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:المحتويات



بكلية العلوم  –الدراسات اإلسالميةيأتي إصدار دليل برنامج  
د  والدراسات اإلنسانية  لتحقيق معايري االعتماد الرباجمي وجتوي

عمل الربنامج  وإتقانه، حيث يتضمن هذا الدليل معلومات عامة  
ج عن الربنامج ليشكل بوابة ميكن من خالهلا التعرف على الربنام

ني املتخرجأبناؤنا الطالب والدرجات العلمية اليت مينحها، ويعترب 
ها  من الثانوية العامة هم األكثر استفادة من املعلومات اليت حيتوي

حرصت الكلية على أن يكون هذا الدليل شامل لكل . هذا الدليل
ة يف املعلومات اليت ميكن االستفادة منها أثناء فرتة التقدم للدراس

الربنامج وحرصت أيضا على إتاحة الوصول إليه عرب املوقع  
QR.اإللكرتوني للكلية من خالل  مسح كود 

 
                                               

...واهلل املوفق                           

:مقدمة



 احلمد هلل محد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على من ُبعث رمحًة للعاملني،
 ..  أفضل الصالة وأزكى التسليم آلهنبينا حممد عليه وعلى  

 وبعد،،  .. السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
قني  امللتح ويدتسعى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة السليِّل إىل رعاية الطالب وتطوير قدراتهم عرب أقسامها العلمية، واليت يؤمل منها تز

 .بأهم الكفايات األساسية، واملعارف واملهارات، والقيم العلمية واالجتماعية؛ مبا حيقق أهداف الربامج واخلطط التدريسية
ة الفاعلة،  ئلبيوتضم الكلية عددًا من الوحدات واملرافق األساسية على مستوى البنني والبنات، ويتم بصورة دورية متابعة وحتسني املواصفات اإلجيابية ل

ن  فع مويروتوفري كل ما يسهم يف رفع درجة رضا املستفيدين والعاملني بها، وخلق جو أكادميي يضمن حتقيق أهداف اجلامعة يف رؤيتها االسرتاتيجية، 
 .  واالندماج يف املهام املرتبطة باملصاحل احلكومية واخلاصةبأفضل اجملاالت، فرص اخلرجيني يف االلتحاق 

  مع تسقوإن من أهم ما نصبو إليه هو االستمرار يف التطوير والتحديث لكل مكونات العملية التدريسية والبحثية، وتقديم خدمات جمتمعية فاعلة، ت
، مبا يضمن السعي احلثيث  2030أهداف جامعتنا، مستنريين وداعمني ملؤشرات حتقيق التقدم والرقي يف حقل التعليم؛ وفق رؤية الوطن الطموحة 

 .بتزويد اجملتمع الرائد بنواتج تعلم أصيلة ومنافسة، يف التخصصات والربامج العلمية، واملسارات النوعية
                                                                   .واسأل اهلل للجميع دوام التوفيق والسداد واإلعانة، واهلل من وراء القصد

 الكلية عميد                                                                                                                                                                         
 فيصل بن شبيب السبيعي/ لدكتورا

:كلمة سعادة عميد الكلية



وبعدوسلمعليهاهللصلىحممدوحبيينانبيناواملرسلنياألنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةهللاحلمد

حتقيقإىلاألخرىةالكليأقسامبقيةمعويسعىهلاالنابضوالقلبالكليةركائزأهمأحدبالسليلاإلنسانيةوالدراساتالعلومبكليةاإلسالميةالدراساتقسميعد

.اجلامعةورسالةرؤيةحتقيقأجلمناملعرفةونشروالتميزالريادة

وتقديمالعلميبداعلإلكبريًااهتمامًاالقسممنسوبوويوليواجلامعة،الكليةورؤيةالقسمرسالةمعيتالءممبااألداءيفالتميزحتقيقإىلاألعضاءكافةيعملحيث

.العلميةالبحوثونشر

املتخصصةةالبشريبالكوادرواجملتمعالعملسوقيرفدللنورومركزًاالعلم،مناراتأحدرؤيتهخاللمناإلسالميةالدراساتقسميكونأنيفمجيعًاحيدوناواألمل

علىقادرواملعرفةبالعلممتسلحجيلإعداديفإسهامًااملتخصصةالعلميةالدراساتوالبحوثتقديموختصصاتهاخمتلفيفالشرعيةالعلومجماليفواملتميزة

خاللمنخمرجاتهيزمتحتقيقعلىالقسميركزكما,السعوديةالعربيةباململكةاملعرفةعلىقائممستداماقتصادلتطويريرنووالتنميةوالبناءمسريةيفالعطاء

لتوفيقاوباهلل.آخرونحتقيقهاعنقًصرأجمادلتحقيقالطالبلدىاملهيناجلانبصقلو,املهنيةاخلرباتواألكادمييةاملهاراتتطويروشحذ

                                                                                                                            
القسمرئيس

املسعوديأمحدبنحسن.د

             
                                                                                                                      

:كلمة سعادة مشرف القسم



 :النشأة
  كان قسم الدراسات اإلسالمية يتبع كليات البنات

جامعة األمري –سابقا، وعقب تأسيس جامعة اخلرج 
ة كلية العلوم والدراسات اإلنسانينشأت -سطام حاليا 

انضم . هـ1432-هـ 1431العام يف مبحافظة السليل 
ركة احملافظة وذلك طموحًا للمشاالقسم للكلية ليخدم 

الفاعلة يف تطوير اجملتمع وتلبية احتياجاته  
هــ مت افتتاح مسار خاص   1441، ويف العام .املختلفة

 .للطالب تلبية حلاجة احملافظة من اخلرجيني البنني
  مينح القسم درجة البكالوريوس يف

  خالل مثانية فصولالدراسات اإلسالمية يف 
 (أعوام 4)دراسية 

:لمحة عن القسم  



الرؤية والرسالة

قسم متميز يف التعليم، 
م منافس يف البحث العلمي داع
القتصاد املعرفة، فاعل يف 

الشراكة واملسؤولية  
 .االجتماعية

إعداد كفاءات علمية  
الدراسات  متخصصة يف 

  وتعزيز البحث، اإلسالمية
العلمي ، وخدمة اجملتمع 

من خالل بيئة حمفزة  
.وكوادر بشرية مؤهلة



 يةبالدراسات اإلسالمتزويد الطالب باملعارف والنظريات و املفاهيم املتعلقة.
تأهيل الطالب باملهارات الالزمة للمنافسة يف سوق العمل.
 تنمية شخصية قيادية قادرة على التخطيط و التنظيم و اختاذ قرارات ختدم

.اجملتمع
تعزيز ثقافة البحث العلمي و روح املبادرة و االبتكار و حتمل املسؤولية.

األهداف



(  136)تشمل اخلطة الدراسية للربنامج 
 ساعة معتمدة، وفيما يلي بيان للمقررات
 األساسية وتنقسم إىل متطلبات جامعة،

،  ختصصومتطلبات كلية، ومتطلبات 
 :كالتالي

ساعات   8ساعة متطلب جامعة ، منها  12
 (.مضمنة يف التخصص

 ساعات متطلب كلية 5
 ساعة مقررات ختصص إجبارية112
ساعة مقررات إجبارية من خارج  15

 التخصص

الخطة الدراسية



الرمز

عدد المقرر

الساعا

ت

عدد 

الساعات 

(فرعي)

عدد الساعات 

(إجمالي)

21212المدخل للثقافة اإلسالميةسلم101

2اإلسالم وبناء المجتمعسلم102

2مالنظام االقتصادي في اإلسالسلم103

2النظام السياسي في اإلسالمسلم104

2المهارات اللغويةعرب101

2التحرير العربيعرب103

:متطلبات الجامعة



الرمز

المقرر

عدد 

الساعات

عدد 

الساعات 

(فرعي)
عدد الساعات 

(إجمالي)

2517مهارات االتصالعلم 140

3التحرير العربيعرب103

:اريةالكلية اإلجبمتطلبات  



الرمز
عدد املقرر

الساعات
(إمجالي)عدد الساعات (             فرعي)عدد الساعات 

21633التجويد1005سلم 
2(1)علوم القرآن 1106سلم 

2أصول التفسير1108سلم 

2(1)علوم الحديث 1202سلم 

2مدخل إلى علم الحديث التحليلي1201سلم 

2(1)عقيدة 1301سلم 

2املدخل إلى علم الفقه1401سلم 

2(1)التالوة والحفظ 1101سلم 

:متطلبات القسم اإلجبارية: ثانيا  



الرمز
املقرر

عدد 
عدد الساعات الساعات

(فردي)

 عدد الساعات

إمجالي

21649(2)علوم الحديث 1203سلم 
2(1)حديث 1204سلم 

2(2)عقيدة 1302سلم 

2(1)فقه العبادات 1402سلم 

2(1)أصول الفقه 1411سلم 

2(2)التالوة والحفظ 2101سلم 

(1)التفسير التحليلي 2109سلم 
2

2(2)علوم القرآن 2107سلم 

:يتبع



الرمز
املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)
21867(2)حديث 2205سلم 

2(2)فقه العبادات 2403سلم 

2(3)فقه العبادات 2404سلم 

2(2)أصول الفقه 2412سلم 

2(2)التفسير التحليلي 2110سلم 

2(3)حديث 2206سلم 

2(4)فقه العبادات 2405سلم 

2(3)عقيدة 2303سلم 

2امللل والنحل2308سلم 

:يتبع



:يتبع

الرمز
املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)

21885السيرة النبوية2601سلم 

2(3)التالوة والحفظ 3103سلم 

2(3)التفسير التحليلي3111سلم 

2(4)حديث 3207سلم 

2تخريج الحديث النبوي 3210سلم 

2(4)عقيدة 3304سلم 

2(1)فقه املعامالت 3406سلم 

2(2)فقه املعامالت 3407سلم 

2(3)أصول الفقه 3413سلم 



:يتبع

الرمز
املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)

218103مناهج املفسرين3113سلم 

2التفسير املوضوعي3112سلم 

2(5)حديث 3208سلم 

2(5)عقيدة 3305سلم 

2املذاهب والتيارات املعاصرة3309سلم 

2فقه األسرة3408سلم 

2القواعد الفقهية3414سلم 

2الدعوة واالحتساب3602سلم 

2مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية3701سلم 



:يتبع

الرمز
املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)
218121(4)التالوة والحفظ 4104سلم 

2القراءات القرآنية4115سلم 

2دراسة األسانيد4211سلم

2ةفقه اإليمان والنذور واألطعمة والوقف والوصي4409سلم 

2فقه الجنايات والحدود4410سلم 

2الفرائض4415سلم 

2الدعوة اإلصالحية وأعالمها4603سلم 

2السياسة الشرعية والعالقات الدولية4416سلم 

2مقاصد الشريعة4417سلم 



يتبع

الرمز

املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)

تاريخ السنة4212سلم 
2

6127

فقه الدعوة4604سلم 
2

مشروع بحث4702سلم 
2



:القسممقررات التخصص االجبارية من خارج 

الرمز
املقرر

عدد الساعات
عدد الساعات  

(إمجالي)عدد الساعات (فرعي)
315142مهارات القراءةنجم 1210

3مهارات الكتابةنجم1220

3مهارات االستماع واملحادثةنجم1230

2(1)النحو العربي 3211عرب

2(2)النحو العربي 4212عرب 

2البالغة في القرآن والسنة4401عرب 



عدد الساعاتاملقررالرمز 

12متطلبات اجلامعةاواًل

5متطلبات الكليةثانيًا

112متطلبات التخصصثالثًا

15ساعات اختياريةربعًا

136اإلمجالي  

تخصص الدراسات اإلسالميةهيكل متطلبات 



:مجاالت عمل الخريجين

 .الشؤون الدينية يف القطاعات العسكرية-
 .التوعية الدينية يف القطاع الصحي -
 .التعـليم-
اإلسالمية كـ اخلطابة و اإلمامة وغريها، ورئاسة احلرمني  الشؤون وزارة  واإلرشاديفالدعوة  -

 الشريفني،
 و رئاسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .يف اجلهات العدليةاملساندة الوظائف  -
 .احلكومي واخلاصالوظائف اإلدارية يف القطاعني  -
.اخلريية والدعويةاملؤسسات املاحنة واجلمعيات  -

 
 



 الدراسات قسم يف القبول خيضع
 والدراسات العلوم بكلية اإلسالمية
 العامة للشروط بالسليل اإلنسانية

 عبد بن سطام األمري جامعة يف املطبقة
 لشئون املنظمة للوائح وفقًا العزيز،
.الطالب

:القبول والتسجيل



سعادة وكيل الكلية

فلح بن مفلح العمور/ الدكتور

fa.aldosari@psau.edu.saالربيد اإللكرتوني

0115888511رقم اهلاتف

عميد الكلية سعادة 

فيصل بن شبيب السبيعي/ الدكتور

f.alsabie@psau.edu.saالربيد اإللكرتوني

0115888510رقم اهلاتف

الدراسات اإلسالميةسعادة رئيس قسم

حسن أحمد يحيى المسعودي/ الدكتور

h.almaswadi@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

0115888523رقم الهاتف

:دليل التواصل مع إدارات الكلية

mailto:fa.aldosari@psau.edu.sa
mailto:f.alsabie@psau.edu.sa

