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 1.  اسم المادة دراسة نصية في كتب التوحيد

2. رقم المادة ٠٤٠١٤٢٢  

 )ة،عمليةالساعات المعتمدة (نظري ( نظريّة) ثالث ساعات
.3 

 )ة، عمليةالساعات الفعلية (نظري ثالث ساعات( نظريّة)

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب ال يوجد

 5.  البرنامج اسم أصول الدين بكالوريوسال

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنيّة

 8. الكلية الّشريعةكليّة 

 9. القسم أصول الّدينقسم 

 10. مستوى المادة بكالوريوسال

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م٢٠١٧/٢٠١٨

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. المشتركة في تدريس المادة األقسام األخرى ال يوجد

 14. لغة التدريس اللغة العربيّة

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  م٢٠١٤/٢٠١٥
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

  

  : د. عطا هللا المعايطةمنّسق المادة .١٦

  .يد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البرما يلي الرجاء إدراج

  ٢٤٠٩١رقم المكتب: 

  (ح،ث،خ) ١٢-١١ داية كّل فصل دراسّي عات المكتبيّة: تُحّدد في بالسا

   رقم الهاتف:

 Atallah.maeytah@gmail.com البريد اإللكترونّي:

 مدرسو المادة .١٧

 .، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتبما يلي الرجاء إدراج
 أعضاء الهيئة التدريسية في شعبة العقيدة/ قسم أصول الّدين
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 وصف المادة .١٨
 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

ة - ارات العقدي ة التي ه، معرف د وأهميت م التوحي ف بعل ا: التعري ّدة منه وعات ع ادة موض ذه الم من ه ل الستتض لف مث
   واألشاعرة والماتريدية والمعتزلة.

  .دراسة الكتب القديمة -
  . دراسة مسائل االستدالل على وجود هللا تعالى -
  دراسة العالقة بين صفات هللا تعالى وذاته. -
  دراسة مسألة القول بخلق القرآن. -
  دراسة مسألة أفعال العباد. -
  دراسة مسألة المعجزة. -
  بعث والجزاء.دراسة مسألة ال -
  

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.
   :األهداف -أ

توحيد.المصطلحات العقديّة الخاّصة بالأن يتعّرف الطالب على  . ١  
   يتعرف الطالب على تيارات أهل السنة في العقيدة وغيرهم.أن .  ٢
  يتعرف الطالب كيف يتعامل مع الكتب القديمة. . أن ٣
لب هذه المناهج على بعض مسائل العقيدة.يطبق الطا أن . ٤  
  أن: على اً يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

في التوحيد.المصطلحات  يفهم أسس . ١  
تيارات أهل السنة وغيرها.بين  الطالب . يميّز٢  
القديمة. والمصادر أن يفهم الطالب كيفية استخدام الكتب .٣  
 يفهم الطالب الوسائل الموصلة لمسائل العقيدة والتوحيد بسهولة ويسر.أن .  ٤
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .٢٠

 

 

 
  دراسة مسائل أشراط الساعة  التاسع مقدمات وتعريفات في مادة التوحيد األول

اعرة الثاني لف واألش ن الس اريخي ع رض ت  ع
 والماتريدية

  دراسة مسائل البعث يوم القيامة العاشر

تحديد الكتب المراد دراستها دراسة نصية  الثالث
 والتعريف بها.

  دراسة قضايا الجنة ونعيمها الحادي عشر

  دراسة قضية النار وعذابها الثاني عشر  دراسة قضايا االستدالل على وجود هللا   الرابع

 دراسة قضايا أفعال العبا والمعجزة الثالث عشر   والصفات دراسة قضايا األسماء الخامس

  دراسة مسألة خلق القرآن الكريم الرابع عشر  دراسة قضايا النبوات  السادس

اء و الخامس عشر   دراسة قضايا الغيبيات (المالئكة والجن) السابع وع القض رق موض د الف در عن الق
  اإلسالمية

 االمتحان النهائي  السادس عشر  مسائل الكتب السماوية.دراسة  الثامن
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  النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .٢١

  التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 المحاضرات النّظريّة. -

 أوراق بحثيّة مقّدمة من الطالب خاصة بهذا المساق. -

 ب بواجبات في بعض وضوعات المادة.تكليف الطال -

 اعتماد نماذج من الكتب القديمة وتدريب الطالب على فهم مصطلحاتها ومنهجها. -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .٢٢

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 عالمة. ٣٠اختبار منتصف الفصل:  -

 عالمة. ٣٠عمال البحثيّة والواجبات العمليّة: األ -

 عالمة. ٤٠االختبار النّهائّي:  -

 السياسات المتبعة بالمادة .٢٣

  : تسري وفق التّعليمات الواردة في الجامعة.والغياب سياسة الحضور -أ

صوص ات، وأّما بخالمتحاناجامعة عند الغياب عن : تطبّق التّعليمات المتبعة في الالوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

  .األعمال البحثيّة والواجبات العمليّةتسليم الواجبات، فيعود تقدير ذلك إلى المدّرس في تأثير ذلد على عالمة 

  والصحة إجراءات السالمة -ج

  ر.: تطبّق التّعليمات النّافذة في الجامعة في هذا اإلطاالغش والخروج عن النظام الصفي -د

  على أساليب التّقويم المذكورة سابقًا. : تُعطى الّدرجات بناءإعطاء الدرجات -ه

  : الفرف الّصفيّة، ووسائل العرض.تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 ن التدريب)(المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكمصادر التعلّم والتعليم  .٢٤

  الّسبورة. -

  .) Data Showلوحات العرض (  -

  .) Blended Learning( التعلم المدمج  -

 

 
 المراجع .٢٥

 
  المخصصة: السمعية والبصريةالمواد وات الكتب المطلوبة، والقراء  -أ
  .: ابن أبي العز الحنفيّ الطحاوية ةالعقيدشرح  -
 .: البيجوريّ شرح جوهرة التّوحيد المسماة تحفة المريد -
  
    
  . التعليمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

  .لبيهقي: افاتالصّ األسماء و                   -     
  .شرح العقيدة السفارينية الكواكب الدريّة: محّمد بن عبد العزيز بن مانع -
 لغزالّي.: االمسمى المقصد األسنى أسماء هللا الحسنى شرح  -
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 معلومات إضافية 26.

 
 
 

 
  م٢٢/٣/٢٠١٨اريخ: الت                               التوقيع:                  عطا هللا المعايطةمنسق المادة: مدرس أو 

 --------------------------------------  التوقيع -------------------------- القسم:  /مقرر لجنة الخطة
 --- -------------------------------------------- التوقيع ------------------------- سم: رئيس الق

 --------------------------------------  التوقيع ------------------------- الكلية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


