -

 تكلیف الطالب بواجبات في بعض وضوعات المادة. -

 اؤها في المحاضرة.تحضیر الطالب بعض محاور المادة، وٕالق -

 حلقات الّنقاش الجماعّیة. -

 استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في الّتدریس. -

 تشجیع الحوار بین الطلبة. -

 قراءة الّنصوص المتعّلقة بالماّدة العلمّیة، وتحلیلها. -

 

 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب .22

 لتقییم والمتطلبات التالیة:ا أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

 عالمة. 30اختبار منتصف الفصل:  -

 عالمة. 30األعمال البحثّیة والواجبات العملّیة:  -

 عالمة. 40االختبار الّنهائّي:  -

 

 

 

 السیاسات المتبعة بالمادة .23

 : تسري وفق الّتعلیمات الواردة في الجامعة.والغیاب سیاسة الحضور -أ

: تطّبق الّتعلیمات المتبعة في الجامعة عند الغیاب عن االمتحانات، وأّما الوقت المحددت في وتسلیم الواجبا اتالغیاب عن االمتحان -ب

 .األعمال البحثّیة والواجبات العملّیةبخصوص تسلیم الواجبات، فیعود تقدیر ذلك إلى المدّرس في تأثیر ذلد على عالمة 

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 : تطّبق الّتعلیمات الّنافذة في الجامعة في هذا اإلطار.النظام الصفيالغش والخروج عن  -د

 على أسالیب الّتقویم المذكورة سابًقا. : ُتعطى الّدرجات بناءإعطاء الدرجات -ه

 .: الفرف الّصفّیة، ووسائل العرضتسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجیات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدریب)مصادر التعّلم والتعلیم  .24

 الّسبورة. -

 .) Data Showلوحات العرض (  -

 .) Blended Learning( التعلم المدمج  -

 
 

 المراجع .25
 
 المخصصة: السمعیة والبصریةالمواد و ات الكتب المطلوبة، والقراء  -أ

 .ابن أبي العز الحنفيّ  :شرح العقیدة الطحاویة -
 أصول العقیدة اإلسالمیة ومذاهبها: د. محّمد الخطیب. -
 األسماء والّصفات: البیهقي. -

      
 . التعلیمیة الورقیة واإللكترونیة الكتب الموصى بها، وغیرها من المواد  -ب

 .شرح جوهرة الّتوحید المسماة تحفة المرید: البیجوريّ  -
 .الكواكب الدرّیة: محّمد بن عبد العزیز بن مانعشرح العقیدة السفارینیة  -
 : الغزالّي.المسمى المقصد األسنى أسماء اهللا الحسنى شرح  -
 عالقة صفات اهللا بذاته: د. راجح الكردّي. -
 .أسماء اهللا الحسنى وأثرها في سلوك اإلنسان: طالب أبو سنینة -

 
 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

 
 اریخ: الت                               التوقیع:                   رقان إبراهیم بمنسق المادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
 -----------------------------------------------التوقیع -------------------------رئیس القسم: 

 -------------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 
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