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 األقسام العلمية 

 قسم الدراسات اإلسالمية 

 وسائل التواصل مع القسم:  ●

 

   0144565833هاتف:           

 

                     نشأة القسم وتطورة ●

هـ وكانت  1431/ 1430نشأ قسم الدراسات اإلسالمية متزامناً مع نشأة الكلية في العام الجامعي  

الدراسة مقتصرة على شطر الطالبات، وأما شطر الطالب فقد بدأت الدراسة في العام الجامعي  

 هـ مع افتتاح شطر الطالب. 1435/ 1434

 رؤية القسم ورسالته وأهدافه

 

 الرؤية:  ●

ي علمه وأخالقه وخدمة مجتمعه. 
ز فز  إعداد جيل متمي 

 الرسالة:  ●

ي 
ي إعداد البحوث المتخصصة فز

ي الدراسات اإلسالمية، واإلسهام فز
ز فز يسىع القسم إىل إعداد متخصصي 

ي خدمة المجتمع وتقديم االستشارات للجهات المعنية. 
عية، والمشاركة فز  العلوم الشر

 األهداف:  ●

عية. إعداد  -   الكوادر العلمية الملمة بالعلوم الشر

ز األصالة والمعارصة.  -   تخري    ج أجيال قادرة عىل الجمع بي 

عية للجهات ذات الصلة.  - ي المسائل الشر
  فتح مجال االستشارات فز

عية الالزمة لها.  -   إمداد أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكوادر الشر

ي  -
عية بما ينعكس أثره عىل الفرد والمجتمع. فتح المجال أمام المرأة المسلمة لتلق   العلوم الشر

ي واقع الحياة من خالل ربط المادة  -
ي بناء مجتمع فاضل يقدر القيم األخالقية ويطبقها فز

المشاركة فز

 . ز  العلمية بواقع الدارسي 

-  . ي واالجتماعي
ز لضمان التنمية المستدامة عىل الصعيد الوظيقز  تنمية المهارات البحثية للدارسي 

ات والدورات التدريبية.  -  خدمة المجتمع بإقامة الندوات والمحارصز

  . 2030السىعي إىل تحقيق رؤية المملكة  -
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نامج:  ● ي الير  عمل خريجر

 وزارة التعليم.  -

 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.  -

 وزارة العدل.  -

ي يقدمها القسم:  ●
امج الت   الير

ي تخصص 
 الدراسات اإلسالمية. برنامج البكالوريوس فز

 الساعات الكلية المعتمدة: 

 ( ساعة. 127) 

ي يحصل عليها الطالب بعد التخرج:  
 المؤهل )الشهادة( الت 

 شهادة البكالوريوس تخصص الدراسات اإلسالمية 

 الخطة الدراسية :  

 السنة األولى 

 الفصل الثاني / المستوى الثاني  الفصل األول / المستوى األول 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر  المتطلب  الساعات  اسم المقرر المقرر رمز 

001 EHS ( 1اللغة اإلنجليزية) 101 ــــــــــ  5 COMM  ــــــــــ  2 مهارات االتصال 

001 LTS  001 ــــــــــ  3 مهارات التعلم والتفكير والبحث STAT  ــــــــــ  2 مقدمة في اإلحصاء 

001 MGT  002 ــــــــــ  2 مبادئ اإلدارة العامة CSCMGT  ــــــــــ  3 مهارات الحاسب وتطبيقاته 

106 MATH  0012 ــــــــــ  3 مبادئ الرياضيات EHS ( 2اللغة اإلنجليزية) ــــــــــ  5 

101 ISLS ( 1الثقافة اإلسالمية) 101 ــــــــــ  2 ARB  ــــــــــ  2 مهارات لغوية 

 ساعة  14المجموع:  ساعة  15المجموع: 

 

 السنة الثانية 

 الفصل الثاني / المستوى الرابع  الفصل األول / المستوى الثالث 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر  المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر 

202 ISLS ( 1تفسير) 251 ــــــــــ  2 ISLS ــــــــــ  2 (1) تالوة وحفظ 

203 ISLS ( 1حديث) 252 ــــــــــ  2 ISLS ( 2تفسير) 202 2 ISLS 

204 ISLS ( 1عقيدة) 253 ــــــــــ  2 ISLS ( 2حديث) 203 2 ISLS 

205 ISLS ( 1علوم القرآن ) 254 ــــــــــ  2 ISLS ( 2عقيدة) 204 2 ISLS 

206 ISLS ( 1علوم الحديث) 255 ــــــــــ  2 ISLS ( 2علوم القرآن ) 205 2 ISLS 
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207 ISLS ( 1فقه العبادات) 256 ــــــــــ  2 ISLS ( 2علوم الحديث) 206 2 ISLS 

208 ISLS  257 ــــــــــ  2 علم التجويد ISLS ( 2فقه العبادات) 207 2 ISLS 

201 ISLS ( 2الثقافة اإلسالمية) 201 ــــــــــ  2 ARB  ــــــــــ  2 مهارات الكتابة 

 ساعة  16المجموع:  ساعة  16المجموع: 

 

 

 

 السـنـة الثـالثـة 

 الفصل الثاني / المستوى السادس  الفصل األول / المستوى الخامس 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر  المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر 

302 ISLS ( 3تفسير) 252 2 ISLS 351 ISLS ( 3تالوة وحفظ) 309 2 ISLS 

303 ISLS ( 3حديث) 253 2 ISLS 352 ISLS ( 4تفسير) 302 2 ISLS 

304 ISLS ( 3عقيدة) 254 2 ISLS 353 ISLS ( 4حديث) 303 2 ISLS 

305 ISLS ( 1أصول الفقه ) 354 ــــــــــ  2 ISLS ( 4عقيدة) 304 2 ISLS 

306 ISLS  355 ــــــــــ  2 المعامالت فقه ISLS ( 2أصول الفقه ) 305 2 ISLS 

307 ISLS ( 1سيرة نبوية) 356 ــــــــــ  2 ISLS  ــــــــــ  2 أصول التخريج 

309 ISLS ( 2تالوة وحفظ) 251 2 ISLS 357 ISLS ( 2سيرة نبوية) 307 2 ISLS 

301 ISLS ( 3الثقافة اإلسالمية) 201 2 ISLS 358 ISLS  ــــــــــ  2 أصول التفسير ومناهجه 

 ساعة  16المجموع:  ساعة  16المجموع: 

 

 السـنـة الـرابعـة 

 الفصل الثاني / المستوى الثامن  الفصل األول / المستوى السابع 

 المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر  المتطلب  الساعات  اسم المقرر رمز المقرر 

402 ISLS 352 2 (5) تفسير ISLS 451 ISLS ( 5تالوة وحفظ) 409 2 ISLS 

403 ISLS ( 5حديث) 353 2 ISLS 452 ISLS ( 6حديث) 403 2 ISLS 

404 ISLS  453 ــــــــــ  2 ملل ونحل ISLS  ــــــــــ  2 مذاهب وتيارات معاصرة 

405 ISLS ( 3أصول الفقه ) 355 2 ISLS 454 ISLS  ــــــــــ  2 علم الفرائض 

406 ISLS  455 ــــــــــ  2 فقه الحدود والجنايات ISLS  ــــــــــ  2 دراسة األسانيد 

407 ISLS ( 1فقه األسرة ) 456 ــــــــــ  2 ISLS ( 2فقه األسرة ) 407 2 ISLS 
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408 ISLS  457 ــــــــــ  2 التفسير الموضوعي ISLS  ــــــــــ  2 قضايا عقدية معاصرة 

409 ISLS ( 4تالوة وحفظ) 201 2 ISLS 458 ISLS  ــــــــــ  2 قضايا فقهية معاصرة 

401 ISLS ( 4الثقافة اإلسالمية) 301 2 ISLS  

 ساعة  16المجموع:  ساعة  18المجموع: 
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 توصيف المقررات 

 المستوى الثالث 

 ISLS 202(: 1تفسي  )

يهدف هذا المقرر إىل أن يتقن الطالب تفسي  جزء )عم(، وإىل تعريفهم بما اشتمل عليه من موضوعات  

ها، والرد عىل منكري البعث، والتفكر   قرآنية مثل النشأة األوىل ومشاهد القيامة والحساب والجزاء وغي 

إىل يهدف  اآلفاق، كما  ي 
النفس وفز ي 

فز تعاىل  آيات هللا  ي 
تالوة  فز تعاىل  بكتاب هللا  الطالب  تقوية صلة   

  .
ً
 وتطبيقا

ً
ا  وتفسي 

 ISLS 203(: 1حديث )

ي صحيحه. ومنهجه فيه،     
طه فز جمة اإلمام البخاري وبيان شر يهدف هذا المقرر إىل تعريف الطالب بي 

وحه. ودراسة لنماذج منه منها: كتاب الطب، وكتاب األدب، وكتاب االستئذان،   وكتاب  ونبذة عن أهم شر

 الرقاق، وكتاب الحيل. 

 ISLS 204(: 1عقيدة )

العقيدة ومصادره وموضوعاته وخصائصه وأهدافه وأصوله.   بعلم  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

ي األصل األول من أصول اإليمان. وهو اإليمان باهلل تعاىل. وأقسام التوحيد، توحيد  
ي المتضمنة فز

والمعانز

 توحيد األسماء والصفات. الربوبية، وتوحيد األلوهية، و 

 ISLS 205(: 1علوم القرآن )

يهدف هذا المقرر إىل تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لبعض موضوعات علوم القرآن الكريم مثل:  

التعريف بالقرآن وعلومه، ونشأة علوم القرآن، وتطورها، وفضائل القرآن الكريم، ثم جمع القرآن، والمكي  

ول  ز ، وأسباب اليز ي
، ونزول القرآن الكريم، والمناسبات القرآنية، ودالالتها البالغية. والمدنز  ، وظاهرة الوحي

 ISLS 206(: 1علوم الحديث )

واألثر.   والخير  الحديث  ز  بي  والفرق  واألثر.  والخير   . ز
والمي  بالسند  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

. وأقسام الخير من حيث وصوله إلينا. وأقسام خير  اآلحاد. وحجيته. والخير المقبول  والحديث القدسي

تعريفه،   الحسن:  والحديث  فيه.  المؤلفة  والكتب  وأقسامه،  تعريفه،  الصحيح:  الحديث  وأقسامه: 

، وحكم   ينجير ال  وما  منه  ينجير  ما  وبيان  تعريفه، ودرجاته،  الضعيف:  والحديث  وأقسامه، وحجيته. 

ز الم ك بي 
 قبول والمردود: تعريفه، وأنواعه. روايته، وحكم العمل به وأنواعه. والخير المشي 

 ISLS 207(: 1فقه عبادات )

وأهم   ومذاهبهم،  األربعة  الفقه  وأئمة  وأهميته  الفقه  بمعتز  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

 المصطلحات الفقهية، ثم معرفة أحكام الطهارة، وأحكام الصالة. 

 ISLS 208علم التجويد: 



 

7 
 

اءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  يهدف المقرر إىل أن يعرف الطالب القر 

استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة المجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل تعليم  

 .
ً
 الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا

 المستوى الرابع 

 ISLS 251(: 1تالوة وحفظ )

طالب القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  يهدف المقرر إىل أن يعرف ال 

استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة المجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل تعليم  

، وأن يحفظوا بعض سور القرآن الكريم. 
ً
 الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا

 ISLS 252(: 2تفسي  )

من  يهد عليه  اشتمل  بما  تعريفهم  وإىل  )تبارك(،  جزء  تفسي   الطالب  يتقن  أن  إىل  المقرر  هذا  ف 

 .
ً
 وتطبيقا

ً
ا  موضوعات قرآنية، وإىل تقوية صلة الطالب بكتاب هللا تعاىل تالوة وتفسي 

 ISLS 253(: 2حديث )

ي  
طه فز جمة اإلمام مسلم بن الحجاج، وبيان شر صحيحه، ومنهجه  يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بي 

بة، وكتاب اللباس   وحه. ودراسة لنماذج منه منها: كتاب األشر فيه، وخصائص صحيحه. ودراسة ألهم شر

 والزينة، وكتاب السالم، وكتاب الرؤيا، وكتاب الفضائل. 

 ISLS 254(: 2عقيدة )

بالمالئكة ي تتضمنها أصول اإليمان 
الت  بالعقائد الصحيحة  تعريف الطالب  المقرر إىل  والكتب    يهدف 

والرسل، وذلك من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وبيان أثر كل عقيدة إيمانية من هذه  

ي سلوك الفرد والمجتمع. 
 العقائد فز

 ISLS 255(: 2علوم القرآن )

يهدف هذا المقرر إىل تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لبعض موضوعات علوم القرآن الكريم مثل:  

ي القرآن الكريم، والفواتح والخواتيم لسور القرآن  الناسخ والم
ز
ي القرآن الكريم، وقضية القسم ف

ز
نسوخ ف

 الكريم، ورسم المصحف، وعد اآليات، والمحكم والمتشابه، وجدل القرآن، وأمثال القرآن. 

 ISLS 256(: 2علوم الحديث )

وط قبول الراوي وتعديله وأثر توثيقه وتضعيفه عىل قبول حديثه،    يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بشر

اجم، والتعرف عىل أحوال الرواة المختلفة.    والتعرف عىل كتب الجرح والتعديل وكتب الي 

 ISLS 257(: 2فقه عبادات )

يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، وأحكام الفدية  

ي  
فز الجهاد  وأحكام  واألضحية  تلك  والهدي  ي 

فز بالنوازل  المتعلقة  الفقهية  األحكام  وبعض  هللا  سبيل 

 الموضوعات. 

 المستوى الخامس 

 ISLS 302(: 3تفسي  )
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من   عليه  اشتمل  بما  تعريفهم  وإىل  سمع(،  )قد  جزء  تفسي   الطالب  يتقن  أن  إىل  المقرر  هذا  يهدف 

ي باإلثم والعدوان، وفضل المسارعة لصال  ي  موضوعات قرآنية، مثل حرمة التناحر
غيب فز ة الجمعة، والي 

  
ً
ا وتفسي  تالوة  تعاىل  بكتاب هللا  الطالب  تقوية صلة  إىل  يهدف  الكريم، كما  القرآن  وقراءة  الليل  قيام 

  .
ً
 وتطبيقا

 ISLS 303(: 3حديث )

طه فيه، ودراسة  ي سننه، وشر
ي داود. ودراسة لمنهجه فز جمة اإلمام أنر

يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بي 

وحه ودرا ،  ألهم شر ز جل، كتاب الفي  س  ة لنماذج منها: كتاب الحروف والقراءات، كتاب الحَمام، كتاب الي 

 كتاب المهدي. 

 ISLS 304(: 3عقيدة )

الخامس   األصالن  يتضمنها  ي 
والت  الطالب  قلوب  ي 

فز الصحيحة  العقيدة  ترسيخ  إىل  المقرر  يهدف 

ب  باليوم اآلخر واإليمان  ه، وذلك من خالل  والسادس من أصول اإليمان وهما: اإليمان  ه وشر القدر خي 

ي سلوك الفرد والمجتمع. 
 القرآن الكريم والسنة النبوية. مع بيان أثر كل عقيدة إيمانية من هذه العقائد فز

 ISLS 305(: 1أصول الفقه )

يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بعلم أصول الفقه وموضوعاته والغاية من تدريسه، ونشأته وتاريخه  

ي معالجة قضايا هذا العلم.  وأهم قضاياه كم
ز والمتأخرين فز ، وطرق المتقدمي  عي

 راتب الحكم الشر

 ISLS 306فقه المعامالت: 

ي تنظمها وعقد البيع، وكذا  
يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بأصول المعامالت اإلسالمية والعقود الت 

وة فقهية تمكنهم من التعامل مع المشكالت االقتصادية، وتجعل هم قادرين عىل فهم الواقع تزويدهم بير

والبورصة   واإلجارة  البيع  وعقود  واألسهم  ز  التأمي  المستجدة كنظم  والمسائل  النوازل  مع  والتعامل 

 والسندات المالية.  

ة النبوية )  ISLS 307(: 1السي 

ي صىل هللا عليه وسلم باعتبارها التطبيق العمىلي ألحكام   ة النتر يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بسي 

ي مج  االت الحي  اة المختلفة، كما  اإل 
ز
ي تضمنتها آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الش   ريفة ف

سالم الت 

ته وشمائله وأحواله كلها.   ي سي 
ز
 يهدف إىل تربية الطالب عىل االقتداء برسول هللا صىل هللا عليه وسلم ف

 ISLS 309(: 2تالوة وحفظ )

الطالب القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  يهدف المقرر إىل أن يعرف  

استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة المجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل تعليم  

، وأن يحفظوا بعض سور القرآن الكريم. 
ً
 الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا

 المستوى السادس 

 ISLS 351(: 3وحفظ )تالوة 
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يهدف المقرر إىل أن يعرف الطالب القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  

استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة المجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل تعليم  

 ض سور القرآن الكريم. الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا، وأن يحفظوا بع 

 ISLS 352(: 4تفسي  )

ي )يوسف( و)النور(، وإىل تعريفهم بما اشتملتا عليه  
يهدف هذا المقرر إىل أن يتقن الطالب تفسي  سورن 

اآلداب  وإتقانهم  إعجازه،  ووجوه  ي 
القرآنز القصص  بخصائص  تعريفهم  وإىل  قرآنية،  موضوعات  من 

ي يقوم عليها بناء هذا المج 
 تمع. واألخالق الت 

 ISLS 353(: 4حديث )

وبيان   سننه  ي 
فز طه  وشر لمنهجه  ودراسة  مذي،  الي  اإلمام  جمة  بي  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

، وكتاب صفة الجنة، وكتاب   وحها، ودراسة لنماذج منها: كتاب السي  مصطلحاته فيها، ودراسة ألهم شر

، وكتاب الدعوات.   ثواب القرآن، وكتاب التفسي 

 ISLS 354(: 4عقيدة )

، وحقيقة   ي مصطلحات اإليمان واإلسالم واإلحسان والدين والير
يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بمعانز

ي زيادته ونقصانه، وقضايا اإلمامة والخالفة والجماعة، وموقف  
عالقة اإليمان بالعمل الصالح، والقول فز

 الفرق اإلسالمية من تلك القضايا.  

 ISLS 355(: 2أصول الفقه )

وإطالع  يهدف   فيها،  والمختلف  عليها  المتفق  اإلسالمي  ي    ع 
التشر بمصادر  الطالب  تعريف  إىل  المقرر 

اإلجماع   من  بحجية كل  وتعريفهم  نصوصها،  من  المستنبطة  األصولية  القواعد  بعض  عىل  الطالب 

واالستصحاب،   واالستحسان،  المرسلة،  المصلحة  من:  الواقع حول حجية كل  واالختالف  والقياس، 

. وسد الذر  ي ع من قبلنا، وقول الصحانر
 ائع، والعرف، وشر

 ISLS 356أصول التخري    ج: 

والكتب   منها  المخرج  الكتب  ومناهج  ووسائله  التخري    ج  بطرق  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

ي التخري    ج. ومعرفة الحكم عىل الحديث من حيث الصحة والضعف.  
ز
 المصنفة ف

ة النبوية )  ISLS 357(: 2السي 

ي المرحلة المدنية وتأسيس الدولة  يهدف  
ي صىل هللا عليه وسلم فز ة النتر المقرر إىل: تعريف الطالب بسي 

ته   ي سي 
اإلسالمية فيها، كما يهدف إىل تربية الطالب عىل االقتداء برسول هللا صىل هللا عليه وسلم فز

 ه وأوليائه وحلفائه. وشمائله وأحواله كلها وبخاصة فيما يتعلق بجهاده وسلمه وحربه ومعاملته ألعدائ 

 ISLS 358أصول التفسي  ومناهجه: 

لتفسي    يتصدى  وهو  المفش  عليها  يعتمد  ي 
الت  األصول  بأهم  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  هذا  يهدف 

ي تعينه عىل فهم كتاب هللا تعاىل، والعمل  
القرآن الكريم، وأهم الطرق وما يقبل منها وما يرد، والقواعد الت 
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ا ليأمن  به  السنة والجماعة  بما جاء  التفسي  ومناهجه وموقف أهل  بمدارس  لخطأ والزلل، والتعريف 

 منها. 

 المستوى السابع 

 ISLS 402(: 5تفسي  )

ي )األحزاب( و)القصص(، وإىل تعريفهم بما اشتملتا  
يهدف هذا المقرر إىل أن يتقن الطالب تفسي  سورن 

ي عالج مشاكل
القرآن فز مثل منهج  إرجاف    عليه من موضوعات قرآنية،  المسلمة، والحذر من  األشة 

  .
ً
ا وتطبيقا ز وشائعاتهم، كما يهدف إىل تقوية صلة الطالب بكتاب هللا تعاىل تالوة وتفسي   المنافقي 

 ISLS 403(: 5حديث )

ودرجة   سننه،  ي 
فز طه  لمنهجه وشر ودراسة   ، ي

النسان  اإلمام  جمة  بي  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

  ، ز ة النساء، وكتاب الصوم،  أحاديث السيز ز الكتب الستة، ودراسة لنماذج منها: كتاب عشر لتها بي  ز
وميز

 وكتاب الحج، وكتاب االستعاذة. 

 ISLS 404ملل ونحل: 

الوضعية،   األديان  وببعض  اإلسالم  قبل  لة  ز الميز السماوية  باألديان  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

 موقف علماء أهل السنة والجماعة منها.  والتعريف بأهم الفرق الكالمية اإلسالمية، و 

 ISLS 405(: 3أصول الفقه )

للفقه وبدونه ال   الفقري  العمود  باعتباره  الفقه  بأهمية علم أصول  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

الفروع  عىل  وتطبيقها  القواعد  استثمار  طريقة  يتعلموا  وأن  الفقه.  أحكام  معرفة  من  الفقيه  يتمكن 

 الفقهية. 

 ISLS 406حدود والجنايات: فقه ال

إحاطتهم   وكذا  والجنايات.  الحدود  مسائل  ي 
فز وأدلتهم  الفقهاء  بآراء  الطالب  إلمام  إىل  المقرر  يهدف 

الدليل   المعتمد عىل  القول  وإتباع  ز  معي  لمذهب  التعصب  الطالب عدم  وتعليم  المعارصة.  باألحكام 

 الصحيح. 

 ISLS 407(: 1فقه األشة )

وطه وحقوق  يهدف المقرر إىل تعري  ف الطالب بمسائل األحوال الشخصية كالنكاح وآثاره وأركانه وشر

تبة عىل ذلك.  ز واآلثار الفقهية المي   وواجبات الزوجي 

 :  ISLS 408التفسي  الموضوعي

حاجات   تجدد  إن  حيث  وأهميته؛  التفسي   من  النوع  بهذا  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  هذا  يهدف 

ع جديدة  أفكار  وبروز  الحلول  المجتمعات  ورؤية  تغطيتها  يمكن  ال  ي 
المعرفز واالنفتاح  الساحة  ىل 

الصحيحة لها إال باللجوء إىل التفسي  الموضوعي فجمع اآليات وإبراز هدايات النصوص العامة ودالالتها  
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ي شت  العلوم والمشاكل اإلنسانية، كما يهدف إىل أن يتعرف الطالب عىل بعض  
تكون كاألنوار الكاشفة فز

ي كل عرص.  جوانب إعجاز 
ي شموليته وإحاطته بالمستجدات فز

 القرآن فز

 ISLS 409( 4تالوة وحفظ )

يهدف المقرر إىل أن يعرف الطالب القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  

تعليم    استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة المجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل

، وأن يحفظوا بعض سور القرآن الكريم. 
ً
 الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا

 المستوى الثامن 

 ISLS 451(: 5تالوة وحفظ )

يهدف المقرر إىل أن يعرف الطالب القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وأن يتعلموا أحكام التجويد وكيفية  

مجودة للقرآن الكريم، وأن يكتسبوا القدرة عىل تعليم  استخراجها وتطبيقها، وأن يتمكنوا من التالوة ال

، وأن يحفظوا بعض سور القرآن الكريم. 
ً
 الناس القرآن الكريم تعليما صحيحا

 ISLS 452( : 6حديث )

ي سننه، ودرجة  
طه فز جمة اإلمام ابن ماجه، ودراسة لمنهجه وشر يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بي 

، ودراسة لنماذج منها: كتاب الهبات، وكتاب األطعمة، وكتاب  أحاديثها، واألحاديث المنتقدة   ز ي السيز
فز

 الزهد. 

 ISLS 453مذاهب وتيارات معارصة : 

يهدف هذا المقرر إىل دراسة أهم المذاهب والتيارات الدينية والفكرية المعارصة دراسة وصفية تأصيلية  

ب والتعريف  التاريخية،  الوقوف عىل جذورها  من خالل  األساسية واألصول  نقدية، وذلك  المعتقدات 

الفكر اإلسالمي من تلك األفكار   بيان موقف  المذاهب، مع  ي يقوم عليها كل واحد من هذه 
الت  العامة 

 واآلراء. 

 ISLS 454علم الفرائض : 

يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بعلم الفرائض وأهميته وأحكامه من الكتاب والسنة واإلجماع وحكم  

 ه. تعلمه وأهم موضوعات 

 ISLS 455دراسة األسانيد 

وط قبول الراوي. وألفاظ الجرح والتعديل   يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بعلم الجرح والتعديل، وشر

الرجال وبيان   ومراتبهما. وأقسام علماء الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل. والتعريف بعلم 

  .األسانيدأهميته. والمصنفات فيه، وطريقة دراسة 

 ISLS 456( 2فقه األشة )

واللعان   واإليالء  والخلع  الطالق  ومنها  األشة:  فقه  أحكام  ببعض  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  يهدف 

ي هذا الشأن. 
ز
 والظهار والنفقة والرضاع والحضانة واألحكام المتعلقة بالنوازل والمستجدات الفقهية ف

 ISLS 457قضايا عقدية معارصة 
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،  يهدف   ي الدين، والتكفي 
المقرر إىل تعريف الطالب بالموضوعات العقدية المعارصة مثل ظاهرة الغلو فز

اء، وأحكام التشبه بالكفار، ومن هم أهل القبلة وماهي أحكامهم.   وعقيدة الوالء والير

 ISLS 458قضايا فقهية معارصة 

المعا الفقهية  والقضايا  بالمشكالت  الطالب  تعريف  إىل  المقرر  وموقف  يهدف  النوازل(،  )فقه  رصة 

اإلسالم   الجديدة ورأي  للمشكالت  تكوين رؤية معارصة  ليتمكنوا من  منها،  المعارص  الفقهي  االجتهاد 

 فيها. 

 أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم 

 المرتبة العلمية  االسم 

 شطر الطالب

 أستاذ مشارك د. سلمان صمايل السلمي 

ي   أستاذ مساعد  د. جعفر عبدالمحسن الشيتر

 أستاذ مساعد  د. موس عبدهللا الرشيدي 

ي 
 أستاذ مساعد  د. عبدالرحمن عبدهللا الرنيتز

 أستاذ مساعد  د. زيد عمي  الشمري 

 أستاذ مساعد  د. عىلي دخيل هللا الصاعدي

 أستاذ مساعد  د. محمد إسماعيل العطيوي

ز الكامل  أستاذ مساعد  د. محمد المعي 

 شطر الطالبات

ز محمد د.   أستاذ مساعد  عوضيه حسي 

 أستاذ مساعد  د. هاجر مبارك الصديق 

 أستاذ مساعد  د. ازدهار فاروق خلف هللا 

 أستاذ مساعد  د. هبه إبراهيم عىلي 

يفة أحمد المالكي 
 أستاذ مساعد  أ. شر

ي 
 محارصز  أ. هدى إبراهيم العوفز

ي ز  محارصز  أ. مشاعل أحمد حسن العيز

ي 
 معيد  أ.فاطمة سالمة الجهتز
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