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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كلمة رئيس القسم 

رئيس القسم 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم علي نبينا محمد ، وعلي آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
           فـإن منـارات العلـم في هذا البلد المعطاء ال زالت في تجدد ورقي ، وقد كان لقسـم الدراسـات اإلسـالمية 
بكليـة التربيـة جامعـة المجمعة شـرف المشـاركة في هـذه الجهود العظيمـة التي ترعاهـا عناية المسـؤولين في 

هـذه الجامعـة، ممثلة برأس هرمهـا معالي مدير الجامعـة - وفقه اهلل -
فقـد كان إنشـاء  قســـم الدراسـات اإلسـالمية عام )1418هــ(، تابعـا لكلية التربيـة بالمجمعة  وبصـدور قرار 
خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك عبـد اهلل بـن عبـد العزيز آل سـعود ، رئيـس مجلس الـوزراء ورئيـس مجلس 
التعليـم العالـي فـي 3 رمضـان 1430هـ الموافق 24 أغسـطس 2009م بإنشـاء جامعـة المجمعة, تم ضم كليـة التربية 
للبنـات للجامعـة الجديـدة, وأصبحـت تحت مسـمي » كليـة التربيـة » وكان أول اسـتقبال لطالباتها فـي الفصل 

الدراسـي األول من عـام 1433/1432 .
وقـد ضـم القسـم فـي منسـوبيه مجموعـة مـن أعضـاء هيئـة التدريـس المتميزيـن الذيـن كان لهـم شـرف 

المشـاركة فـي خدمـة الجامعـة فـي الجانبيـن التعليمـي واإلداري
وقـد حـرص قسـم الدراسـات اإلسـالمية منـذ بـدء  نشـأته علـى المشـاركة فـي األنشـطة الخارجيـة لخدمة 
المجتمـع المحلـي، فـكان ألعضاء قسـم الطالبات السـبق فـي هذا المجـال ، وهو ما يتسـق مع الجهـود الحثيثة التي 

تبذلهـا الجامعـة ، بمختلـف عماداتها وبكافة منسـوبيها .
وأيضـا فـإن القسـم يبذل جهـوده لتزويـد الطالبـات بمجموعة مـن المهـارات المعرفيـة و النقديـة واإلبداعية 
و السـلوكية التـي تمكنهـن مـن الدخـول بخطـى واثقـة إلى ميـدان الدعـوة واإلرشـاد والتعليـم، ألداء الرسـالة 
المنوطـة بهـم فـي خدمـة اإلسـالم وأهلـه، وتأهيلهـن للدخول إلـى سـوق العمل بخطـى واثقـة، وشـجاعة فائقة.

كمـا يسـعى القسـم للتغلـب على كافـة العقبـات التي تواجهه مـن توفيـر أعضاء جـدد ، والتعاون مع األقسـام 
المرجعيـة لتطويـر الخطـط الدراسـية واإلفادة مـن التقويـم الذاتي والتغذيـة الراجعـة لتطوير األداء وتحسـين 
المنتـج العلمـي ، كمـا يعمـل جميـع أعضاء القسـم على إيجاد مسـتقبل مشـرق لجيل قـادر على العمـل في جميع 
قطاعـات الدولـة لكـى يبقـى دائمـا مواكبـًا لكافـة المعاييـر التـي تضعهـا الهيئـة الوطنيـة لالعتمـاد األكاديمي 

والتقويـم وال زال القسـم لـه طموحـات متعـددة وأمانـي كثيـرة يرجو أن يصبـو إليها 
أسأل المولى اإلعانة والتوفيق ، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

نشأة القسم وتطوره

ــة  ــة التربي أنشــئ  قســم الدراســات اإلســالمية عــام 1418-1419 هـــ وهــو بذلــك يعــد خامــس أقســام كلي

افتتاًحــا وكانــت مــدة الدراســة فيــه تصــل إلــي أربــع ســنوات، وذلــك وفًقــا للخطــة الدراســية المعمــول بهــا 

فــي القســم ، ثــم بــدأ العمــل بالخطــة الجديــدة فــي عــام 1432- 1433هـــ ، وهــي مقســمة إلــي ثمــان مســتويات 

تحصــل بعدهــا الطالبــة علــي البكالوريــوس فــي التربيــة تخصــص درســات إســالمية ، هــذا وقــد تــم تخريــج 

ثــالث عشــرة دفعــة منــذ افتتــاح القســم حتــى عــام 1435/1434هـــ  .

ويعــد القســم مــن أكبــر أقســام الكليــة وذلــك مــن حيــث أعضــاء هيئــة التدريــس بــه ، ومــن حيــث عــدد 

الطالبــات فقــد بلــغ عــدد الطالبــات عــام 1436هـــ )573 طالبــة (.

كما بلغ عدد الخريجات منذ عام 1432: 1435 )173( خريجة 

ومــن حيــث عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن المحاضريــن والمعيديــن بلــغ ) 36 (عضــو 

منهــم )17( عضــو مــن الرجــال ، )19( عضــوة مــن النســاء .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

رؤية القسم :

رسالة القسم:

أهداف القسم :

يطمح القسم إلي تحقيق التميز والريادة علي المستوي المحلي ، والدولي في الدراسات اإلسالمية .

يســعى قســم الدراســات اإلســالمية بكليــة التربيــة بالمجمعــة إلــى إعــداد كفــاءات متميــزة علمًيــا ومهنًيــا 
فــي مجــال الدراســات اإلســالمية علــى يــد نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي المكانــة العلميــة المتخصصة 
ــة  ــه العلمي ــد احتياجات ــع وس ــة المجتم ــي خدم ــهام ف ــي واإلس ــث العلم ــراك والبح ــة الح ــن تنمي ــم م تمكنه

والتربويــة بمعاييــر وتقنيــات عالميــة ومخرجــات عاليــة الجــودة لإلســهام فــي نشــر الثقافــة اإلســالمية .

ــع  ــق م ــا يتف ــاء بم ــي العط ــن عل ــالمية قادري ــات اإلس ــي الدراس ــزة ف ــاءة متمي ــن ذو كف ــداد خريجي - اع
ــة. ــة والدولي ــرات المحلي ــتجدات والمتغي المس

-  امتــالك الخريــج القــدرة علــي مواكبــة أحــدث التطــورات العلميــة ، وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مجــال 
الدراســات اإلسالمية

ــي ،  ــي والعرب ــع المحل ــات المجتم ــات ومؤسس ــع هيئ ــي م ــل اإليجاب ــارات التواص ــج مه ــاب الخري - اكس
ــالم ــالة اإلس ــر رس ــع ونش ــة المجتم لخدم

 إعداد كوادر قادرة علي االرتقاء بالبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

قيم البرنامج

االلتزام بالتعاليم اإلسالمية  ●
الصدق ●
األخالص ●
التواضع ●
اإليثار ●
الجد ●
العدالة  ●
المساواة ●
الصبر ●
الحق ●
الشورى ●
صالح الجماعة ●
الحلم ●



9

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الهيكل التنظيمي لقسم الدراسات اإلسالمية

مجلس القسم 

رئيس القسم 

لجنة 
الخطط 
الدراسية 

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتارية القسم 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

منسق 
الجودة 

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي 

لجنة 
المعادالت 

لجنة 
الجداول 
الدراسية 

واالختبارات 

لجنة 
األنشطة 
الطالبية 

لجنة دعم 
الطالب 

لجنة القياس 
والتقويم

لجنة 
الخريجين 
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

الدرجات العلمية التي يمنحها القسم
يمنح القسم درجة البكالوريوس في التربية تخصص دراسات إسالمية

مجاالت العمل المتاحة للخريجات :

شروط القبول بالقسم

تعمــل خريجــات القســم فــي تدريــس العلــوم الشــرعية بــوزارة التربيــة والتعليــم باإلضافــة لعملهــن فــي 
دور تحفيــظ القــرآن الكريــم و اإلرشــاد الدينــي والطالبــي.

ان تكون الطالبة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها . ●

أال يكون قد مضي علي حصولها علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات . ●

أال تكون قد فصلت من الجامعة أو أي جامعة اخري فصال أكاديمًيا او تأديبًيا . ●

 أن تكون حسنة السير والسلوك . ●

أال تقل نسبة النجاح في الثانوية العامة عن %80 . ●
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الخطة الدراسية بالقسم   

المستوى األول

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

116EDU تقنيات التعليم ومهارات
√2االتصال 

117EDU 2أصول التربية اإلسالمية√

118EDU نظام وسياسة التعليم في
√2المملكة العربية السعودية 

112ISF 2المدخل إلي علم العقيدة√

111ISJ 2المدخل إلي الفقه وأصوله√

113QRS 2التجويد وآداب التالوة√

√2متطلب جامعي اختياري ____

√2متطلب جامعي اختياري ____

√2متطلب جامعي اختياري ____
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

المستوى الثاني

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

126EDU2علم نفس النمو√

123ISF1 المدخل إلي علم العقيدة √2التوحيد

124ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه الطهارة وآدابها
وأصوله

125ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه الصالة وآدابها
وأصوله

121QRS1 التجويد وآداب التالوة √2القرآن الكريم

122QRS2علوم القرآن√

127QRS2أصول التفسير ومناهجه√

126SUN2أحاديث اآلداب√

√2متطلب جامعي اختياري ____
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثالث

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

216ARAB1 2النحو√

216EDU 2صحة نفسية√

217EDU 2مبادي البحث التربوي√

213ISF2 المدخل لعلم العقيدة √2التوحيد

211ISJ 2فقه السيرة√

212ISJالمدخل لعلم الفقه √2فقه الزكاة والصيام
وأصوله 

214QRS2 التجويد وآداب التالوة √2القرآن الكريم

215QRS1 أصول التفسير ومناهجه√2التفسير التحليلي

√2متطلب جامعي اختياري ____
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

المستوى  الرابع

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

226EDU 2علم النفس التربوي√

223ISF1 المدخل لعلم العقيدة √2أصول اإليمان

227ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه المناسك والسير
وأصوله

228ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه المعامالت المالية
وأصوله

221ISP 2الحوار وآداب الخالف√

224ISP المدخل لعلم الفقه √2الحكم الشرعي وأدلة األحكام
وأصوله

225QRS2 التفسير التحليلي 1√2التفسير التحليلي

222SUN 2تاريخ السنة√

√2متطلب جامعي اختياري ____
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  الخامس

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

316EDU 2إدارة وتخطيط تربوي√

317EDU 2انتاج ومصادر التعلم اإللكترونية√

313ISF2 أصول اإليمان 1√2أصول اإليمان

314ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه األسرة
وأصوله 

317ISP الحكم الشرعي وأدلة √2دالالت األلفاظ
األحكام 

315QRS3 التجويد وآداب التالوة√2القرآن الكريم

316QRS 3 التفسير التحليلي 2√2التفسير التحليلي

311SUN1 2أحاديث األحكام√

312SUN 2مصطلح الحديث√
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

المستوى  السادس

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

326EDU 2استراتيجيات التدريس√

327EDU 2المناهج التعليمية√

325ISF توحيد 2√2األديان والفرق

321ISJالمدخل لعلم الفقه √2فقه المواريث
وأصوله 

322ISJالمدخل لعلم الفقه √2فقه الجنايات والحدود
وأصوله 

323ISP القواعد الفقهية ومقاصد
المدخل لعلم الفقه √2الشريعة 

وأصوله 

326QRS1 أصول التفسير ومناهجه √2التفسير الموضوعي

327SALM مبادئ البحث التربوي √2بحث عملي

324SUN مصطلح الحديث√2تخريج الحديث
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى  السابع

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

419ARAB2 النحو 1√2النحو

415DAW 2أصول الدعوة والحسبة√

416EDU اتجاهات حديثة في استراتيجيات
√2التدريس

417EDU 2التقويم التربوي√

413ISJ المدخل لعلم الفقه √2فقه األيمان والنذور واألطعمة
وأصوله 

412QRS2 التفسير الموضوعي 1√2التفسير الموضوعي

416QRS4 التجويد وآداب التالوة √2القرآن الكريم

411SUN2 أحاديث األحكام 1√2أحاديث األحكام

414SUN تخريج الحديث√2دراسة األسانيد
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

المستوى  الثامن

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

420EDU6التربية العملية√√

421ETH 2أخالقيات المهنة√

426ISF أصول اإليمان 1√2المذاهب واالتجاهات المعاصرة

424ISJالمدخل لعلم الفقه √2فقه النوازل
وأصوله 

425ISJ 2السياسة الشرعية واألنظمة√

423ISP القواعد الفقهية ومقاصد √2قواعد االجتهاد والفتيا
الشريعة 

422SUN3 أحاديث األحكام 2√2أحاديث األحكام
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المواد اإلختيارية

الساعاتاسم المقرررمزهرقم المقرر
متطلب سابقنوع النشاط

عملينظري

101SOCI 2قضايا مجتمعية معاصرة√

101ENG 2اللغة االنجليزية√

101ENT2ريادة األعمال√

101FCH 2األسرة والطفولة√

101HAF 2أساسيات الصحة واللياقة√

101LHR2األنظمة وحقوق اإلنسان√

101VOW 2العمل التطوعي√

101ARAB 2مهارات لغوية√

103ARAB 2التحرير العربي√
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اجتياز  جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

تقنيات التعليم 
ومهارات 
اتصال  

EDU 116

علم نفس 
النمو 

EDU 126

متطلب جامعي 
اختياري

علم النفس 
التربوي                
EDU 226

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية   

EDU 317

استراتيجيات 
 التدريــــس 

        EDU 326

اتجاهات حديثة 
في استراتيجيات 

التدريس
EDU 416

المذاهب 
واالتجاهات 
المعاصرة

ISF 426 

المدخل إلي علم 
العقيدة

ISF 112 

توحيد 1 
ISF 123

التوحيد 2 
ISF 213

أصول اإليمان 1 
ISF 223

أصول اإليمان2       
ISF 313

األديان والفرق 
ISF325

أصول الدعوة 
والحسبة       

DAW 415

 قواعد 
االجتهاد والفتيا                    
        ISP  423

فقه الصالة 
وآدابها   
ISJ125

صحة نفسية 
EDU 216

فقه المعامالت 
المالية               

ISJ   228

إدارة وتخطيط      
تربوي       

EDU 316

فقه الجنايات 
والحدود        

ISJ 322

النحو2
ARAB  419

اخالقيات المهنة
ETH 421

علوم قرآن        
QRS 122

قرآن كريـــم 2 
QRS 214

قرآن كريم 3  
QRS 315 

المناهج التعليمية 
EDU 327

التقويم التربوي     
  EDU 417

  احاديث 
األحكام 3          

SUN  422

المدخل إلي الفقه 
وأصوله 
ISJ 111 

فقه الطهارة 
ISJ  124

فقه الزكاة 
والصيام 
ISJ 212

فقه المناسك            
والسير

ISJ 227 

فقه األسرة 
ISJ 314

فقه المواريث
ISJ 321

فقه األيمان 
والنذور

ISJ 413  

فقه التوازن                                  
ISJ 424

قرآن كريم 1     
 QRS121

النحو 1
ARAB 216

الحكم الشرعي 
وأدلة األحكام 
ISP  224

دالالت األلفاظ   
ISP 317

القواعد الفقهية 
ومقاصد 

الشريـعة      
ISP 323

قرآن كريم 4 
QRS 416

التربية الميدانية             
EDU 420

أحاديث اآلداب 
SUN 126

فقه السيرة   
ISJ 211

الحوار وآداب الخــــــــالف     
  ISP 221

مصطلح حديث
SUN 312    

تخريج الحديث 
SUN 324

دراسة أسانيد 
SUN 414

السياسة 
الشرعية  

واألنظمة              
ISJ 425

أصول التفسير 
ومناهجه         

QRS 127

تفسير تحليلي 1 
QRS 215

تفسير تحليلي2  
 QRS 225

التفسير التحليلي 
QRS 316 3

التفسير 
الموضوعي 1 
QRS 326

تفسير موضوعي 
QRS 412 2

أصول التربية 
اإلسالمية       

EDU 117

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة
EDU 118

متطلب جامعي 
اختياري

متطلب جامعي 
اختياري

متطلب جامعي 
اختياري

مبادئ البحث                 
التربوي                 
 EDU  217

تاريخ السنة 
SUN 222

أحاديث األحكام 1
sun 311

بحث عملي 
SALM 327

أحاديث األحكام 2
SUN 411 

التجويد 
وآداب التالوة                       

QRS 113

الخطة الدراسية لبكالوريوس الدراسات اإلسالمية  

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

اختيار ست ساعات من المقررات األتيه:

المتطلبات الجامعية االختيارية )١(

يتم اختيار ساعتين من المقررين التاليين: 

المتطلبات الجامعية االختيارية )٢(

 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

مخرجات تعلم البرنامج

المهارات المعرفية 
المعرفــة الشــاملة والمنظمــة لنظريــات ومبــادئ علــوم الدراســات اإلســالمية والعلــوم التربويــة الالزمــة  ●

لإلعــداد  المهنــي .

القــدرة علــي إدراك العالقــة بيــن العلــوم اإلســالمية والمجــاالت العلميــة والبحثيــة المهنيــة ذات الصلــة  ●
بمجــال الدراســات اإلســالمية .

ــل  ● ــي ح ــهام ف ــالمية ، لإلس ــات اإلس ــال الدراس ــي مج ــة ف ــة الحديث ــات العلمي ــي النظري ــرف عل التع
ــص . ــال التخص ــي مج ــة ف ــادة المعرف ــا ، وزي ــكالت والقضاي المش

ــا  ● ــينها وفًق ــة تحس ــة ، ومحاول ــا الفني ــة ، ومتطلباته ــة المهني ــح التنظيمي ــطة واللوائ ــي باألنش الوع
ــة  ــات المهن ــالمية ، وأخالقي ــم اإلس ــع القي ــب م ــا يتناس ــة بم ــرات الحديث للمتغي

المهارات اإلدراكية 
القــدرة علــى اســتقصاء المعلومــات ، وتحليلهــا ونقدهــا وتقويمهــا مــن مصــادر متنوعــة ، وتطبيــق مــا  ●

تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج فــي حــل المشــكالت والقضايــا مــن وجهــة النظــر اإلســالمية ، بقــدر مــن 
التوجيــه واإلرشــاد .

دراســة المشــكالت المعقــدة نســبًيا فــي مجــال الدراســات اإلســالمية ، ووضــع مقترحــات مبتكــرة لحلهــا ،  ●
مــع مراعــاة المعــارف النظريــة والخبــرات العمليــة مســتخدمًا أشــكال متنوعــة مــن تقنيــات المعلومــات .

القــدرة علــي االســتخدام األمثــل للطــرق اإلجرائيــة المناســبة ، وتطبيــق المهــارات المكتســبة في ســياقات  ●
أكاديميــة ومهنيــة لمجال الدراســات اإلســالمية 
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
القــدرة علــى تحديــد األســاليب اإلحصائيــة والرياضيــة ذات العالقــة عنــد دراســة القضايــا والمشــكالت   •

ــول . ــراح الحل ــات واقت ــير المعلوم ــي تفس ــي ف ــكل إبداع ــا بش ــالمية وتطبيقه اإلس
التواصــل بفاعليــة شــفهيًا أو كتابــًة مســتخدًما ًأشــكال العــرض المناســبة للقضايــا  مــع مراعــاة األنمــاط   •

المختلفــة للمتلقــي
ــيرها  ــات وتفس ــع المعلوم ــي جم ــبة ف ــاالت المناس ــات واالتص ــة المعلوم ــتخدام تقني ــى اس ــدرة عل •  الق

ــية  ــف التدريس ــي المواق ــا ف وتنفيذه

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية 
يمارس قيادة الجماعة في مواقف متنوعة بمجال الدراسات االسالمية والتي تتطلب استجابات مبتكرة  •

القدرة على المبادرة في اقتراح الحلول البناءة للقضايا االسالمية في المواقف المختلفة سواء   •
كان بشكل فردي أو من خالل الجماعة

القدرة على تحمل مسؤولية الفرد لتعلمه الذاتي ورفع كفاءته المهنية وقدرته على التحليل   •
والنقد وامتالك أدواته المهنية والعملية , إلنجاز ما يوكل إليه من مهام 

القدرة على التعامل مع القضايا األخالقية و المهنية مطبقًا للقيم واألحكام األخالقية االسالمية   •
المتعارف عليها من قبل المجتمع

القدرة على إدارة بيئة الصف بما يتوافق مع المبادئ والنظريات التربوية والنفسية واألكاديمية   •
       واستخدام طرق تدريس حديثة 

المهارات النفس حركية 
تطبيق أحكام التالوة والتجويد شفهًيا  •

القدرة علي محاكاة بعض ممارسات المنهج النبوي  •
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

خصائص خريجي البرنامج
المعرفة بمجموعة شاملة ومتناسقة ومنظمة من المعارف في الدراسات اإلسالمية   •

المعرفة بمجموعة شاملة من النظريات والمبادئ المتعلقة بالعلوم اإلسالمية   •

القدرة علي البحث في المشكالت المعقدة  ، وإيجاد حلول إبتكارية تحت قدر محدود من   •

التوجيه ، باستخدام رؤي من مجال تخصص الدراسات اإلسالمية ، ومن المجاالت األخري ذات العالقة 

القدرة علي تحديد واستخدام األساليب اإلحصائية والرياضية المناسبة في التحليل وإيجاد   •

الحلول للقضايا المعقدة 

القدرة علي اختيار و استخدام  أكثر اآلليات المناسبة إليصال النتائج إلي المتلقين المختلفين   •

القدرة علي القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة   •

اإللمام بمجال واسع ومتكامل من المعارف والمهارات المطلوبة للممارسة الفعالة في مجال   •

تدريس الدراسات اإلسالمية 
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الدراسات اإلسالمية

المتوقع من خريجات قسم الدراسات اإلسالمية علي مستوي البكالوريوس
المبادرة إلي تحديد المشكالت والقضايا وإيجاد  الحلول لها في المواقف الفردية والجماعية ،   •

وممارسة القيادة إليجاد حلول عملية مبتكرة 

تطبيق المدركات النظرية وأساليب االستقصاء المكتسبة من تخصص الدراسات اإلسالمية في   •

معالجة القضايا والمشكالت  

إدراك طبيعة التغير السريع في المعلومات في مجال الدراسات اإلسالمية ، والقدرة علي مراعاة   •

ذلك عند دراسة القضايا األكاديمية أو المهنية 

المشاركة في األنشطة بهدف مواكبة أحدث التطورات في مجال الدراسات اإلسالمية ،   •

واالستمرار في تعزيز المعارف والفهم الذاتي 

إظهار مستوي عال من األخالقيات وانضباط السلوك ، وإبداء روح القيادة في األوساط   •

األكاديمية ، والمهنية واإلجتماعية 
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الدليل التعريفي

نظام اإلرشاد األكاديمي
تســير الدراســة فــي المرحلــة الجامعيــة بنظــام المســتويات ، وتتكــون مــن ثمانيــة مســتويات علــى األقــل. 
ــا بنجــاح ضمــن الخطــة الدراســية المعتمــدة،  ــي اجتازه ــي الدراســة حســب المقــررات الت ــب ف ــدرج الطال يت
ويواصــل تحصيلــه العلمــي حســب الخطــة المعتمــدة ويكــون مرشــحا للتخــرج إذا اســتوفى متطلبــات التخــرج: 
وهــي أن يجتــاز بنجــاح )144( ســاعة معتمــدة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســالمية 

وتقــدم هــذه المقــررات باللغــة العربيــة . وتتضمــن :

)50(  وحدة إجبارية تخصصية في مجال الدراسات اإلسالمية هي : 

)مواد المستوي األول( وهي: المدخل إلي علم العقيدة ، المدخل للفقه وأصوله ، والتجويد وآداب التالوة  .

)مواد المستوي الثاني( وهي : التوحيد )1 (، فقه الطهارة وآدابها ، فقه الصالة وآدابها ، القرآن الكريم )1( ، 

علوم القرآن ، أصول التفسير ومناهجه ، وأحاديث اآلداب . 

)مواد المستوي الثالث( وهي :  فقه السيرة ، فقه الزكاة والصيام ، التوحيد 2 ، القرآن الكريم 2 ، 

التفسير التحليلي 1 ، ونحو 1.  

مواد المستوي الرابع( وهي : الحوار وآداب الخالف ، تاريخ السنة ، أصول اإليمان 1 ، الحكم الشرعي 

وأدلة األحكام ، التفسير التحليلي 2 ، فقه المناسك والسير ، فقه المعامالت المالية .

)مواد المستوي الخامس( وهي : أحاديث األحكام 1 ، أصول اإليمان 2 ، مصطلح الحديث ، فقه األسرة 

، القرآن الكريم 3 ، التفسير التحليلي 3 ، دالالت األلفاظ .

)مواد المستوي السادس( وهي : فقه المواريث ، تخريج الحديث ، األديان والفرق ، التفسير الموضوعي )1( ، 
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فقه الجنايات والحدود ، القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ، البحث العملي . 

)مــواد المستـــــوي الســابع( وهــي : أحــــــاديث األحــكام 2 ، التفســير الموضوعــي 2 ، فقــه األيمــان والنــــذور 
واألطعمـــــــة ، دراســة األســـــانيد ، أصـــــول الدعــــــوة والحــــسبة ، القـــــرآن الكريــم 4 ، نحــــو 2 . 
)مــواد المســتوي الثــــامن( وهــــي : أخالقيـــــات المهنــة ، أحــــاديث األحــكام 3 ، قواعــد االجتهــاد والفــــتيا
ــاصرة ــاهات المعـــــ ــب واالتجــــ ــمة ، المذاهــ ــرعية واألنظــ ــاسة الشـــ ــوازل ، السيـــ ــه النـــــ ، فق

)16( وحــدة متطلــب كليــة وهــي : تقنيــات التعليــم ومهــارات االتصــال ، أصــول التربيــة اإلســــالمية ، نظـــــام 
وسياســة التعليــم فــي المملكــة العربيــة السعـــــودية ، علــم نفــــس الــــنمو ، صحــــة نفســية ، مبــادئ البحث 
التربــوي ، علــم النفــس التربــوي ، إدارة وتخطيــط تربــوي ، إنتــاج ومصــادر التعلــم اإللكترونيــة ، اســتراتيجيات 
التدريــس ، المناهــج التعليميــة ، اتجاهــات حديثــة فــي اســتراتيجيات التدريــس ، التقويــم التربــوي ، والتــــربية العمليــة .  

متطلبات الجامعة االختيارية تكون علي النحو التالي : 
ــرة ،  ــة معاص ــا مجتمعي ــي )قضاي ــة وه ــا الجامع ــل )18( تطرحه ــن أص ــاعة م ــة )12( س ــات االختياري المتطلب
ــال،  ــادة األعم ــة، ري ــة واللياق ــيات الصح ــي، أساس ــل التطوع ــة ،العم ــرة والطفول ــة ، األس ــة االنجليزي اللغ
ـــربي (  ـــرير عــ ـــة ، وتحـــــ ـــارات لغـــويـــ ـــان ، مهــــ ـــوق اإلنســــــ ـــة وحقــــ األنظمـــــــــــ
ـــإن  ـــمها فــ ـــه قس ـــذي يقدمـــــ ـــرر الــ ـــي المقـــ ـــل فـــ ـــة ال تسجــــ ـــل أن الطالبـــ *وألن األصــــ
علـــــي طالبـــــات قســــــم الدراســــــات اإلســـالمية عــــــدم التســــــجيل فـــي مقـــــررات الســـلم .  
الحـــد األقصـي لساعـات التسـجيل  بالقســم 20 ســاعة معتمدة في الفصــل الدراسي ، و10 سـاعات معتمـــدة 

فــي الفصـل الصيفــــي .
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

 الحــد األدنــي للعــبء الدراســي 12 ســاعة دراســية معتمــدة فــي الفصــل الدراســي ، وســاعة دراســية واحــدة فــي 
الفصــل الصيفــي  .

يسمح للطالب الخريج بتجاوز الحد األعلي بما ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة .

متطلبات الحضور 
يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي للمقــرر إذا زادت نســبة غيابــه عــن ) 25% (خمــس وعشــرين فــي 

المائــة بــدون عــذر مــن مجمــوع المحاضــرات والــدروس العمليــة المحــددة للمقرر .

2- يعــّد الطالــب الــذي حــرم مــن دخــول االختبــار بســبب الغيــاب راســًبا فــي المقــرر وتثبــت لــه درجــة 
ــه تقديــر محــروم )ح( ــة ويرصــد ل األعمــال الفصلي
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

اللجان التنفيذية القائمة بالقسم
لجنة الخطط الدراسية

مهام اللجنة :
التنسيق مع لجنة الخطط بالكلية فيما يتعلق بأي تحديث أو تطوير للخطة الدراسية  ●

دراسة ومتابعة الخطة الدراسية في القسم وإدخال التعديالت المناسبة عليها عند الحاجة. ●

االشتراك في إعداد األدلة والنماذج والجداول الالزمة لبناء الخطة . ●

تنمية الوعي بإعداد وتطوير الخطة الدراسية . ●

تقويــم الخطــة الدراســية فــي القســم وتطويرهــا بمــا يتوافــق مــع رســالة وأهــداف الكليــة والجامعــة  ●
بالتعــاون مــع وكالــة الجــودة فــي الكليــة والجامعــة والجهــات ذات العالقــة.

لجان الجودة
منسق الجودة 

المهام
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●

رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●

مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●

مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●

التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●
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الدليل التعريفي

مهام اللجان
أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ◄

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ◄

معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ◄

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ◄

ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ◄

عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

لجنة اإلرشاد األكاديمي
مهام اللجنة

ــة تســجيل  ● ــة عملي ــة كل فصــل دراســي ومتابع ــي بداي ــي أســبوع اإلرشــاد األكاديمــي ف  االشــتراك ف
ــام  ــررات والقي ــجيل المق ــة تس ــة بعملي ــة المتعلق ــات األكاديمي ــكالت الطالب ــتقبال مش ــررات واس المق

ــرة المخصصــة لذلــك .   ــة خــالل الفت ــا باالشــتراك مــع وحــدة اإلرشــاد بالكلي بحله

ــة  ● ــة األكاديمي ــب الخط ــبة حس ــية المناس ــررات الدراس ــار المق ــي اختي ــا ف ــة وتوجيهه ــاد الطالب إرش
ــاح . ــة بنج ــة العلمي ــى الدرج ــول عل ــة للحص الموضوع

االشــتراك فــي إقامــة يــوم التهيئــة فــي بدايــة كل فصــل دراســي لطــالب المســتوي األول لتعريفهــم  ●
بأهميــة اإلرشــاد ، واإلجابــة علــي تســاؤالتهم المطروحــة . 

التنســيق مــع المرشــدات األكاديميــات بشــأن المشــكالت الطالبيــة والعمــل علــى حلهــا. مــع التوجيــه  ●
بعقــد اجتماعــات مــع الطالبــات ألخــذ مالحظاتهــن .
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الدليل التعريفي

لجنة المعادالت
مهام اللجنة 

مطابقة مواد خطة الطالبة المحولة من قسم آلخر داخل أو خارج الجامعة . ●

اعداد تقرير يوضح المواد المفترض علي الطالبة دراستها . ●

متابعة قبول طلب تحويل الطالبة ومعادلة موادها وإعداد تقرير عن قبول ذلك أو عدم جوازه ●

لجنة الجداول الدراسية واالختبارات
مهام اللجنة 

إعداد الجداول الدراسية للقسم  وإعداد جداول االختبارات النهائية و جداول اللجان لالختبارات النهائية . ●

متابعة مشرفات الشبكة و التبليغ في حالة وجود عجز عن تغطيتها. ●

إعداد جدول االختبارات . ●
استطالع آراء الطالبات بالقسم حول جداول االختبارات النهائية. ●
جمع كشوف حضور الطالبات لالختبارات النهائية وحصر أعداد الطالبات المسجالت وأعداد الطالبات المحرومات بالقسم. ●
التنسيق مع وحدة الشؤون التعليمية إلعداد جداول االختبارات النهائية وجدول القاعات وجدول المراقبة. ●
المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم. ●
إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج. ●
العمل على تحقيق جودة االختبارات. ●
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قسم 
الدراسات اإلسالمية

لجنة األنشطة الطالبية
مهام اللجنة

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خالل الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفــع روح التنافــس الشــريف بيــن الطالبــات وذلــك بإشــراكهن فــي النشــاط واقامــة المســابقات العلميــة بينهــم التــي  ●

تســاعد علــي تقويــة العالقــات االجتماعيــة بزمالتهــن وأســاتذتهم ومجتمعهــم .
اكتشاف مواهب الطالبات ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهن اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكساب الطالبات معارف ومهارات إضافية، وغرس العديد من القيم النبيلة والسلوكيات اإليجابية في نفوسهن . ●
تنمية الحس الوطني لدى الطالبات من خالل ربطهن بمنجزات الوطن وتعريفهن بها، وتأكيد انتمائهن إليه .  ●

لجنة دعم الطالب
مهام اللجنة

 تقديــم الدعــم للطالبــة مــن خــالل زيــادة وعــي وإدراك الطالبــات بمســؤولياتهن األكاديميــة وتشــجيعهن  ●
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي حــل المشــكالت األكاديميــة والشــخصية)االجتماعية أو النفســية(التي 

تقــف دون تحقيــق أهدافهــن التعليمــة .
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الدليل التعريفي

لجنة التقويم والقياس  :
مهام اللجنة

إعــداد تقريــر يومــي عــن ســير االختبــارات ، يشــمل بيــان درجــة الضبــط والســير وفــق الخطــة المطلوبــة .  ●
بدايــة ونهايــة كل اختبــار فــي موعــده ، حضــور المراقبــات قبــل موعــد االختبــار بوقــت كاٍف ، مطابقــة 
ــات  ــات ،المخالف ــاب الطالب ــور وغي ــف حض ــلء كش ــا ،م ــول به ــة المعم ــات الفني ــئلة للمواصف أوراق األس

ــخ. وحــاالت الغش...ال

رصــد نمــاذج تقييــم االختبــارات لمقــررات القســم للفصــل الدراســي المعنــي. ســواء تعلقــت بمــا هــو خاص  ●
منهــا لفتــرة  قبــل االختبــارات ،أو اثنائهــا ، أو بعــد االختبــارات.

ــب  ● ــز الجوان ــي تعزي ــا ف ــتفادة منه ــا , لالس ــة , وتحليله ــاس المختلف ــق أدوات القي ــى تطبي ــراف عل اإلش
ــدت( ــلبية ) إن وج ــب الس ــة الجوان ــة , ومعالج اإليجابي

تحليــل نتائــج اختبــارات المقــررات الدراســية الفصليــة والنهائيــة ، وتقديــم بعــض المؤشــرات اإلحصائيــة  ●
لجــودة االختبــار , مثــل مــدى توفــر شــروط وضــع االختبــار و صعوبــة األســئلة , ومــدى مالئمــة األســئلة 

المســتخدمة لقيــاس تحصيــل الطالبــات األكاديمــي. 

إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك. ●
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الدراسات اإلسالمية

لجنة الخريجات
مهام اللجنة

إنشاء قاعدة بيانات للخريجات ومتابعتها .  ●

إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشراكات ذات العالقة بالخريجات . ●

قياس مستوي الرضا للخريجات ومؤسسات العمل . ●

ــج  ● ــن البرام ــة م ــالل مجموع ــن خ ــن م ــع كفاءته ــل برف ــوق العم ــات لس ــة الخريج ــي تهيئ ــهام ف اإلس
ــم . ــي القس ــة ف التدريبي

إطالع الخريجات علي ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية . ●

ــة  ● ــة والبحثي ــر الخطــط األكاديمي ــة مــع الخريجــات لالســتفادة مــن خبراتهــن فــي تطوي ــق العالق توثي
ــم .  ــة بالقس والتدريبي
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الدليل التعريفي

مصادر التعلم بالقسم 
قسم التعلم الذاتي )داخل مكتبة الكلية(

• ويشــتمل علــي مجموعــة مــن المجــالت العلميــة ، ومجموعــة مــن أجهــزة الحاســوب ، وطــاوالت للقــراءة 
واالطــالع ، وقســم الوســائط االلكترونيــة الــذي يحتــوي علــي مــواد تعليميــة ،ومكتبــة رقميــة ويهــدف هــذا 
ــن  ــة م ــددة ومختلف ــواع متع ــن أن ــتفادة م ــات االس ــح للطالب ــبة تتي ــة مناس ــة تعليمي ــر بيئ ــي توفي ــم إل القس

مصــادر التعلــم وتهيــئ لهــن فرصــة التعلــم الذاتــي وتعــزز لديهــن مهــارات البحــث واالستكشــاف  

قسم التعلم الجماعي داخل القاعات الدراسية :
ــة ، وأجهــزة عــرض متطــورة  ــي : ثمــان قاعــات دراســية مــزودة بالمنصــات  االلكتروني •  ويشــتمل عل
ويهــدف هــذا القســم إلــي االســتفادة مــن مصــادر التعلــم فــي إقامــة ورش العمــل والمجموعــات البحثيــة التــي 

ــن الســاعات الدراســية أو كــدورات مســتقلة  ــات ضم ــا األســاتذة للطالب يقيمه

)D2L( ) قسم التعلم االلكتروني )نظام التعليم االلكتروني
ــي  ــرر التعليم ــات المق ــع مكون ــل م ــة للتعام ــة المخصص ــن األدوات المختلف ــة م ــي  مجموع ــتمل عل ويش
ــع  ــة ورف ــة التعليمي ــاندة العملي ــي مس ــم إل ــذا القس ــدف ه ــته ويه ــة بدراس ــوم الطالب ــذي  تق ــي ال االلكترون
كفاءتهــا ودعــم عضــو هيئــة التدريــس فــي تدريــس المقــررات ، وضمــان تســهيل عمليــة التعليــم مــن خــالل 
ــت عــن بعــد بشــكل  ــر االنترن ــر المباشــر عب ــة التواصــل المباشــر وغي ــم وآلي ــات التعلي االســتفادة مــن تقني

ــر متزامــن   متزامــن وغي
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