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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة
ب .إجباري

ساعتان
متطلب كلية
√ اختياري

متطلب قسم

√

أخرى

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
السنة الرابعة  /المستوى الحادي عشر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر/

العقيدة 6
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر/
ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

.7

(اختر كل ما ينطبق)

عدد الساعات التدريسية
30

النسبة
%100

ساعاتاالتصال(على مستوى الفصل الدراسي)

م
1
2
3
4

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
30

30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر :يتكون هذا املقرر من سبعة عشر موضوعا يتعرف الطالب من خالل دراستها على معرفة مفهوم

االفرتاق ،وأسبابه وعوامل نشأة الفرق وصفات الفرقة الناجية وأدلتها ،وصفات الفرق األخرى ،وأصوهلا العقدية وأماكن

وجودها  ،والرد عليها  ،ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة .

 .2الهدف الرئيس للمقرر :بناء التصور الصحيح عن علم الفرق ،ودراسة أبرز الفرق المخالفة في العقيدة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
ع1
ع2
ع3
المهارات

أن يقارن الطالب بني اخلوارج والشيعة يف موقفهم من الصحابة.

م1

مخرجات التعلم للمقرر

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

2.2

م2

2.3

م3

3

القيم

 1.1أن يساعد الطالب غريه يف تصنيف الفرق إىل إسالمية ومنتسبة إىل اإلسالم.

ق1

 2.2أن يبادر الطالب إىل حتقيق حصانة فكرية من الفرق املنحرفة .

ق2

 3.3أن يساعد الطالب أصحاب الفرق الباطلة إىل معرفة احلق .

ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

مفهوم االفرتاق  ،واأللفاظ الدالة على معناه  ،وأنواعه  ،والفرق بينه وبني االختالف  ،نشأة الفرق  ،أسباب
1

ساعات االتصال

3

االختالف وعوامل نشأة الفرق  ،حديث االفرتاق واحلكم الواردة فيه  ،صفات أهل األهواء  ،اآلاثر املرتتبة
على االفرتاق  ،صفات الفرقة الناجية وأدلتها  ،منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع املخالفني من
الفرق  ،أهم املؤلفات يف علم الفرق قدميا وحديثا .
اخلوارج  :املراد هبم  ،وأمسائهم ،ونشأهتم  ،وتطور مذهبهم وأبرز أعالمهم ،فرق اخلوارج وأماكن وجودها يف

2

3

العصر احلاضر،األصول العقدية العامة للخوارج ،الرد على أهم آراء اخلوارج ونقدها يف ضوء عقيدة أهل
السنة واجلماعة .
املراد ابلشيعة والتشيع ،ونشأته ،وأثر عبد هللا بن سبأ يف ذلك وأشهر أعالمهم ،فرق الشيعة القدمية احلديثة

3

وأماكن وجودها  ،األصول العامة للشيعة ،الرد على أهم آراء الشيعة ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة
3

واجلماعة .
التعريف ابلرافضة وسبب التسمية ،واألمساء اليت أطلقت عليهم ،مراحل تطور مذهب الرافضة وأثر الصفويني
يف ذلك،أصول مذهب الرافضة وأهم عقائدهم ،مصادرهم ،انتشارهم ،أشهر فرقهم املعاصرة،أماكن وجودهم،
الرد على أصول الرافضة ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة .
دعوة التقريب بينهم وبني أهل السنة وبيان خطورهتا ،خطورة املد الرافضي على العامل اإلسالمي وأساليبهم يف

3

ذلك .
4

التعريف ابلزيدية وسبب التسمية  ،ونشأهتم  ،فرق الزيدية ،عالقتهم ابلشيعة االثنا عشرية واملعتزلة ،أصول
مذهب الزيدية وأهم عقائدهم  ،انتشار مذهبهم ، ،أماكن وجودهم ،الرد على أصول الرافضة  ،ونقدها يف
ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة.
التعريف ابإلمساعيلية وأمسائها،ونشأهتا،أصول املذهب اإلمساعيلي وأهم عقائدهم ومصادرهم ،انتشار مذهبهم
،،أماكن وجودهم ،الرد على أصول الرافضة ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  .حكم علماء

5

املسلمني يف االمساعيلية.
التعريف ابلدروز وأمسائهم ،ونشأهتم ،أصول مذهب الدروز  ،وأهم عقائدهم ومصادرهم  ،فرقهم ،انتشارهم
وأماكن وجودهم،الرد على أصول الدروز ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  .حكم علماء املسلمني
يف الدروز.

4

3

3

التعريف ابلنصريية وأمسائهم ،ونشأهتم،أصول املذهب النصريي وأهم عقائدهم ومصادرهم ،فرقهم ،انتشارهم
وأماكن وجودهم،الرد على أصول النصريية ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  .حكم علماء
املسلمني يف النصريية

6

التعريف ابلتصوف وسبب التسمية  ،وأقسام التصوف والفرق بني التصوف والزهد ونشأة التصوف ومراحل
تطوره ،العالقة بني التصوف واملذهب الباطين ،أبرز مظاهر الغلو عند الصوفية .
3

مصادر التلقي عند الصوفية  ،أهم الطرق الصوفية قدميا وحديثا ،انتشار الطرق الصوفية يف العصر احلاضر
وأماكن وجودهم،عالقة الطرق الصوفية ابلقوى االستعمارية ،الرد على أهم ضالالت الصوفية ونقدها يف ضوء

7

عقيدة أهل السنة واجلماعة .
التعريف ابجلهمية وسبب التسمية ونشأهتا ،فرق اجلهمية  ،أبرز ما خالف فيه اجلهمية والرد عليهم إمجاال.
3

التعريف ابملرجئة وسبب التسمية ،ونشأهتا،أهم فرقهم ،أبرز ما خالف فيه املرجئة أهل السنة والرد عليهم
إمجاال ،أثر اإلرجاء يف األمة قدميا وحديثا  .التعريف ابملعتزلة وسبب التسمية ،وأمساؤهم ونشأهتم ،أبرز
أعالمهم ،أبرز فرق املعتزلة ،أصول املعتزلة اخلمسة ،منهجهم يف االستدالل ومناقشة ذلك يف ضوء مذهب

8

املرجئة أهل السنة اجلماعة ،العالقة بني املدرسة العقلية احلديثة واملعتزلة ،موقف أهل السنة واجلماعة من
املعتزلة
التعريف ابألشاعرة وسبب التسمية ،ونشأهتم ،ترمجة أيب احلسن األشعري وأطوار حياته وأشهر مؤلفاته ،أطوار

3

املذهب األشعري ،وأبرز أعالم األشاعرة يف كل طور ،منهج األشاعرة يف االستدالل ومناقشته يف ضوء منهج
أهل السنة واجلماعة ،أبرز آراء األشاعرة اليت خالفوا فيه عقيدة أهل السنة واجلماعة والرد عليها إمجاال

9

،عالقة األشاعرة ابلفرق الكالمية األخرى.
التعريف ابملاتريدية وسبب التسمية ،ونشأهتا وأطوارها ،العالقة بني املاتريدية واألشاعرة  ،أهم آراء املاتريدية
االعتقادية اليت خالفوا فيها أهل السنة واجلماعة ،الرد عليهم إمجاال .
3

التعريف ابلبابية والبهائية ونشأهتما ،أصول املذهب البايب والبهائي وأهم عقائدمها
ومصادرمها،عالقة البابية والبهائية ابلرافضة واليهود،انتشار البابية والبهائية وأماكن وجودمها الردعلى أصول
البابية والبهائية  ،ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ،حكم علماء املسلمني يف البابية البهائية .
10

التعريف ابلقاداينية وأمساؤها وعالقتها ابإلرهاب ،أصول املذهب القادايين وأهم عقائدهم ومصادرهم ،انتشار
القاداينية وأماك نواجدهم ،الرد على أصول القاداينية ونقدها يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ،حكم
علماء املسلمني يف البابية والبهائية .
التعريف ابألحباش وأماكن انتشارهم ،أبرز ما خالف فيه األحباش أهل السنة والرد عليهم إمجاال  ،حكم
علماء املسلمني فيهم.
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اجملموع
د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2

5

المعرفة والفهم

طرق التقييم

الرمز
2.0

2.1

مخرجات التعلم

طرق التقييم

استراتيجيات التدريس

المهارات

أن يقارن الطالب بني اخلوارج والشيعة يف موقفهم

من الصحابة

العصف الذهين -التعلم

ابالكتشاف

تقدمي عروض ،االختبارات
التحريرية وأوراق العمل

2.2
2.3

.

3.0

القيم

3.1

3.2

أن يساعد الطالب غريه يف تصنيف الفرق إىل

إسالمية ومنتسبة إىل اإلسالم.

اسرتاتيجية التعلم التعاوين .

اسرتاتيجية التعلم الذايت .

أن يبادر الطالب إىل حتقيق حصانة فكرية من الفرق اسرتاتيجية التعلم القائم على
املشروعات .

املنحرفة .

عروض الطالب  ،ملصقات
الطالب

مشروعات التخرج ،

املشروعات البحثية .

3.3
 .2أنشطة تقييم الطلبة:
أنشطة التقييم

م
1

تقديم بحوث –تقارير-أوراق عمل – عروض

2

تقديم شفوي – عروض

3

االختبار الدوري

4

االختبار النهائي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5

14-10

%20

7
15

%15

(باألسبوع)

6

اإلجمالي

%60
%100

أنشطة التقييم (اختبارتحريري،شفهي ،عرض تقديمي،مشروع جماعي ،ورقة عماللخ)

هـ  -أنشطةاإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 حتديد الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ومواعيدها ابجلدول الدراسي مبقدار نصف عدد ساعات النصاب التدريسيلعضو هيئة التدريس.

 استقبال الرسائل النصية ،والتواصل من خالل الربيد اإللكرتوين مع الطالب وتقدمي الدعم واإلرشاد هلم. -االستفادة من نظام البالك بورد للتعلم اإللكرتوين ابجلامعة يف االستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب.

 خدمة تواصل من خالل املنظومة اجلامعية.و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

6

مقاالت الفرق ،تأليف أد .ناصر بن عبد هللا القفاري  ،من منشورات دار العقيدة
 .1امللل والنحل للشهرستاين

 .2الفصل يف امللل واألهواء والنحل

 - 1المكتبة الرقمية السعودية https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
 - 2الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة و األديان و الفرق و المذاهب ()aqeeda.sa

المصادر اإللكترونية

 - 1جملة البحوث اإلسالمية

أخرى

 - 2جملة الدراسات اإلنسانية جبامعة الطائف

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات املقرر

العناصر
املرافق

(القاعات الدراسية ،املختربات ،قاعات العرض ،قاعات

احملاكاة  ...إخل)

التجهيزات التقنية

قاعات التدريس  ،متوسط املقاعد فيها  25مقعدا

قاعات عرض جمهزة بداات شو.
أجهزة العرض السبورة الذكية

(جهاز عرض البياانت ،السبورة الذكية ،الربجميات)

ال يوجد

جتهيزاأتخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

 oالطلبة.
فاعلية التدريس

مدى حتصيل خمرجات

التعلم للمقرر

مصادر التعلم

 oغري مباشر

 oأعضاء هيئة التدريس.

 oغري مباشر

 oالطلبة.

 oغري مباشر

 oقيادات الربانمج.

فاعلية طرق تقييم الطالب

طرق التقييم

 oغري مباشر

 oأعضاء هيئة التدريس.

 oغري مباشر

 oالطلبة.

 oغري مباشر

 oأعضاء هيئة التدريس.

 oمباشر

 oأعضاء هيئة التدريس.

 oغري مباشر

 oقيادات الربانمج.
 oالطالب.

 oغري مباشر
 oغري مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...الخ)
المقيمون(الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير،أخرى(يتمتحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

قسم الثقافة اإلسالمية
12
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