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  وصف المساق 

 اإلٌمان:هذه المادة متطلب إجباري لتخصص أصول الدٌن وتتناول دراسة ثالثة أركان من أركان اإلٌمان هً
 .باألنبٌاء والرسل واإلٌمان بالكتب السماوٌة وكذا اإلٌمان بالٌوم اآلخر

                   :

  أهداف المساق 
  .والرساالت الرسل إلى الحاجة مدى الطالب تعرٌف.  .1

  .اآلخر والٌوم والرساالت للرسل المنكرٌن شبه على التعرف . .2

  .السالم علٌهم – الكرام الرسل ووظائف صفات ٌستوعب . .3

  .النبوة براهٌن على الطالب ٌتعرف. .4

  .علٌها طرأ وما السابقة، السماوٌة الكتب  على التعرف .5

 الكتب تلك وواقع الكرٌم، القرآن واقع بٌن وٌمٌز .وتفاصٌله وأدلته، اآلخر، بالٌوم األٌمان معنى ٌتعرف  .6
. السابقة

 

 مخرجات التعلم : 
 :فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادرا على,عند االنتهاء من هذا المقرر 

 : . والفهم المعرفة-      1 
 .والرساالت للرسل البشرٌة حاجة مدى فهم –أ

  .بالدلٌل علٌهم الرد و للوحً المنكرٌن شبه فهم-ب
. وتبدٌل تحرٌف من السابقة السماوٌة الكتب على طرأ ما معرفة-ج

 
 :.انرُْيح انًٓازاخ- 2
 اإليمان بأركان الصلة ذات العقدية القضايا لبعض الموضوعي والنقد التحليل-أ

 العلماء عند تعالج لم التً المستجدات لبعض الحلول استنباط-ب
 . المحاضرات خالل تثار التً الحوار حلقات خالل من الغٌر مع العلمً والحوار النقاش-ج
 

: المهنية المهارات-3
. السماوٌة والكتب  والرسل واألنبٌاء اآلخر الٌوم حول علٌه وتطرح تثار التً األسئلة عن اإلجابة-   أ  
. ومناقشتها النصوص مع التعامل فً والعلماء االختصاص أصحاب بفهم االستعانة-ب
. اآلخر للٌوم واالستعداد القرآن وتعلم اإلٌمان بأركان الطالب ٌتعلمها التً العلوم ربط- ج
 

: العملية المهارات-4
. الشبهات على والرد  ومناقشتها العقٌدة مواضٌع بسط فً الكالم علماء أسلوب اجادة-أ

 . اآلخر والٌوم ورسله  باهلل الراسخة اإلٌمان وعقٌدة اإلسالمً بالدٌن االعتداد- ب
 

 

  :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء
 : اسم المدرس  الشريعة : الكلية 
 :موعد المحاضرة  أصول الدين:القسم 

 : الساعات المكتبية  (0102231)( 2)العقيدة : عنوان المقرر
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 هيكل المقرر  : 

 

 أساليب  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

أسلوب المحاضرة التفاعلّية 
. النشط

المحاضرة 
 التفاعلية

 

  يفٕٓيّ، إَٔاعّ: انٕوحِي 

 

 أ-1

 األول 3

التعليم عن طريق حّل 
 .المشكالت

يعُٗ انسسٕل ٔانُثح فح 

انهغح ،االصطالح ٔانفسق 

 تيًُٓا

 الثاني 3 أ-1

انحاجح إنٗ انسسم  .التعليم التعاوني

 ٔانسساالخ

 

 أ-1

 

 أ-3

 ثالثال 3

صفاخ انسسم انكساو 

 ٔٔظائفٓى

 

 

 أ-3

 الرابع 3

اآلياخ )تساْيٍ انُثٕجِي،  .التعليم عن طريق األنشطة

 (....ٔانًعجزاخ 

 الخامس 3 أ-4,أ – 3

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختلفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

األنشطة 
 والتقارير

تساْيٍ َثٕيح صهٗ هللا 

 عهيّ ٔسهى

 

 

 ج-3

 أ-4

 

 السادس 3

األدنح عهٗ أَّ خاتى 

 األَثياء ٔانًسسهيٍ

 

 ج -3

 أ-4

 السابع 3

ٔجٕب اإليًاٌ تانكتة 

 انسًأيح

 الثامن 3 أ-3/ج -1

كتة أْم انكتاب ٔيا طسأ 

 عهيٓا

 التاسع 3 أ-3/ج-1

وفظّ هللا تعانٗ نهقسآٌ  

 انكسيى

-1/ج -3
 ب

 العاشر 3

يفٕٓو اإليًاٌ تانيٕو  

اآلخس ،ٔيظاْس انعُايح تّ  

 فح انقساٌ انكسيى

 ج-1

 ب-4/أ-2

 الحادي عشر 3

انحكًح يٍ اإلكثاز يٍ  

 ذكسِ

 الثاني عشر 3 =

  

 

 

 انًحاضسج انتفاعهيح

انثساْيٍ عهٗ إيكاَيح 

انثعج ،ٔيُاقشح شثّ 

 انًُكسيٍ

 الثالث عشر 3 =

اشساط انساعح انصغسٖ  

 ٔانكثسٖ 

 الرابع عشر 3 =

 الخامس عشر 3 = اوداث انيٕو األخس 
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  المراجع 

 :الكتاب المقرر الرئٌس
 م2016 1األردن ط–عمان ،دار المسٌرة ،محمد أحمد الخطٌب . د، أصول العقٌدة اإلسالمٌة ومذاهبها 

  

 

 :المقررات المساندة 
 :                انكتة انًطثٕعح

 .م2014 4ط،دار األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع  ،عقٌدتنا اإلسالمٌة،الملكاوي محمد وآخرون  .1
 

 2016 2ط،بٌروت –دمشق،دار القلم ،العقٌدة اإلسالمٌة وأسسها ،حبنكة عبد الحمن حسن المٌدانً .2

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتية: 

                                       http:/shamela.ws: موقع المكتبة الشاملة والرابط هو- 1 

                                    www.islamonline.net:موقع إسالم أون اليه والرابط هو- 2    

 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمية والرابط هو- 3    

 

 
 

 

 

  طرق التقييم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع التاسع

 االمتحان الثاني %20 األسبوع الرابع عشر

 المشاركة والتفاعل 10% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 المجموع 100% 

 
 

 


