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هدف املقرر:
دراسة أصول العقيدة اإلسالمية وشعب اإلميان بالتعمق والتفصيل الالزمني لتأهيل الطالب للتصدي للتيارات املنحرفة والعقائد
اجلاهلية  ،والقيام بأعباء التدريس ملقررات التوحيد باملرحلتني املتوسطة والثانوية .
املرجع الدراسي للمقرر:
-1كتاب أصل اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة – إعداد  :خنبة من العلماء – إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية .
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_the_Fundamental_of_Eman.pdf
أو /https://islamhouse.com/ar/books/79521 :
أو  :املكتبة الشاملة http://shamela.ws/index.php/book/30847
-2كتاب اإلميان بالقضاء والقدر حملمد إبراهيم احلمد .
/https://islamhouse.com/ar/books/172704
-3كتاب اليوم اآلخر لعمر سليمان األشقر  :املكتبة الوقفية http://waqfeya.com/book.php?bid=9413
أو /https://islamhouse.com/ar/books/398092 :
موضــــــــــــــــــــــوعـــات املقرر :
 .1اإلميان باهلل تعاىل ويتناول التوحيد معناه  ،أنواعه.

 .4اإلميان بالرسل .

 .2اإلميان باملالئكة .

 . .5اإلميان باليوم اآلخر .

 .3اإلميان بكتب اهلل .

 . .6اإلميان بالقدر خريه وشره.

متطلبات املقرر:
 30درجة

اختبار فصلي  -يوم االثنني 2/28

 20درجة

أنشطة وواجبات يف املوعد املقرر له يف اجلدول .

 10درجات

حضور ومشاركة

 40درجة

اختبار هنائي

تعليمات:
 تلتزم الطالبة باحلضور يف الشعبة املسجلة.
 تلتزم الطالبة بأداء االختبار الفصلي يف يوم احملاضرة ووقتها.
 ال يُجرى اختبار فصلي بديل إال بعد تقديم اإلثبات لعذر طيب أو حالة وفاة أو سفر طارئ .
 ستحسم استاذة املقرر من جمموع درجات األعمال الفصلية يف حال عدم املشاركة وعدم أداء العمل يف املوعد احملدد.
توزيع املقرر :
االثنني 12 / 25

التعريف باملقرر  +اإلميان باهلل  : 1توحيد الربوبية

االثنني 1 /2

اإلميان باهلل  : 2توحيد األلوهية واألمساء والصفات  +تقديم واجب 1

االثنني 1 /9

اإلميان باملالئكة

االثنني 1 /16

اإلميان بالكتب

االثنني 1 /23

اإلميان بالرسل 1

االثنني 1 /30

اإلميان بالرسل  + 2واجب . 2

االثنني 2 /7

اإلميان باليوم اآلخر . 1

االثنني 2 /14
االثنني 2 /21
االثنني 2 /28

إجازة منتصف الفصل
اإلميان باليوم اآلخر  + 2واجب . 3
اختبار فصلي
من أول الكتاب املقرر إىل هناية موضوع اإلميان بالرسل

االثنني 3 /6

اإلميان بالقدر 1

االثنني 3 /13

اإلميان بالقدر 2

االثنني 3 /20

اإلميان بالقدر 3

االثنني 3 /27

اإلميان بالقدر 4

الثالثاء 4/4

مراجعة عامة للمقرر

األربعاء 4 / 13

االختبار النهائي

الواجبات :
واجب  5 ( 1درجات) تقديم تقرير عن كتاب التوحيد  -الشيخ حممد بن عبد الوهاب
طريقة إعداد التقرير :
.1ذكر عنوان التقرير يف أول الصفحة حبيث حيدد الطالب اسم الكتاب مع كتابة االسم والرقم اجلامعي واسم املقرر
وأستاذه.
 .2يضع الطالب مقدمة يبدأها باحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ،ويبني فيها موضوع البحث ومرجعه والطريقة
اليت سيعرض هبا تقريره .
 .3ذكر نبذة عن املؤلف .
 .4ذكر عنوان الكتاب وموضوعه وشروحه .
 .5ذكر طريقة املؤلف يف كتابه .
 .6عرض أبواب الكتاب وكيف عرضها الشيخ حممد يف كتابه .
 .7يضع الطالب يف هناية التقرير قائمة باملراجع يذكر فيها معلومات املرجع كاملةً .
 .8تنبيهات :
أ-

ممكن أن يكتب الطالب التقرير خبط يده دون طباعة .

ب-

ال يدخل يف التقرير احلكم على األحاديث وال تراجم األعالم يف كالم الشارح .

واجب  5 ( : 2درجات ) تقديم تلخيص عن موضوع دالئل النبوة من كتاب الرسل والرساالت لعمر سليمان األشقر
رابط الكتاب  http://waqfeya.com/book.php?bid=9411 :أو http://shamela.ws/index.php/book/9655 :
نشاط  10 ( : 3درجات )  :تلخيص كتاب اليوم اآلخر  ( 2القيامة الكربى) لعمر سليمان األشقر :
طريقة إعداد التلخيص :
.1ذكر عنوان التقرير يف أول الصفحة حبيث حيدد الطالب اسم الكتاب مع كتابة االسم والرقم اجلامعي واسم املقرر
وأستاذه.
 .2يضع الطالب مقدمة يبدأها باحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ،ويبني فيها موضوع البحث ومرجعه والطريقة
اليت سيعرض هبا تقريره .
 .3ذكر نبذة عن املؤلف .
 .4ذكر عنوان الكتاب وموضوعه.
 .5ذكر طريقة املؤلف يف كتابه .
.6

عرض أبواب الكتاب وكيف عرضها الشيخ يف كتابه .

.7

يضع الطالب يف هناية التقرير قائمة باملراجع يذكر فيها معلومات املرجع كاملةً .

.8

الطريقة الصحيحة للتلخيص على النحو التايل :

أ-

قراءة املقدار احملدد للتلخيص بعناية أوالً .

ب-

البدء بالتلخيص بعد ذلك .

ج-

يكون تلخيص الطالب مرقما حبيث جتعل كل معلومة مستقلة يف رقم مستقل ولو كثرت األرقام .

.9

يضع الطالب يف هناية التلخيص قائمة باملراجع يذكر فيها معلومات املرجع كاملةً .

.10

تنبيهات :

أ-

ممكن أن يكتب الطالب التقرير خبط يده دون طباعة .

ب-

ال يدخل يف التلخيص احلكم على األحاديث وال تراجم األعالم يف كالم الشارح .
ع
وفقكن الله وفتح ليكن ونقع الله بكم اليلاد والعياد

