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العلوم  بكلية  املعاصرة  اإلسالمية  الدراسات  قسم  يسر        
القارئ  يدي  بني  يضع  أن  سدير،  بحوطة  اإلنسانية  والدراسات 
الكرمي صورة  توضيحية للقسم، من خالل هذا الدليل التعريفي، 
والذي يحتوي على رسالة القسم، ورؤيته وأهدافه، كما أنه يحتوي 
على معلومات تهم الطلبة املقيدين به، والراغبني يف االلتحاق بالقسم.
 واهلل نسأل أن يحقق هذا الدليل الفائدة املرجوة منه، ويعم به 
النفع، متمنيني جلميع منسوبي القسم من أعضاء هيئة تدريس وطلبة 

وإداريني التوفيق والرشاد.

وفق اهلل اجلميع ملا يحب ويرضى

قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية-حوطة سدير
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كلمة سعادة رئيس القسم 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:  
هو  املعاصرة  اإلسالمية  الدراسات  لقسم  التعريفي  الدليل  هذا  فإن 
يعطي  الرئيسة مما  املعالم  اشتمل على  القسم، وقد  باكورة إصدارات 
صورة واضحة ملن أراد التعرف عن قرب على القسم، وقد تكونت هذه 
العاملة،  اللجان  وكذلك  القسم،  وأهداف  ورسالة،  رؤية،  من  املعالم 
للمحتوى  مختصر  ووصف  له،  الوظيفية  والفرص  اخلريج،  ومواصفات 

العلمي للمقررات الدراسية. 
نسأل اهلل أن يبارك يف اجلهود .                          

                                               
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

د. زياد بن حمد العامر
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نبذة عن الكلية: 
نشأت الكلية عام ١٤٢٢-١٤٢٣هـ، حتت مسمي كلية التربية للبنات، وكانت 
بعد  الكلية  وأصبحت  التربية والتعليم(  )وزارة  البنات  لتعليم  العامة  للرئاسة  تابعة 
التعليم  لوزارة  التابعة  الرحمن  عبد  بنت  نوره  األميرة/  جامعة  كليات  إحدى  ذلك 
العالي، وكانت هناك فترة انتقالية بني تبعية الكلية جلامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحمن ، وجامعة املجمعة تبعت فيها الكلية إلى جامعة امللك سعود، إلي أن صدر 
لعام  املبارك  رمضان  شهر  من  الثالث  يف  املجمعة  جامعة  بإنشاء  امللكي  املرسوم 
كلية  إلي  للبنات  التربية  كلية  من  الكلية  مسمي  تغيير  ذلك  واكبه  ١٤٣١هـ، 

العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير .
واستمرت الكلية  مخصصة للطالبات فقط وزيد يف أقسامها بعد أن كانت 
أربعة أقسام إلى ثمانية ،  ويف نهاية عام ١٤٣٢ هـ ،  استحدث يف الكلية أقسام 
الطالب بأربعة أقسام تعليمية،  ومع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام ١٤٣٣هــ، 

َشُرَفت الكلية بافتتاح معالي مدير اجلامعة لثالثة مباٍن متثلت يف:
   ــــ مبني الطالبات الذي أقيم على مساحة واسعة، شمل فصواًل دراسيًة كثيرًة، 
ومعامل كيميائية صممت على أعلى جودة، وإتقان، كذلك معامل للحاسب 
اآللي، فهي مزودة بأنظمة ِتقنية على آخر ما وصلت إليه األجهزة التقنية، كل 
هذا وغيره يعكس مدى جدية الكلية يف تطبيق رؤيتها، ورسالتها من خالل 
هدف واضح سعت وتسعى إلى تطبيقه عمادة الكلية انطالقًا من دعم مشكور 

من معالي مدير اجلامعة، الدكتور: خالد بن سعد املقرن.
: العمادة، وأقسام الطالب اللذين يضمان مكاتب عمادة الكلية، وإدارتها  ــ مبنَييِّ  ـ 
وأقسام الطالب األربعة املتمثلة فى : قسم اللغة اإلجنليزية، والرياضيات وإدارة 
األعمال و الدراسات اإلسالمية املعاصرة وقاعة التدريب، وفصول دراسية، ومت 

استكمال العمل على  توسعة القاعات الدراسية وتفعيل أقسام جديدة أخرى.
وما زالت للكلية خطة توسعية يف افتتاح أقسام جديدة يحتاجها سوق العمل، 
مت  أن  بعد  التعليمية  املنشآت  وبناء  واإلدارية  األكادميية،  الكوادر  واستكمال 
بفضل اهلل -تعالى- تخصيص قطعة أرض ستقام عليها الكلية ــ إن شاء اهلل تعالي 

ــ علي مساحة تقدر مبليوني متر مربع يبدأ العمل فيها .
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رؤية الكلية:
بيئة  سدير  بحوطة  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  تكون  أن 
أهداف  يحقق  خلريجيها  منافس  مستقبل  لتهيئة  اجلودة؛  عالية  أكادميية 

التنمية املستدامة .

رسالة الكلية:
تقدمي خدمات تعليمية، وبحثية متطورة من خالل منظومة أكادميية 
قادرة على املنافسة، يف إطار من املسؤولية املهنية،  والشراكة املجتمعية 

الفاعلة.
أهداف الكلية:

-  توفير كوادر بشرية مؤهلة مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل يف املجاالت 
املختلفة.

-  حتقيق تقدم متميز يف املجال البحثي، وتشجيع ثقافة البحث العلمي.
-  بناء جسور التواصل بني الكلية، واملجتمع اخلارجي.

-  توفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين.
- إيجاد بيئة تعليمية داعمة.

أقسام الكلية:
يوجد بالكلية األقسام العلمية التالية:

١- قسم الدراسات اإلسالمية.
٢- قسم اللغة اإلجنليزية.

٣- قسم الكيمياء. 
٤- قسم الرياضيات.

٥- قسم احلاسب اآللي.

6- قسم إدارة األعمال.
وجميع األقسام السابق ذكرها شعبها مفتوحة لدى أقسام الطالبات.

أما أقسام الطالب فيوجد بها أربع شعب لتلك األقسام  وهي كالتالي:
1- قسم الدراسات االسالمية املعاصرة. 

٢- قسم الرياضيات.
٣- قسم اللغة اإلجنليزية.

٤- قسم إدارة األعمال.



٩

قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة

لها  التابع  الكلية  تأسست  منذ  اإلسالمية  الدراسات  قسم  أنشئ 
القسم عام ١٤٢٣/١٤٢٢هـ، ويعتبر القسم من أهم، وأكبر األقسام يف 

الكلية.
رؤية ورسالة  وأهداف 

قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة

انطالًقا من رؤية اجلامعة، ورسالتها، وأهدافها، وكذا الكلية فإن 
رؤية قسم الدراسات اإلسالمية،  ورسالته وأهدافه تتمثل فيما يلي:

الرؤية:
بني  يجمع  منهج  ضوء  يف  اجلودة،  عالي  الشرعي  التعليم  يف  الريادة 

ثوابت الدين ومستجدات العصر.

الرسالة:
الهوية  ترسيخ  هى:   القسم  رسالة  فإن  الكلية  رسالة  إطار  يف 
وبحثية  تعليمية،  خدمات  وتقدمي  الوسطية،  منهج  ونشر  اإلسالمية، 
متطورة، وإعداد الكفاءات املتميزة علمًيا، وبحثًيا يف مجال الدراسات 
اإلسالمية من خالل التطوير املستمر للعملية التعليمية مبعايير، وتقنيات 

عالية اجلودة، واملشاركة الفاعلة يف املجتمع، وسد احتياجاته.

األهداف:
والبحثية 	  التعليمية،  بالعملية  االرتقاء  هدفها  تعليمية  بيئة  توفير 

وفق معايير اجلودة، واالعتماد االكادميي.
بناء الشخصية املتوازنة للمتعلم عقيدًة، وعبادًة،  وسلوًكا.	 
تقدمي خدمة أكادميية عالية اجلودة.	 
تنمية القدرة التنافسية للمتعلم يف مجال سوق العمل، مبا يسهم يف 	 

بناء الشراكة املجتمعية.
الدراسات اإلسالمية؛ 	  احلديثة يف مجال  املعلوماتية  التقنية  تفعيل 

لتطوير العملية التعليمية.
تنمية قدرات املتعلمني  اإلبداعية، واملهارية، ومتكنهم من تطبيق 	 

أساليب البحث العلمي، وتوظيفه للتعامل مع املستجدات بكفاءة 
عالية.

تخريج كفاءات علمية متميزة.	 
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الهيكل التنظيمي

لقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة

رئي�س الق�سم

من�سقة الق�سم لل�س�ؤون 
الإدارية والطالبات

من�سقة الق�سم لل�س�ؤون 
الأكادميية

جلنة اخلطط 
والت��سيفات

جلنة مقابالت 
املتقدمني للق�سم 

جلنة الدرا�سات 
العليا

جلنة م�قع الق�سم 
والتعامالت الإلكرتونية جلنة البتعاث

جلنة اجلداول 
الدرا�سية

جلنة دعم الطالب جلنة اجل�دة
اجلامعي

جلنة الأن�سطة اللجنة امل�سرفة على برنامج 
الدرا�سات الإ�سالمية

اأمني الق�سم
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الربيد اللكرتوين التخ�س�س الدرجة العلميةاجلن�سيةاأع�ساء هيئة التدري�س 

z.alamer@ mu.edu.saالعقيدةأستاذ مساعدسعوديد. زياد بن حمد العامر
Abd123902@yahoo.comدعوة واحتسابأستاذ مساعدسعوديد. عبد العزيز بن محمد احلمدان
y.almohws@mu.edu.saفقهأستاذ مساعدسعوديد. يوسف بن محمد املهوس

f.alwaheeb@mu.edu.saفقهأستاذ مساعدسعوديد. فهد بن عبد العزيز الوهيب
onbraa@hotmail.comالثقافة اإلسالميةأستاذ مساعدسعوديد. عمر بن مساعد الشريويف
Adel3448@gmail.comعقيدةأستاذ مساعدسعوديد. عادل بن عبد الرحمن العليان

z.adam@mu.edu.saاحلديث وعلومهأستاذ مساعدسودانيد. زينب بنت مختار أحمد
Fa.alkhudairy@mu.edu.saالثقافة اإلسالميةمحاضرسعوديأ. فهده بنت عبد اهلل اخلضيري

w.bakr@mu.edu.saفقهأستاذ مشاركمصريد. وفاء بنت حسني بكر
d.alsadek@mu.edu.saالتفسير وعلوم القرآنأستاذ مساعدمصريد. داليا بنت محمد الصادق
t.matalka@mu.edu.saالتفسير وعلوم القرآنأستاذ مساعدأردنيد. تغريد بنت حسن املطالقة

r.khair@mu.edu.saالتفسير وعلوم القرآنأستاذ مساعدسودانيد. راقية بنت إبراهيم اخلير
Badriah5555@hotmail.comالقرآن وعلومهمعيدسعوديأ. بدرية بنت منير العتيبي

s.elkabeer@mu.edu.saاحلديث وعلومهأستاذ مساعدسودانيد. سعدية بنت علي الكبير
m.arbab@ mu.edu.saأصول الفقه اإلسالميأستاذ مساعدسودانيد. مرمي بنت علي جمعه
alkhayer@mu.edu.saأصول الفقه اإلسالميأستاذ مساعدسودانيد. حياة بنت عثمان اخلير

h.okour@mu.edu.saأصول دينمحاضرأردنيأ. هاجر بن خليفة عكور
h.almujalli@mu.edu.saالفقــهمعيدسعوديأ. هيثم بن عبد اهلل املجلي

n.alosaimi@mu.edu.saالفقهمعيدسعوديأ. نورا بنت ناصر  العصيمي
Aaalmugrin@gmail.comقانونمعيدسعوديأ. عبد اهلل بن سعد املقرن

r.alotaiby@mu.edu.saالعقيدةمعيدسعوديأ. رمي بنت هالل العتيبي

h.alotaibi@mu.edu.saأنظمةمحاضرسعوديأ. هاجد بنت عبد الهادي العتيبي
a.almajid@mu.edu.sa-معيدسعوديأ. أمينة بنت عبد العزيز املاجد

md.otaibi@mu.edu.sa-معيدسعوديأ. مها بنت ذيب  العتيبي
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أسماء المبتعثين داخلي وخارجي:
اجلهةالدرجةالربيد اللكرتوينتاريخ البتعاثال�سم

بريطانيامحاضر١٤٣٤/١٠/٢6h.alotaibi@mu.edu.saهـأ.هاجد عبد الهادي العتيبي

امريكامعيد١٤٣٤/٥/٢٢Aaalmugrin@gmail.comهـأ.عبد اهلل سعد املقر ن

التربية - الزلفيمعيد١٤٣٣/٣/٥Badriah5555@hotmail.comهـأ. بدرية منير العتيبي

جامعة الدماممعيد١٤٣٣/١٠/١٤r.alotaiby@mu.edu.saهـأ.رمي هالل العتيبي

جامعة القصيممعيد١٤٣٤/١٠/٢٤n.alosaimi@mu.edu.saهـنورة ناصر  العصيمي
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مهام منسقي الوحدات

1- مهام منسق التقويم واالختبارات:
استطالع آراء الطالب بالقسم  حول جداول االختبارات النهائية.	 
جمع كشوف حضور الطالب االختبارات النهائية، وحصر أعداد 	 

الطالب املسجلني وأعداد الطالب احملرومني بكل شعبة بالقسم.  
التنسيق مع وحدة الشؤون األكادميية إلعداد جداول االختبارات 	 

النهائية، وجدول القاعات، وجدول املراقبة.
عنها 	  تقرير  وإعداد  النهائية،  االختبارات  لسير  اليومية  املتابعة 

لرئيس القسم.
إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وحتليل النتائج.	 
العمل على حتقيق جودة االختبارات.	 

2- مهام منسق اإلرشاد األكاديمي :
يقوم القسم بتوزيع الطالب املقيدين على مرشدين أكادميني من أعضاء 
هية التدريس، ومن يف حكمهم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكادميي، 
ووكالة الكلية للشؤون التعليمية، ويستمر املرشد األكادميي مع الطالب 

حتى تخرجه، وتتلخص مهام منسق االرشاد األكادميي يف:
يف 	  األكادميى  املرشد  ودور  األكادميى،  اإلرشاد  مفهوم  توضيح 

توجيه الطالب، وتقدمي املشورة. 
إعالن اجلداول الزمنية لإلرشاد األكادميى بالقسم.	 
استقبال شكاوى، ومقترحات الطالب، والرد عليها. 	 
توعية الطالب باخلدمات الطالبية املقدمة. 	 
إعداد االستبيانات املتعلقة باإلرشاد األكادميى، وتوزيعها، وجمع 	 

البيانات، وحتليلها، وتقدمي التوصيات. 
إعداد التقارير الالزمة عن اإلرشاد األكادميى بالقسم بالتنسيق 	 

مع وحدة اإلرشاد األكادميى بالكلية. 
إعداد تقرير فصلى عن اإلرشاد األكادميى بالقسم، ومقترحات 	 

التحسني لرئيس القسم.
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3- مهام منسق الجودة:
املتابعة، والتنسيق مع مركز اجلودة بالكلية فيما يتعلق بأنشطة 	 

اجلودة بالقسم. 
إعداد مقترح بلجان اجلودة بالقسم، وحتديد املهام املوكلة لكل 	 

جلنة.
عرض موضوعات، وشؤون اجلودة على مجلس القسم للمناقشة. 	 
إعداد توصيف البرنامج، والتقرير السنوى للبرنامج.	 
اإلشراف على توصيف املقررات بالقسم، وإعداد تقارير املقررات 	 

عقب إعالن النتائج.
البرنامج، 	  تقومي  عن  الطالب  استبيانات  وجمع  وتوزيع،  إعداد، 

تقومي املقرر، خبرة الطالب، وأى استبيانات أخرى تتطلبها أنشطة 
وتفسير  البيانات،  وحتليل  وتبويبها،  بالقسم،  اجلودة  ضمان 

النتائج، وتقدمي التوصيات. 
حضور الندوات، واللقاءات املتعلقة باجلودة.	 
تقرير التقومي الذاتي للبرنامج.	 
وضع خطة لتحسني اجلودة بالقسم. 	 

4- مهام منسق الخدمات االلكترونية وصفحة القسم على الموقع:
إعداد املوقع اإللكتروني للقسم.	 
حتديث بيانات القسم. 	 
متابعة حتديث مواقع أعضاء هيئة التدريس.	 
العمل على تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس، وتعظيم االستفادة 	 

الطالبية منها.

5- مهام منسق البيانات اإلحصائية:
جمع البيانات واملعلومات عن أنشطة القسم. 	 
حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس، والطالب. 	 
حصر اإلمكانيات املادية للقسم من أجهزة وأثاث. 	 
البيانات اإلحصائية عن البرنامج، واملقررات، وأعداد املسجلني.  	 
بيانات استطالعات آراء الطلبة. 	 
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تبويب البيانات، واملعلومات، وتفريغها، وإعداد مؤشرات عنها. 	 
رفع تقرير لرئيس القسم. 	 

6- مهام منسق األنشطة الطالبية:
تنظيم حفالت يف القسم للطالب، وتكرمي املتميزين. 	 
تنظيم لقاء مع الطالب املستجدين كل فصل دراسى.	 
إعداد دليل عن األنشطة الطالبية بالقسم. 	 
التنسيق لتنفيذ األنشطة الطالبية املختلفة مع إدارة الكلية .	 

مهام سكرتير القسم:  
املختلفة 	  اجلهات  إلى  القسم  من  وتصديرها  املعامالت،  طباعة 

أوخارجها، واالحتفاظ بصورة إلكترونية  سواء داخل الكلية، 
بالرقم، والتاريخ بعد اعتماد النسخة الورقية من جميع املعامالت 

اخلاصة بالقسم.  
استالم البريد الوارد، وحفظه يف ملف كل على حسب جهته.	 
الرد على جميع االتصاالت الداخلية، واخلارجية. 	 
إعداد ملف ملنسوبى القسم، ووضع كل ما يتعلق بكل عضو يف 	 

ملفه اخلاص.
الرد على استفسارات منسوبى القسم، والطالب. 	 
إعداد اإلعالنات اخلاصة بالقسم. 	 
إعداد احتياجات القسم اإلستهالكية، وطلب الصرف. 	 
متابعة مرافق القسم، واالتصال بالصيانة يف حالة أى عطل. 	 
إلى جانب أى أعمال أخرى تسند له من قبل رئيس القسم.	 

الفرص الوظيفية لخريجي برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة:
يتمتع خريج القسم بفرص عمل يف أماكن عديدة باململكة العربية 

السعودية منها:
املنظمات احلكومية.	 
منظمات القطاع اخلاص. 	 

ومن الفرص الوظيفية املتاحة خلريج القسم:
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تدريس مقررات العلوم الشرعية الدينية يف جميع املراحل الدراسية . ١
)معلم املواد الشرعية(. 

تعالى . ٢ اهلل  إلى  والدعوة  واإلرشاد،  الوعظ،  مجاالت  يف  العمل 
)مرشد ديني(.

العمل يف اجلمعيات اخليرية، ومعاهد القرآن الكرمي.. ٣
العمل يف املؤسسات االجتماعية )كمستشار شرعي، أو مرشد . ٤

ديني(. 
اإلرشاد الديني، وعضوية الدعوة يف مراكز الدعوة.. ٥
وظائف رؤساء، وأعضاء مراكز الهيئات الدينية.. 6
العمل بوظائف الدعاة.. 7
وظائف كتاب الضبط، والسجل والعدل.. 8
وظائف مأذوني عقود األنكحة.. 9
وظائف املستشاريني الشرعية.. ١٠
وظائف احملققني الشرعيني.. ١١
وظائف ممثلي االدعاء.. ١٢
وظائف باحثي، وأخصائي احلج، والعمرة.. ١٣

مواصفات خريج قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة:
بعد انتهاء الطالب من دراسته بالقسم يكون قد أصبح قادرًا على: 

تطبيق مفاهيم  العلوم الشرعية التي طرحها القسم للدراسة.	 
التعرف على القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي، وأحكام التالوة.	 
معرفة أساسيات التطبيق العملي ملقرري القرآن والتجويد وآداب 	 

التالوة.
مناهجهم، 	  وتطبيق  واحملدثني،  املفسرين،  مناهج  معرفة 

واالستفادة منها.
املعاصرة، 	  والفقهية  العقدية،  القضايا  ألهم  الطالب  معرفة 

وكيفية معاجلتها.
معرفة الطالب للشبهات املثارة حول اإلسالم، والرد عليها.	 
معاجلة 	  يف  ودورها  البرنامج،  مقررات  بني  الربط  على  القدرة 
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القضايا املعاصرة .
القدرة على اتقان مهارات البحث العلمي وتطبيقها.	 
القدرة على استنتاج دور املقررات الشرعية يف التحصني ضد الغزو 	 

الفكري، ومواجهة التحديات املعاصرة.
القدرة على تطبيق األحكام الفقهية، والعقدية .	 
 	

التعليم  لمؤهالت  الوطني  اإلطار  ضوء  في  الخريج  خصائص 
العالي: 

وإيجاد . ١ والقضايا،  املشكالت،   حتديد  يف  اخلريجون  يبادر  أن 
احللول لها يف املواقف الفردية واجلماعية، وميارسوا القيادة إليجاد 

حلوٍل عملية ومبتكرة.
النظرية، وأساليب االستقصاء املكتسبة . ٢ امُلدركات  أن يطبقوا 

ضمن  واملشكالت  القضايا،  معاجلة  يف  الدراسي  مجالهم  من 
سياقات مختلفة.

مجال . ٣ يف  املعلومات  يف  السريع  التغير  طبيعة  يدركوا  أن 
دراسة  عند  ذلك  مراعاة  على  قادرين  ويكونوا  تخصصهم، 

القضايا األكادميية، أو املهنية، واقتراح احللول لها. 
يف . ٤ التطورات  أحدث  مواكبة  بهدف  األنشطة  يف  يشاركوا  أن 

معارفهم،  تعزيز  يف  ويستمروا  أواملهنية،  األكادميية،  مجاالتهم 
وفهمهم الذاتي.

وانضباط . ٥ األخالقيات،  من  عاٍل  مستوى  دائمًا  يظهروا  أن 
السلوك، و يبدوا روح القيادة يف األوساط األكادميية، واملهنية، 

واالجتماعية.
اإلسالمية، . 6 واملعتقدات  القيم،  مع  تتوافق  بطرق  يتصرفوا  أن 

املسؤولية،  وحتمل  اإلخالص،   من  عالية  مستوياٍت  وتعكس 
وااللتزام جتاه خدمة املجتمع.
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نظام الدراسة بالقسم:
شروط القبول بالقسم:

الشروط اخلاصة باجلامعة:
داخل 	  من  يعادلها  ما  أو  العامة،  الثانوية  شهادة  على  احلصول 

اململكة أو خارجها، و أن ال يكون قد مضى احلصول عليها، أو 
ما يعادلها مدة  تزيد عن خمس سنوات دراسية.

أو مقابلة شخصية مبا فيهم اختبار 	  أن يجتاز بنجاح أي اختبار، 
القدرات العامة، واالختبار التحصيلي. 

جهة 	  بأي  يعمل  ملن  بالدراسة  املرجع   من  املوافقة  على  احلصول 
حكومية، أو خاصة. 

أن يكون الئقا طبيا.	 
أخري 	  أي جامعة  أو  املجمعة،  أن ال يكون قد فصل من جامعة 

فصال أكادمييًا، أو تأديبيًا، وإذا اتضح بعد القبول أنه سبق أن 
فصل ألسباب تأديبية، أو أكادميية فيعد القبول الغيا. 

وبالنسبة للشروط اخلاصة بالقسم :
أن يكون حاصأل على نسبة ال تقل عن )%7٥(.	 

المستويات والعبء الدراسي:
تسير الدراسة يف املرحلة اجلامعة بنظام املستويات، وتتكون من 	 

ثمانية مستويات على األقل.
بنجاح 	  التي اجتازها  املقررات  الدراسة حسب  الطالب يف  يتدرج   

ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة، ويواصل حتصيله العلمي حسب 
متطلبات  استوفى  إذا  للتخرج  مرشحا  ويكون  املعتمدة،  اخلطة 
التخرج، وهي أن يجتاز بنجاح )١٤٤( ساعة معتمدة للحصول على 
هي  كما  موزعة  اإلسالمية  الدراسات  يف  البكالوريوس  درجة 

باجلداول أدناه. 
إمتام متطلبات اجلامعة اإللزامية بنجاح، وعددها )١٢( ساعة معتمدة.	 
إمتام متطلبات الكلية اإللزامية بنجاح، وعددها )٣٠( ساعة معتمدة.	 
إمتام متطلبات القسم اإللزامية بنجاح، وعددها )١٠٢( ساعة معتمدة.	 

وبالنسبة للخطة اجلديدة كما يف اخلطة املوضحة أدناه بالدليل.
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إمتام جميع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن )٢.٠٠(.  	 
احلد األدنى من العبء الدراسي لغير املستجدين )١٢( ساعة دراسية 	 

معتمدة، واحلد األقصى ٢٠ ساعة معتمدة يف الفصل الدراسي، 
و١٠ ساعات معتمده يف الفصل الصيفي. 

ال يحق للطالب احلاصل على تقدير مقبول أن يزيد العبء الدراسي 	 
لديه عن ١6 ساعة. 

ال يحق للطالب املنذر أكادمييًا أن يزيد العبء الدراسى لديه عن 	 
١٤ ساعة. 

ثالث 	  عن  يزيد  ال  األعلى مبا  احلد  بتجاوز  اخلريج  للطالب  يسمح 
ساعات معتمدة .

يعطي الطالب إنذارًا أكادمييًا إذا قل معدله التراكمي عن ٢.٠٠ 	 
من  ٥.٠٠.   

الحضور والغياب عن الدراسة
الدروس 	  أو  والتمارين  احملاضرات  حضور  املنتظم  الطالب  على 

نسبة  قلت  إذا  فيها  النهائي  االختبار  دخول  من  ويحرم  العملية، 
تقل  أال  على  اجلامعة،  مجلس  يحددها  التي  النسبة  عن  حضوره 
عن )7٥%( من احملاضرات والدروس العملية احملددة لكل مقرر 
دخول  من  حرم  الذي  الطالب  وُيعّد  الدراسي،  الفصل  خالل 
االختبار بسبب الغياب راسبًا يف املقرر، ويرصد له تقدير محروم 

.)DN( أو )ح(
إذا زادت نسبة 	  للمقرر  النهائي  الطالب من دخول االختبار  يحرم 

غيابه عن ) ٢٥% (خمس وعشرين يف املائة بدون عذر من مجموع 
احملاضرات والدروس العملية احملددة للمقرر.

يعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا يف 	 
املقرر وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم 

.)DN( أو )ح(
الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفرًا يف 	 

ذلك االختبار ، ويحسب تقديره يف ذلك املقرر على أساس درجات 
األعمال الفصلية التي حصل عليها.
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االختبار البديل 
النهائي يف أي مقرر 	  الطالب من حضور االختبار  لم يتمكن  إذا 

الضرورة  حالة  يف  الكلية  ملجلس  جاز   ، قهري  لعذر  دراسي 
القصوى قبول عذره ، والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة 
 ، التالي  الفصل  الدراسة يف  بداية  الثاني من  األسبوع  تتجاوز  ال 

ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه االختبار البديل.

الطالب الزائر
جامعة 	  يف  املقررات  بعض  بدراسة  يقوم  الذي  هو  الزائر  الطالب 

الضوابط  وفق  درسها  التي  املواد  له  وتعادل  حتويله  دون  أخرى 
التالية: 

موافقة الكلية التي يدرس فيها على الدراسة خارج اجلامعة، أال 	 
عن  للطالب  احتسابها  ميكن  التي  الدراسية  الوحدات  تتجاوز  
٢٠% من مجموع وحدات اخلطة الدراسية، أن يكون املقرر الذي 
يدرسه خارج اجلامعة معادال أو مكافئا يف مفرداته ألحد املقررات 
املقررات  معدالت  حتتسب  ال  التخرج،  متطلبات  تتضمنها  التي 
التي تتم معادلتها للطالب الزائر من اجلامعة األخرى ضمن معدله 
القبول  عمادة  تزويد  األكادميي،  سجله  يف  وتثبت  التراكمي 
والتسجيل بنتائجه الرسمية التي حصل عليها من اجلامعة األخرى 
خالل أسبوعني من بدء الدراسة أو يف أول فصل دراسي يلي مدة 

دراسته زائرا. 

الفصل الصيفي:
وال 	   ، أسابيع  ثمانية  عن  تزيد  ال  زمنية  مدة  هو  الصيفي  الفصل 

تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ، وتضاعف 
خاللها املدة املخصصة لكل مقرر. 

ال يزيد عدد املقررات املسجلة للطالب عن ١٢ ساعة ، ويتم تدريس 	 
مدة  لقصر  وذلك  مضاعفة؛  بساعات  الصيفي  الفصل  يف  املقررات 
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الدراسة يف الفصل الصيفي.

التأجيل واالنقطاع عن الدراسة :
الفصل 	  بداية  قبل  الدراسة  تأجيل  بطلب  التقدم  للطالب  يجوز 

يقبله  الدراسة لعذر  نهاية األسبوع األول من بدء  الدراسي وحتى 
دراسيني  فصلني  التأجيل  مدة  تتجاوز  أال  على  الكلية  عميد 
متتاليني أو ثالثة  فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة 
بقائها يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ؛وال حتتسب مدة التأجيل 

ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
ال يعد الطالب مؤجل لدراسته إال بعد موافقة عميد الكلية.	 
لفترة 	  التالي  الفصل  يف  تلقائيًا  املؤجلة  للطالب  التسجيل  يتم 

التأجيل.
األسبوع 	  نهاية  وحتى  بدايتها  من  الدراسة  الطالب عن  انقطع  إذا 

السابع يطوى قيدها من اجلامعة.

الفصل من الجامعة:
يفصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت اآلتية:

النخفاض 	  األكثر  على  متتالية  إنذارات  ثالثة  على  حصل  إذا 
الكلية  أو١من٤( ويجوز ملجلس  التراكمي عن )٢من ٥  معدلها 

إعطاءه فرصة لرفع معدله.
التخرج خالل مدة أقصاها نصف 	  الطالب متطلبات  ينهي  لم  إذا 

املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج.

إعادة القيد:
على الطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل 

االنقطاع عن الدراسة وفق الضوابط اآلتية:
أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ 	 

طي القيد.
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أن يوافق مجلس الكلية املعنية ،واجلهات ذات العالقة على إعادة 	 
قيد الطالب.

إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية أو أكثر 	 
فبإمكانه التقدم للكلية طالب مستجد دون الرجوع إلى سجله 
الدراسي السابق على أن ينطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة 

يف حينه.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.	 
ال يجوز إعادة قيد الطالب التي فصلت من الكلية ألسباب تعليمية 	 

تأديبية؛  أو  تعليمية  او الفصل من كلية أخرى ألسباب  تأديبية؛  أو 
وإذا اتضح بعد إعادة قيدها انه سبق فصلها ملثل هذه األسباب يعتبر 

قيدها ملغيًا من تاريخ إعادة القيد. 

التخرج:
اخلطة 	  حسب  بنجاح  التخرج  متطلبات  إنهاء  بعد  الطالب  يتخرج 

الدراسية ، على أال يقل معدله التراكمي عن )٢.٠٠( من )٥.٠٠(. 
يف حال جناح الطالب يف املقررات ورسوبه يف املعدل ، فإن ملجلس 	 

الكلية بناء على توصية مجلس القسم املختص حتديد مقررات 
مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي.

 
حساب المعدل والتقديرات:

عليها 	  يحصل  التي  للنقاط  املرجح  املتوسط  هو  الفصلي  املعدل 
بعدد  النقاط  ترجيح  يتم  حيث  اجلامعية،  دراسته  خالل  الطالب 

الساعات املعتمدة. 
وميكن حسابه من قسمة مجموع النقاط التى حصل عليها الطالب على 	 

مجموع الوحدات املقررة جلميع املقررات. )مجموع النقاط = عدد الوحدات 
× وزن التقدير(.

حتسب التقديرات التى يحصل عليها الطالب يف كل مقرر على 	 
أساس التقدير من  ٥  كما يلى: 



٢٣

وزن التقدير من )5(رمز التقديرالتقديرالدرجة املئ�ية

٥.٠٠أ+ممتاز مرتفع 9٥ إلى١٠٠ 
٤.7٥أممتاز 9٠ إلى أقل من 9٥
٤.٥٠ب+جيد جدا مرتفع 8٥ إلى أقل من 9٠
٤.٠٠بجيد جدًا 8٠ إلى أقل من 8٥
٣.٥٠ج+جيد مرتفع 7٥ إلى أقل من 8٠
٣.٠٠ججيد 7٠ إلى أقل من 7٥
٢.٥٠د+مقبول مرتفع 6٥ إلى أقل من 7٠
٢.٠٠دمقبول 6٠ إلى أقل من 6٥

--هـراسب أقل من 6٠

معدله 	  على  بناء  الطالب  تخرج  عند  العام  التقدير  ويكون 
التراكمي املوزون من )٥.٠٠( كاآلتي:

املعدل الرتاكمي التقدير
من )٤.٥٠( إلى )٥.٠٠( ممتاز 

من )٣.7٥( إلى )٤.٥٠(جيد جدا 
من )٢.7٥( إلى )٣.7٥(جيد 

من )٢.٠٠( إلى )٢.7٥(مقبول 



الدليل التعريفي لقسم الدراسات اإلسالمية

٢4

الخطة الدراسية 
بقسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة

 تشمل اخلطة الدراسية للبرنامج على ) ١٤٤( ساعة معتمدة مت تقسيمها 
إلى )١٢( ساعة متطلبات جامعة إجبارية ، و)٣٢( ساعة متطلبات الكلية 
اإلجبارية، و)١٠٠( ساعة متطلبات القسم اإلجبارية، موزعة على ثمانية 

مستويات دراسية كما هي موضحة تاليًا. 

- متطلبات الجامعة :
رقم 
عدد ال�ساعات ا�سم املقرررمز املقرراملقرر

املعتمدة
عدد ال�حدات 

املختارة

١٠١SALM٢املدخل الي الثقافة االسالمية

6
وحدات دراسية

١٠٢SALM٢االسالم وبناء املجتمع
١٠٣SALM٢النظام االقتصادي يف االسالم
١٠٤SALM٢اسس النظام السياسي يف االسالم
١٠١ARAB٢٢املهارات اللغوية

وحدة دراسية ١٠٢ARAB٢التحرير العربي
١٠١SOCI ٢قضايا مجتمعية معاصرة

٤
وحدات دراسية

١٠١ENG)I( ٢اللغة االجنليزية
١٠١FCH ٢األسرة والطفولة
١٠١HAF ٢أساسيات الصحة واللياقة
١٠١LHR ٢األنظمة وحقوق اإلنسان

١٠١VOW٢العمل التطوعي
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متطلبات الكلية:

عدد ال�ساعات ا�سم املقرررمز املقرررقم املقرر
املعتمدة

١١6EDU٢تقنيات التعليم ومهارات االتصال

١١8EDU العربية اململكة  يف  التعليم  وسياسة  نظام 
٢السعودية

١١7EDU٢اصول التربية اإلسالمية
١٢6EDU٢علم نفس النمو
٢١6EDU٢صحة نفسية
٢١7EDU٢مبادئ البحث التربوي
٢٢6EDU٢علم النفس التربوي
٣١6EdU٢إدارة  وتخطيط تربوي
٣١7EdU٢انتاج ومصادر التعلم اإللكترونية
٣٢6EDU٢استراتيجيات التدريس
٣٢7EDU٢املناهج التعليمية
٤١6EDU٢اجتاهات حديثة يف استراتيجيات التدريس
٤١7EDU٢التقومي التربوي

٤٢١Edu6التربية امليدانية
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- متطلبات القسم اإلجبارية:
عدد ال�ساعات ا�سم املقرررمز املقرررقم املقرر

املعتمدة
١١١ISJ٢املدخل الى الفقه واصوله
١١٣QRS٢التجويد وآداب التالوة
١١٢ISF٢املدخل الى علم العقيدة
١٢١QRS)٢القرآن الكرمي )١
١٢7QRS٢أصول التفسير ومناهجه
١٢٤ISJ٢فقه الطهارة وآدابها
١٢٥ISJ٢فقه الصالة وآدابها
١٢٣ISF)٢التوحيد )١
١٢6SUN٢أحاديث اآلداب
١٢٢QRS٢علوم القرآن
٢١١ISJ٢فقه السيرة
٢١٢ISJ٢فقه الزكاة والصيام
٢١٣ISF)٢التوحيد )٢
٢١٤QRS)٢القرآن الكرمي )٢
٢١٥QRS)٢التفسير التحليلي)١
٢١6ARAB)٢النحو )١
٢٢١ISP٢احلوار وآداب اخلالف
٢٢٢SUN٢تاريخ السنة
٢٢٣ISF)٢أصول اإلميان )١
٢٢٤ISP٢احلكم الشرعي وأدلة االحكام
٢٢٥QRS)٢التفسير التحليلي )٢
٢٢8ISJ٢فقه املعامالت املالية
٢٢7ISJ٢فقه املناسك والسير
٣١١SUN)٢أحاديث األحكام )١
٣١٣ISF)٢أصول اإلميان )٢
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عدد ال�ساعات ا�سم املقرررمز املقرررقم املقرر
املعتمدة

٣١٢SUN٢مصطلح احلديث
٣١٤ISJ٢فقه األسرة
٣١٥QRS)٢القرآن الكرمي ) ٣
٣١6QRS)٢التفسير التحليلي )٣
٣١7ISP٢دالالت األلفاظ
٣٢١ISJ٢فقه املواريث
٣٢٤Sun٢تخريج احلديث
٣٢٥ISF٢األديان والفرق
٣٢6QRS)٢التفسير املوضوعي)١
٣٢٢ISJ٢فقه اجلنايات واحلدود
٣٢٣ISP٢القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
٣٢7SALM٢بحث عملي
٤١١Sun)٢أحاديث االحكام )٢
٤١٢Qrs )٢التفسير املوضوعي )٢

٤١٣Isj٢فقه األميان والنذور واألطعمة
٤١٤Sun٢دراسة األسانيد
٤١٥Daw٢أصول الدعوة واحلسبة
٤١6Qrs)٢القرآن الكرمي )٤
٤١9Arab)٢النحو )٢
٤٢١Eth٢أخالقيات املهنة
٤٢٢Sun)٢أحاديث االحكام )٣
٤٢٣Isp٢قواعد االجتهاد والفتيا
٤٢٤Isj٢فقه النوازل
٤٢٥Isj٢السياسة الشرعية واألنظمة
٤٢6Isf٢املذاهب واالجتاهات املعاصرة
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البرنامج الزمني  لمقررات الخطة الدراسية

المستوى األول

رقم 
ا�سم املقرررمز املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم 
املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

١١١ISJ٢--٢املدخل الى الفقه واصوله--
١١٣QRS٢٢التجويد وآداب التالوة--
١١٢ISF٢--٢املدخل الى علم العقيدة--
١١7EDU٢٢اصول التربية اإلسالمية--
١١6EDU٢٢تقنيات التعليم ومهارات االتصال--

١١8EDU اململكة يف  التعليم  وسياسة  نظام 
--٢٢العربية السعودية

-ARAB٢٢متطلب جامعي--
--٢٢متطلب جامعي--
--٢٢متطلب جامعي--

١8املجموع
المستوى الثاني

رقم 
ا�سم املقرررمز املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم 
املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

١٢١QRS)٢--٢القرآن الكرمي )١--
١٢7QRS٢--٢أصول التفسير ومناهجه--
١٢٤ISJ٢--٢فقه الطهارة وآدابها--
١٢٥ISJ٢--٢فقه الصالة وآدابها--
١٢٣ISF)٢--٢التوحيد )١--
١٢6SUN٢--٢أحاديث اآلداب--
١٢٢QRS٢--٢علوم القرآن--
١٢6EDU٢--٢علم نفس النمو--
--٢--٢متطلب جامعي--

١8املجموع
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المستوى الثالث

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٢١١ISJ٢--٢فقه السيرة

٢١٢ISJ٢--٢فقه الزكاة والصيام

٢١٣ISF)٢( ٢--٢التوحيدISF 123)التوحيد )١

٢١٤QRS)٢--٢القرآن الكرمي )٢Qrs 121 القرآن الكرمي١

٢١٥QRS)٢--٢التفسير التحليلي)١

٢١6ARAB)٢--٢النحو )١

٢١6EDU٢--٢صحة نفسيةDU126علم نفس النمو

٢١7EDU٢--٢مبادئ البحث التربوي

٢--٢متطلب جامعي--
١8املجموع

المستوى الرابع

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٢٢١ISP٢--٢احلوار وآداب اخلالف--
٢٢٢SUN٢--٢تاريخ السنة--
٢٢٣ISF)٢--٢أصول اإلميان )١--

٢٢٤ISP وأدلة الشرعي  احلكم 
االحكام

٢--٢--

٢٢٥QRS)٢--٢التفسير التحليلي )٢QRS215التفسير التحليلي١
٢٢8ISJ٢--٢فقه املعامالت املالية--
٢٢7ISJ٢--٢فقه املناسك والسير--
٢٢6EDU٢--٢علم النفس التربويDU126   علم نفس النمو

--٢--٢متطلب جامعي--
١8املجموع
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المستوى الخامس

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٣١١SUN)٢--٢أحاديث األحكام )١--
٣١٣ISF)٢--٢أصول اإلميان )٢ISF223 أصول اإلميان١
٣١٢SUN٢--٢مصطلح احلديث--
٣١٤ISJ٢--٢فقه األسرة--
٣١٥QRS)٢--٢القرآن الكرمي ) ٣QRS121

Qrs214
القرآن الكرمي١
القرآن الكرمي٢

٣١6QRS)٢--٢التفسير التحليلي )٣QRS215
QRS225

التفسير التحليلي١
التفسير التحليلي٢

٣١7ISP٢--٢دالالت األلفاظ--
٣١6EdU٢--٢إدارة  وتخطيط تربوي--
٣١7EdU٢--٢انتاج ومصادر التعلم اإللكترونية--

١8املجموع
المستوى السادس

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٣٢١ISJ٢--٢فقه املواريث
٣٢٤Sun٢--٢تخريج احلديثSUN222

SUN312
تاريخ السنة

مصطلح احلديث

٣٢٥ISF

األديان والفرق
٢--٢

ISF123
Isf213
Isf223
Isf313

التوحيد١
التوحيد٢

أصول إميان١
أصول إميان٢

٣٢6QRS)٢--٢التفسير املوضوعي)١

٣٢٢ISJ٢--٢فقه اجلنايات واحلدود

٣٢٣ISP٢--٢القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
٣٢7SALM٢--٢بحث عمليEDU217مبادئ البحث التربوي
٣٢6EDU٢--٢استراتيجيات التدريس
٣٢7EDU٢--٢املناهج التعليمية

١8املجموع
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المستوى السابع

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب 
ال�سابق

)املرافق( ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٤١١Sun)٢--٢أحاديث االحكام )٢Sun311 أحاديث
االحكام١

٤١٢Qrs )٢--٢التفسير املوضوعي )٢Qrs326 التفسير
املوضوعي١

٤١٣Isj٢--٢فقه األميان والنذور واألطعمة

٤١٤Sun٢--٢دراسة األسانيد
SUN222
SUN312
SUN324

تاريخ السنة
مصطلح احلديث
تخريج احلديث

٤١٥Daw٢--٢أصول الدعوة واحلسبة

٤١6Qrs)٢--٢القرآن الكرمي )٤
QRS121
 Qrs214
Qrs315

القرآن الكرمي١
القرآن الكرمي٢
القرآن الكرمي٣

٤١9Arab)٢--٢النحو )٢Arab216النحو١

٤١6EDU يف حديثة  اجتاهات 
استراتيجيات ٢Edu 326--٢استراتيجيات التدريس

التدريس
٤١7EDU٢--٢التقومي التربوي

١8املجموع
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المستوى الثامن

رقم 
املقرر

رمز 
ا�سم املقرراملقرر

رقم و رمز ت�زيع ال�حدات الدرا�سية
املتطلب 
ال�سابق 
)املرافق(

اإ�سم املتطلب ال�سابق
)املرافق(

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ن(
اري

)مت

مد
معت

٤٢١Eth٢--٢أخالقيات املهنة

٤٢٢Sun)٢--٢أحاديث االحكام )٣Sun311
Sun411

أحاديث االحكام١
أحاديث االحكام٢

٤٢٣Isp٢--٢قواعد االجتهاد والفتيا
Isp 224
Isp 317
Isp 323

احلكم الشرعي  
دالالت األلفاظ

ومقاصد  الفقهية  القواعد 
الشريعة

٤٢٤Isj٢--٢فقه النوازل

ISJ 124
ISJ 125
ISJ 212
ISJ 227
ISJ 228
ISJ 314
  ISJ 322
ISJ 413

فقه الطهارة
فقه الصالة

فقه الزكاة والصيام
فقه  والسير  املناسك  فقه 

املعامالت
فقه األسرة

فقه اجلنايات واحلدود
فقه األميانوالنذور 

٤٢٥Isj٢--٢السياسة الشرعية واألنظمة-       -

٤٢6Isf واالجتاهات املذاهب 
٢--٢املعاصرة

ISF 123
ISF 213
ISF 223
ISF 313
ISF 325

التوحيد١
التوحيد٢

أصول اإلميان١
أصول اإلميان٢
األديان والفرق

٤٢١Edu6--6التربية امليدانيةEdu 326
Edu 416

استراتيجيات التدريس
يف  حديثة  اجتاهات 

استراتيجيات التدريس

١8املجموع
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المحتوى العلمي لمقررات الخطة الدراسية

 وصف مختصر
 للمقررات قسم الدراسات اإلسالمية

المستوى األول:

ISJ111 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: املدخل الى الفقه واصوله

وأصوله  الفقه  علم  مببادئ  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 
التشريع يف  ومصادر  ومراحله،  اإلسالمي  الفقه  ونشأتهما، وخصائص 
عهد النبوة وما بعده، وأصول مذهب األئمة األربعة، وأبرز املصطلحات 
املذهب  نقل  املعتمدة يف  ومصادره  وأعالمه،  مذهب،  املتداولة يف كل 
والفتوى ، والتعرف على مناهج األصوليني يف التأليف، وكذا التأليف 

الفقهي واألصولي يف العصر احلاضر. 

QRS113 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التجويد وآداب التالوة

النظرية  التجويد  بأحكام  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 
على  والوقوف  بآدابه،  والتحلي  الكرمي،  القرآن  آيات  على  وتطبيقيها 
النون  كأحكام  التجويد  أحكام  ببعض  واإلملام  وأهميته،  فضائله، 
واملد  واملشددة  الساكنة  وامليم  املشددة،  والنون  والتنوين   الساكنة 

والقصر وهمزتي الوصل والقطع. 

ISF112 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: املدخل الى علم العقيدة

يهدف املقرر إلى: تعميق اإلميان وزيادته عند الطالب عن طريق دراسة 
وثمرته،  فضله،  أسماؤه،  مسائله،  موضوعه،  العقيدة،  علم  معنى 
واجلماعة،  السنة  أهل  مفهوم  على  والتعرف  األخرى،  بالعلوم  وعالقته 
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العقل،  اإلجماع،  الثابتة،  السنة  الكتاب،  اخلمس:  التلقي  ومصادر 
والفطرة، واملوقف من املناهج املنحرفة يف مصادر التلقي، ومناقشة بعض 

الدعاوى ذات الصلة باملقرر.  

المستوى الثاني:

QRS121 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: القرآن الكرمي )١(

ومعرفة  الكرمي،  الكرمي  القرآن  تالوة  إتقان  إلى:  املقرر  يهدف 
تدبر  أهمية  إلى  الطالب  توجيه  مع  وتطبيقًيا،  نظرًيا  التجويد  أحكام 
بآدابه،  والتحلي  بأحكامه،  العلم  بها، وضرورة  والتأثر  القرآن  معاني 
واملقرر يحتوي على جزئني حفظ )اجلزء الثالثون(، وتالوة )اجلزء التاسع 

والعشرون(.  

QRS127 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أصول التفسير ومناهجه

وموضوعاته  التفسير  بأصول  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 
 ، ونشأته  وأقسامه  وحكمه  التفسير  علم  دراسة  وأيًضا  ومصادره، 
التفسير وطرائق  وصفات املفسر وآدابه ، والعلوم الضرورية له، وطرق 
السلف فيه، وأساليبه ومناهج املفسرين، ونبذة عن التفسير يف العصر 
العناية  ذوو  فيها  يقع  التي  األخطاء  أبرز  على  التعرف  ثم  احلديث، 

بالتفسير. 

ISJ124 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه الطهارة وآدابها

يهدف املقرر إلى: تعريف الطالب باملنهج الفقهي وأدلته الصحيحة يف 
فقه الطهارة من خالل دراسة املياه وأقسامها، والسؤر، اآلنية، االستنجاء 
، الوضوء، املسح على اخلفني، التيمم، والغسل. ومن ثم تكوين معرفة 

فقهية لدى الطالب تعينه على اإلجابة عما يسأل عنه يف فقه الطهارة. 
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ISJ125 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه الصالة وآدابها

الفقهي وأدلته الصحيحة  باملنهج  : تعريف الطالب  إلى  يهدف املقرر 
يف فقه الصالة من خالل التعرف على مفهوم الصالة ومنزلتها وصفتها 
أحكام  وكذا  وغيرها.  واخلوف  واجلمعة  اجلماعة  كصالة  وأنواعها 
اجلنائز وما يتبعها من أحكام. ومن ثم تكوين معرفة فقهية لدى الطالب 

تعينه على اإلجابة عما يسأل عنه يف فقه الصالة. 
ISF123 :رقم ورمز املقرر

اسم املقرر: التوحيد )١(
طريق  عن  الطالب  عند  وزيادته  اإلميان  تعميق  إلى:  املقرر  يهدف 
دراسة التوحيد وأقسامه، ومعرفة قواعد أهل السنة واجلماعة يف أسماء 
املخالفني ألهل  أبرز  وموقف  تعالى،  وتقسيم صفات اهلل  اهلل وصفاته، 
التصحيح  مببدأ  إجماال  عليهم  والرد  والصفات  األسماء  باب  يف  السنة 
ال التجريح. وتهيئتهم لتطبيق هذا املنهج على واقع احلياة بعيًدا عن الغلو 

والتطرف. 

SUN126 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أحاديث اآلداب

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب مبعنى األدب ، عن طريق دراسة 
جملة من مظان أحاديث اآلداب وشرحها شرًحا وافًيا، واستنباط ما فيها 

من آداب وأحكام. 

QRS122 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: علوم القرآن

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب بعلوم القرآن الكرمي وموضوعاته 
وتاريخه ونشأته وتدوينه، والوحي وأسباب النزول، وجمع القرآن الكرمي 
اآليات  وترتيب  الكرمي،  القرآن  من  واملدني  واملكي  السبعة  واألحرف 

والسور، واإلعجاز وغيرها من املوضوعات. 
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المستوى الثالث:

ISJ211 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه السيرة

وأهمية  وفقهها  السيرة  معنى  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
مولده،  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  سيرة  دراسة  كذا  دراستها، 
املدينة،  الهجرة، وكذا أعماله يف  إلى  البعثة  املواقف من  أبرز  ودراسة 
الفوائد واألحكام من أحداث  الوفاة، مع استنباط  إلى حادثة  وغزواته 

السيرة النبوية. 

ISJ212 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه الزكاة والصيام

الفقهي وأدلته الصحيحة  باملنهج  : تعريف الطالب  إلى  يهدف املقرر 
وبيان  الزكاة  مفهوم  على  التعرف  خالل  من  والصيام  الزكاة  فقه  يف 
فيها،  جتب  التي  واألموال  وجوبها،  وشروط  وحكمتها،  حكمها 
ومصارفها وزكاة الفطر. وأيضا دراسة معنى الصوم وأقسامه وما يتعلق 
به من أحكام. ومن ثم تكوين معرفة فقهية لدى الطالب يف فقه الزكاة 

والصيام. 

ISF213 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التوحيد )٢(

يهدف املقرر إلى : تعميق اإلميان وزيادته عند الطالب عن طريق دراسة 
أهمية توحيد األلوهية وفضائله ، والتعرف على  مفهوم العبادة وأركانها 
وأنواعها وشروط صحتها، وما يضاد توحيد األلوهية من الشرك األكبر 
واألصغر، وموقف أبرز املخالفني والرد عليهم إجماال مببدأ التصحيح ال 
التجريح. والتعرف على معنى كل من السحر الكهانة والتنجيم والتطير 

التمائم والرقى والنشرة وغيرها . 
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QRS214 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: القرآن الكرمي )٢(

ومعرفة  الكرمي،  الكرمي  القرآن  تالوة  إتقان   : إلى  املقرر  يهدف 
تدبر  أهمية  إلى  الطالب  توجيه  مع  وتطبيقًيا،  نظرًيا  التجويد  أحكام 
بآدابه،  والتحلي  بأحكامه،  العلم  بها، وضرورة  والتأثر  القرآن  معاني 
)اجلزء  وتالوة  والعشرون(،  )التاسع  حفظ  جزئني  على  يحتوي  واملقرر 

الثامن والعشرون(. 

QRS215 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التفسير التحليلي)١(

بتفسير  وتعريفه  الكرمي  بالقرآن  الطالب  ربط   : إلى  املقرر  يهدف 
بعض السور تفسيًرا حتليلًيا ،مع بيان فضل السورة، وأسباب النزول ، 
وبيان اخلصائص التشريعية والدعوية للقرآن الكرمي مع التنويه باإلعجاز 
القلم،  القمر،  الفاحتة،  سور:  تفسير  يشمل  املقرر  ومحتوى  القرآني، 

املعارج، نوح، اجلن، النبأ. 

المستوى الرابع:
ISP221 :رقم ورمز املقرر

اسم املقرر: احلوار وآداب اخلالف
يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب مبفهوم احلوار، أهميته، أسسه، 
آدابه، وأنواعه مع مناذج تطبيقية للحوار احمللي واملذهبي والديني والعاملي، 
واالختالف،  وبني  بينه  والفرق  اخلالف  مفهوم  لدراسة  يتعرض  كما 

والتعرف على أنواعه وأسبابه وآدابه وآثاره واملوقف منه. 

SUN222 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: تاريخ السنة

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب مبفهوم التدوين، والسنة، والفرق 
يف  السنة  مكانة  وبيان  دراستها  وأهمية  فيها،  والتصنيف  تدوينها  بني 
اإلسالم وعناية السلف بها . وكذا دراسة مناذج من تدوين السنة يف القرن 
األول والثاني والثالث. وبيان موقف أهل األهواء من السنة النبوية ورد أهم 

شبهاتهم، وكذا طعون املستشرقني حولها. 
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ISF223 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أصول اإلميان )١(

يهدف املقرر إلى: تعميق اإلميان وزيادته عند الطالب عن طريق زيادة 
دراسة  وتطبيق  فيه(  وما  اآلخر  واليوم  )كاملالئكة،  بالغيبيات  إميانهم 
موضوعات املقرر على الواقع الذي يعيشه الطالب يف مجتمعهم املعاصر، 
ملنهج  املخالفة  العقائد  العلمي على أصحاب  الرد  وتدريبهم على كيفية 

أهل السنة واجلماعة. 

ISP224 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: احلكم الشرعي وأدلة االحكام

وتقسيماته،  احلكم،  بحقيقة  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
وحكمه،  كل  وحقيقة  اخلمس  التكليفي  الشرعي  احلكم  وأقسام 
)دليل  الشرعية  األحكام  أدلة  لدراسة  الطالب  يتعرض  كما  وصيغه. 
القرآن، السنة، اإلجماع، القياس(، والنسخ وما يتعلق به، ثم معرفة أبرز 
يف  احلكم  ملعرفة  االجتهاد  ملكة  وتقوية   . إجمااًل  فيها  املختلف  األدلة 

املستجدات والتصرفات العملية. 

QRS225 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التفسير التحليلي )٢(

يهدف املقرر إلى : ربط الطالب بالقرآن الكرمي وتعريفه بتفسير بعض 
آيات السور تفسيًرا حتليلًيا ، مع بيان فضل السورة، وأسباب النزول ، 
وبيان اخلصائص التشريعية والدعوية للقرآن الكرمي مع التنويه باإلعجاز 
النساء،  من سور:  اآليات  بعض  تفسير  يشمل  املقرر  ومحتوى  القرآني، 

املائدة، األنعام، هود، واألنبياء. 

ISJ228 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه املعامالت املالية

التي  املعامالت  بأحكام  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
أحله اهلل  وتبصيره مبا  اإلنسانية  املجتمعات  الناس يف  بني  جتري 
منها وما نهى عنه لتستقيم حياته مع منهج اهلل القومي، ومن العقود 
اجلعالة،  اإلجارة،  البيع،  )عقد  املقرر  يف  الطالب  يدرسها  التي 
بها  يتعلق  وما  اإلطالقات(  وعقود  التوثيق،  عقود  اإلرفاق،  عقود 

تفصياًل. 
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ISJ227 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه املناسك والسير

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب باملنهج الفقهي وأدلته الصحيحة يف 
فقه املناسك والسير من خالل التعرف على معنى احلج والعمرة واألضحية 
والهدي، والعقيقة، وما يتعلق بهم من أحكام . وأيضا دراسة معنى فقه 
ثم تكوين معرفة فقهية  به من أحكام. ومن  يتعلق  وما  وأنواعه  السير 

لدى الطالب يف فقه املناسك والسير.  

المستوى الخامس:
SUN311 :رقم ورمز املقرر

اسم املقرر: أحاديث األحكام )١(
عامة،  األحكام  أدلة  بكتب  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
النبوية  األحاديث  من  جلملة  التعرض  ثم  وشروحه،  املرام  بلوغ  وبكتاب 
ذلك،  يف  ومناهجهم  العلماء  وأقوال  شرحها،  على  والوقوف  املختارة 

واستنباط ما فيها من آداب وأحكام. 

ISF313 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أصول اإلميان )٢(

يهدف املقرر إلى: تعميق اإلميان وزيادته عند الطالب عن طريق زيادة إميانهم 
بالقضاء والقدر، والفرق بينهما، ومعنى اإلميان وما يتعلق به من أحكام. كذا 
اإلمامة  أيًضا  والبدعة.  والتكفير  الصغائر  و  الكبائر  يخص  ما  على  التعرف 
الذي  الواقع  على  املقرر  موضوعات  دراسة  تطبيق  ثم  ومن  والوالية،  واجلماعة 

يعيشه الطالب يف مجتمعهم املعاصر. 

SUN312 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: مصطلح احلديث

احلديث  مصطلح  علم  بتاريخ  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 
واملؤلفات فيه، وأنواع احلديث باعتبار عدد طرقه وباعتبار من أسند إليه 
ترد،  ومن  روايته  تقبل  من  صفة  معرفة  وكذا  والرد،  القبول  وباعتبار 

وغيرها من املوضوعات. 
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ISJ314 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه األسرة

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب بأحكام األسرة من خالل التعرف 
والطالق،  أحكام،  من  به  يتعلق  وما  مقدماته  و  النكاح  مفهوم  على 
أحكام.  من  بهم  يتعلق  وما  واللقيط  والنفقات،  واحلضانة  والرضاع، 
من  عليها  يطرأ  ما  ومعاجلة  األسرة  بتكوين  الفقهية  األحكام  وتأصيل 

خلل. 

QRS315 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: القرآن الكرمي ) ٣(

ومعرفة  الكرمي،  الكرمي  القرآن  تالوة  إتقان  إلى:  املقرر  يهدف 
تدبر  أهمية  إلى  الطالب  توجيه  مع  وتطبيقًيا،  نظرًيا  التجويد  أحكام 
بآدابه،  والتحلي  بأحكامه،  العلم  بها، وضرورة  والتأثر  القرآن  معاني 
واملقرر يحتوي على جزئني حفظ )اجلزء الثامن والعشرين(، وتالوة )اجلزء 

السابع والعشرون(. 

QRS316 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التفسير التحليلي )٣(

يهدف املقرر إلى : ربط الطالب بالقرآن الكرمي وتعريفه بتفسير بعض 
آيات السور تفسيرا حتليليا ، مع بيان فضل السورة، وأسباب النزول ، 
التنويه  للقرآن الكرمي مع  العدية والتشريعية والدعوية  وبيان اخلصائص 
باإلعجاز القرآني، ومحتوى املقرر يشمل تفسير بعض اآليات من سور: 

الفرقان ، لقمان، األحزاب، األحقاف، والفتح. 

ISP317 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: دالالت األلفاظ

افراًدا  األلفاظ  بدالالت  باملراد  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
وتركيًبا، وتقسيم دالالت األلفاظ، والتعرف على كل قسم بالتفصيل، 
وكذا معنى البيان، والطرق التي يحصل بها، وحكم تأخيره، ومعنى 

التأويل، وشروطه. 
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المستوى السادس:

ISJ321 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه املواريث

عليها  يترتب  وما  الورثة  بحقوق  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
وضعتها  التي  والشروط  الضوابط  وفق  للتركة  العادل  التوزيع  من 
الشريعة اإلسالمية، ويتمكن الطالب من القسمة الفعلية للتركة على 

مستحقيها، وبيان ميراث ذوي القرابات األخرى. 

 Sun324 :رقم ورمز المقرر
اسم املقرر: تخريج احلديث

ونشأته  وأهميته  التخريج  بعلم  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
وأنواعه، وأقسام املصادر التي يخرج منها، وأهم وظائف املخرج، وصياغة 
التخريج وفق األلفاظ االصطالحية، وطرق التخريج، مع التطبيق العملي 

لتخريج األحاديث واحلكم عليها.                                                

ISF325 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: األديان والفرق 

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب بأهم الفرق التي ظهرت يف تاريخ 
املسلمني ) مثل: اخلوارج، الشيعة، الباطنية،  املعتزلة، األشاعرة وغيرها(، 
وإعطائه فكرة عن األديان بدراسة الديانتني اليهودية والنصرانية، وبيان 

موقف القرآن الكرمي والسنة منها ومن كيفية التعامل مع أهلها. 

QRS326 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التفسير املوضوعي)١(

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب ببعض األحكام األسرية يف ضوء 
مع  موضوعية،  كوحدة  بينها  والربط  القرآنية،  اآليات  من  مجموعة 

الوقوف على هداياتها وما يستنبط منها من أحكام وآداب. 
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ISJ322 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه اجلنايات واحلدود

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب بتميز الشريعة اإلسالمية يف حتقيق 
باجلنايات  إملامه  طريق  عن  واستقراره  وسالمته  اإلنساني  املجتمع   أمن 
احلدية والعقوبات الشرعية املختلفة )كالزنا، القذف، حلرابة، الردة...(، 

والتعرف على أدلة اإلثبات الشرعية يف كل جناية منها. 

ISP323 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

تخدم  التي  الفقهية  بالقواعد  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
تكوين  إلى  وتؤدي  الفرعية،  األحكام  وتضبط  الشرعية  املقاصد 
امللكة الفقهية عند الطالب ومساعدته ملعرفة احلكم الشرعي يف كثير 

من املسائل الفقهية. 

SALM327 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: بحث عملي

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب بقواعد ومناهج البحث يف العلوم 
اإلسالمية وتدريبه على التطبيق األولي لهذه املناهج وتنمية الروح املنهجية 
حياته  يف  العلم  هذا  ملفاهيم  أوسع  تطبيق  من  ميكنه  مبا  الطالب  لدى 

العلمية والعملية. 

المستوى السابع:

Sun411 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أحاديث االحكام )٢(

مع  عامة  األحكام  أدلة  الطالب بكتب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
التخريج لألحاديث وبيان درجتها، وبكتاب بلوغ املرام وشروحه والفوائد 
واألحكام، ثم التعرض جلملة من األحاديث النبوية املختارة والوقوف على 
شرحها، وأقوال العلماء ومناهجهم يف ذلك، واستنباط ما فيها من آداب 

وأحكام. 
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Qrs412 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: التفسير املوضوعي )٢(

اآلداب يف ضوء  أحكام  ببعض  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
مع  موضوعية،  كوحدة  بينها  والربط  القرآنية،  اآليات  من  مجموعة 

الوقوف على هداياتها وما يستنبط منها من أحكام وآداب. 

 Isj413 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه األميان والنذور واألطعمة

من  به  يتعلق  وما  اليمني  مبعنى  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
معرفة  تكوين  ثم  ومن  والذكاة..  واألطعمة  النذور  وكذا  أحكام 
النوع من  اإلجابة عما يسأل عنه يف هذا  تعينه على  الطالب  لدى  فقهية 

الفقه. 

Sun414 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: دراسة األسانيد

وأسباب  وأهميتها  باألسانيد  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 
ضعف اإلسناد ودراسة املنت والسند، واخلطوات العملية لدراسة االسانيد 
العملي  والتطبيق  واملصادر  بالكتب  الطالب  وتعريف  عليها،  واحلكم 

لتخريج األحاديث واحلكم عليها. 

Daw415 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أصول الدعوة واحلسبة

يهدف املقرر إلى: تعريف الطالب بأسلوب الدعوة إلى اهلل عز وجل 
من واقع النص القرآني واحلديث النبوي وطريقة السلف الصالح وإعداده 
العصر،  هذا  يف  اإلسالمي  للداعية  طيبًا   مثااًل  ليكون  ونفسيًا  علميًا 
ويهدف أيًضا إلى تعريف الطالب باحلسبة وحكمها وأركانها والتعرف 
عليه  اهلل  صلى  النبي  احتساب  من  ومناذج  احلسبة،  حول  شبهات  على  

وسلم. 
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Qrs416 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: القرآن الكرمي )٤(

ومعرفة  الكرمي،  الكرمي  القرآن  تالوة  إتقان  إلى:  املقرر  يهدف 
تدبر  أهمية  إلى  الطالب  توجيه  مع  وتطبيقًيا،  نظرًيا  التجويد  أحكام 
بآدابه،  والتحلي  بأحكامه،  العلم  بها، وضرورة  والتأثر  القرآن  معاني 
واملقرر يحتوي على جزئني حفظ )اجلزء السابع والعشرون(، وتالوة )اجلزء 

السادس والعشرون(. 

المستوى الثامن:
Eth421 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أخالقيات املهنة

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب مبفهوم أخالقيات املهنة، وأهميتها، 
ومقوماتها، والتعرف على الضوابط الشرعية للمهنة يف االسالم، واألخالق 
املهنية يف اإلسالم، وكذا أخالقيات املهنة يف اململكة العربية السعودية، 
مع طرح مناذج من أخالقيات املهنة حسب التخصص) كالتعليم، الدعوة 

واالرشاد، االستشارات، الوظائف القيادية(. 

Sun422 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: أحاديث االحكام )٣(

عامة،  األحكام  أدلة  بكتب  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
جلملة  التعرض  ثم  واألحكام،  والفوائد  وشروحه  املرام  بلوغ  وبكتاب 
العلماء  وأقوال  شرحها،  على  والوقوف  املختارة  النبوية  األحاديث  من 

ومناهجهم يف ذلك، واستنباط ما فيها من آداب وأحكام. 

Sun422 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: قواعد االجتهاد والفتيا

يهدف املقرر إلى : تعريف الطالب مبعنى االجتهاد وشروطه وأقسام 
به،  املتعلقة  باملسائل  واإلملام  منها  كل  يف  الواجب  والقدر  املجتهدين، 
يتعلق  وما  والترجيح  والتعارض  والفتوى  التقليد  معنى  دراسة  وكذا 

بكل. 
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 Isj424 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: فقه النوازل

دراسته،  وأهمية  النوازل  بفقه  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
ثم  الفقه،  من  النوع  بهذا  املعنية  والهيئات  النوازل  أقسام  على  والتعرف 

دراسة مختصرة لبعض النوازل الفقهية املعاصرة. 

Isj425 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: السياسة الشرعية واألنظمة

وأدلة  الشرعية  السياسة  الطالب مبفهوم  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
السياسة  على  والتعرف  ومجاالتها،  ومصادرها  وشروطها  اعتبارها، 
الشرعية يف أفعال النبي صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه من بعده، وكذا 

تعرف الطالب على مفهوم األنظمة وغايتها وأقسامها وما يتعلق بها. 

 Isf426 :رقم ورمز املقرر
اسم املقرر: املذاهب واالجتاهات املعاصرة

واالجتاهات  املذاهب  من  باملراد  الطالب  تعريف   : إلى  املقرر  يهدف 
والتعرف  انتقالها،  وأسباب  نشأتها،  أسباب  وأهم  املعاصرة،  الفكرية 
وأثرها  والعنصرية،  والعقالنية  والليبرالية  واحلداثة  العلمانية  معنى  على 

السلبي على العالم اإلسالمي، وموقف الشرع منها.  
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الخطط المستقبلية للقسم 

الكشف عن جميع الطالب املوهوبني بالقسم ورعايتهم على   -١
مراحل متتابعة.

إنشاء وحدات تساعد على النمو األكادميي واملهني للطالب   -٢
مثل :

  أ - احلصول على االعتماد األكادميي.
ب - معمل صوتي لتعليم القرآن الكرمي وأحكامه.

جـ - معمل لتخريج األحاديث ودراسة األسانيد.
د - وحدة القرآن الكرمي.

هـ-  وحدة البحوث والدراسات اإلسالمية.
و - إنشاء مكتبة إلكترونية خاصة بالقسم.

س- التوسع يف الدورات والندوات ملنسوبي القسم.
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التواصل مع القسم

هاتف : ٠١6٤٤٥٠٥6٥قسم الطالب:

هاتف: ٤٤٣١١86 ٠١6قسم الطالبات :

z.alamer@mu.edu.saالبريد اإللكتروني لرئيس القسم:

البريد اإللكتروني ملنسقة القسم للشئون اإلدارية والطالبات 
fa.alkhudairy@mu.edu.sa

البريد اإللكتروني ملنسقة القسم للشئون االكادميية للطالبات
dalia.m.shawky@hotmai.l.com 

h.almujalli@mu.edu.sa        البريد اإللكتروني ألمني القسم
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الخاتمة

احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات، ونشهد أن ال إله إال اهلل وأن 
محمًدا عبده ورسوله، وبعد:

أصبحت  احلاضر  الوقت  أن  على  التأكيد  نود  الدليل  نهاية  يف 
اجلودة يف العمل والتعليم سمة العصر الذي نعيشه، خاصة أنها تعد 
ُقدًما  الدراسات يسعى  مطلب إسالمي وهدف ديني، لذا فإن قسم 
لتحقيقها حسب اإلمكانات املتاحة، والقسم يف إطار اجلودة ينتقل 
من حسن إلى أحسن، يف سعي دائم ، إلدراكه أنها  أصبحت ضرورة 
ملحة تقتضيها املصلحة العامة، وتتطلبها العملية التعليمية من أجل 
األمر   ، املستمر  والتحسني  التطوير  و دعم  التعليم،  بجودة  االرتقاء 

الذي يؤدي إلى تنمية الفرد وتهيئته للمستقبل .
أجل  من  الداعم  والكلية  اجلامعة  بدور  يشيد  فالقسم  وأخيرًا 
الدورسعيا  لهذا  الزائد  للتفعيل  يتطلع  كما  ومتطور،  متميز  تعليم 
أصبح  الذى  األكادميي  لالعتماد  والوصول  الشاملة  اجلودة  لتحقيق 

هدًفا تصبوا إليه النفوس وتتطلع إليه يف وقتنا احلالي .
نسأل اهلل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه وأن يجنبنا الزلل.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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