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 رقم الصفحة  العنوان م
 1 الغالف  صفحة 1
 2 محتوي الدليل  2
 3 كممة رئيس القسم 3
 4 نشأة القسم وتطوره 4
 5 يوضح أعداد الخريجات بالقسم  جدول 5
 6 رسم بياني يوضح أعداد الخريجات بالقسم 6
 7 رؤية ورسالة القسم  7
 8 أهداف البرنامج 8
 12:  9 مخرجات تعمم البرنامج  9
 14:  13 خصائص خريجي البرنامج  10
 15 الدرجة الممنوحة ، ومجاالت عمل الخريجين  11
   17:  16 برنامج الماجستير ، وشروط القبول  12
 19:  18   الخطة الدراسية ببرنامج الماجستير 13
 20 وسائل التواصل  14



ًرا يُ َفقِّْهُو ِفي » ينِ َمْن يُِرِد اللَُّو ِبِو َخي ْ «الدِّ  

َل اهللُ َلُو ِبِو َطرِيًقا ِإَلى » َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما، َسهَّ
ُلوَن ِكَتاَب اهلِل،  نَ ُهْم، ِإَّلَّ نَ َزَلْت  َويَ َتَداَرُسونَوُ اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِفي بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اهلِل، يَ ت ْ بَ ي ْ

ُهُم اْلَمََلِئَكُة، َوذََكَرُىُم اهللُ ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمنْ  ُهُم الرَّْحَمُة َوَحفَّت ْ ِكيَنُة، َوَغِشَيت ْ طََّأ ِبِو بَ  َعَلْيِهِم السَّ
« َعَمُلُو، َلْم ُيْسرِْع ِبِو َنَسُبوُ 

 كممة رئيس القسم

دليل 
 الخريجات
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 نشأة القسم وتطوره

دليل 
 الخريجات
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 عدد الخريجات العام الجامعي  م
 90 هـ  1422-1423 1
 103 هـ  1424 -1423 2
 91 هـ  1425 -1424 3
 49 هـ  1426 -1425 4
 72 هـ  1427 -1426 5
 71 هـ  1427-1428 6
 64 هـ  1428-1429 7
 71 هـ 1429-1430 8
 68 هـ  1431 -1430 9
 64 هـ  1432 -1431 10
 50 هـ  1433 -1432 11
 58   هـ1434 -1433 12
 115 هـ  1434-1435 13
 8   هـ 1436 -1435 14
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 رؤية ورسالة القسم 

دليل 
 الخريجات
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 أهداف البرنامج 

دليل 
 8 الخريجات
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 مخرجات تعمم البرنامج 

دليل 
 9 الخريجات
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 مخرجات تعمم البرنامج 

دليل 
 الخريجات
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 مخرجات تعمم البرنامج 

دليل 
 الخريجات
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 مخرجات تعمم البرنامج 

دليل 
 الخريجات
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13 

 خصائص خريجي البرنامج 

دليل 
 13 الخريجات



14 

 خصائص خريجي البرنامج 
 المتوقع من خريجات قسم الدراسات اإلسالمية عمي مستوى البكالوريوس

دليل 
 14 الخريجات



15 

: مجاالت العمل المتاحة لمخريجات   

الدرجة الممنوحة ، ومجاالت عمل 
 الخريجات

دليل 
 الخريجات
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 برنامج الماجستير

دليل 
 الخريجات
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17 

 شروط القبول ببرنامج الماجستير

دليل 
 الخريجات



 الفصل الدراسي األول 
 عدد الوحدات اسم المقرر  م
 وحدتان (1)الحديث التحميمي  1
 وحدتان (1)مصطمح الحديث  2
 أربع وحدات دراسة األسانيد  3
 وحدة واحدة  قاعة البحث العامة  4
 وحدتان تخريج الحديث  5

 الفصل الدراسي الثاني 
 عدد الوحدات اسم المقرر م
 ثالث وحدات (2)الحديث التحميمي  1
 وحدتان (2)مصطمح الحديث  2
 اربع وحدات (2)دراسة األسانيد  3
 وحدتان قاعة البحث الحديثي  4



 الفصل الدراسي الثالث 

 عدد الوحدات اسم المقرر  م

 وحدتان تاريخ السنة  1

 وحدتان أحاديث األحكام  2

 وحدتان الحديث الموضوعي 3

 ثالث وحدات مناهج المحدثين  4

 الفصل الدراسي الرابع 

 عدد الوحدات اسم المقرر م

 ست وحدات مقرر الرسالة العممية 1



20 

دليل 
 الخريجات

20 

وسائل التواصل مع القسم ، ووحدة 
 الخريجات 

mailto:d.islamic.s.g@mu.edu.sa

