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 رئيس القسم كلمة

بيه الخاتم، ورسوله اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على نعلم بالقلم،  علمالحمد هلل الذي 

ا بعد:  بينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم،األكرم، ن  أمَّ

 ورسالته، رؤيتهالذي يوضح  ،التعريفي للقسم بين يدي القارئ الكريم الدليلأضع أن ي يطيب ل

 .والتوصيف املختصر للمقررات ، والخطة الدراسية،أهدافهو  والقيم،

م الكلية، ويشرف بتدريس العلوم الشرعية بمختلف أكبر أقسا الدراسات اإلسالمية يعد قسمو 

ويسعى القسم فروعها، باإلضافة إلى تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية بمستوياتها األربعة لكل أقسام الكلية، 

 تساهم في البناء واالرتقاء بوطننا املعطاء. متميزة  علميةكوادر إعداد وتأهيل إلى 

حص ى، ثم الشكر لوالة أمرنا الذين أولوا قطاع  ختاًما نحمد هللا تعالى على نعمه
ُ
عد وال ت

ُ
التي ال ت

 كبيرة، والشكر التعليم اهتم
ً
، ولسعادة وكيل الجامعة على دعمه وتحفيزه ملعالي مدير جامعتنااًما وعناية

 هللا تعالى ل، ولسعادة عميد الكلية على جهوده متابعته وتوجيههللفروع على 
ً
لجميع لالرتقاء بالكلية، سائال

 التوفيق والسداد، والعون والرشاد، وصلى هللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.                                      

                                                                  

 د. عبداهلل بن حسني العمودي                                                                                    

 

  

 



 

 رؤيةال

 عالو اللاال ي اللال ية  ي الل يسالا   ا  ايلالات عالو 
ل
 يام اليا

ل
 يامةالا

ل
يطمح قسم الدراسات اإلسالمية  ن  يوال   قسالما

 عالو ي وةالم رة ال  املماكال  
ل
 فيسالا ما

ل
 عالو 2030املماك  الل بة  السالل يي   فعالو اللالالم الل والإل فاإلسالميإل  ي ووالا

 شتى امل االت.

 لةرساال

يسالالالال الوسالالالم داالالالل ديالالالداي يارااالالال   عالالالو الدراسالالالات اإلسالالالمية   فاإلسالالال اي عالالالو ديالالالداي ال  الالال   املارااالالال  عالالالو 

 اللا ي الل ية   فامللارك  عو خدي  امل امع  فيوديم االستلارات لل  ات امللنة .

 دهدا األ

 ام  باللا ي الل ية .ديداي الو اير اللامة  امل -1

 ا  مع ب   األصال  فامللاص ة. ير  ج نجةال قايرة ي ل -2

 فاح يجال االستلارات عو املسائل الل ية  لل  ات ذات الاا . -3

  ديداي نج زة الدفل  فيؤسساتها بالو اير البل    المزي  ل ا. -4

 فاح امل ال نياي امل نة املسام  لااوإل اللا ي الل ية  بما ينلكس نث ه ي ل الف ي فامل امع. -5

ط و الالالالا عالالالالو فاقالالالالع ا  امللالالالالارك  عالالالال -6 ر الوالالالالةم األخمقةالالالال  ف    
والالالالدة يالالالالل خالالالالمل ربالالالال  املالالالالاية  ةالالالالاةو بنالالالالات يجامالالالالع فاِّالالالالل ي 

 اللامة  ب اقع الدارس  .

 ينمة  امل ارات ال  ثة  لادارس   لضما  الانمة  املساداي  ي ل الالةد ال ظةفإل فاالجاماعو. -7

 بة .خدي  امل امع بإقاي  الندفات فامل اِّ ات فالدفرات الادر  -8

 .2030دال ي وةم رة   املماك  الساو   -9

 

 

 



 

 جلان القسم

 شطر الطالب جلانأواًل: 
 
 األعضاء اللجنة مسمى م

1 
   ن  البرايج 

 فا خط  الدراسة 
 فتياملي. حلمت  -جلف  اللةبي ي.  -ي دهللا اللم يي ي. 

 ي. ي مد اللطة ي  – ي. ساما  السامي - ي. س ل ا   وإل         ي.    ن  اإلرشاي األكاييمي 2

3 
   ن  ا   ية 

 فالوةاس فالاو  م
 ي. ي مد امللتي - ي. ز د اللم ي  – ي. ي س ى ال شةدي

 فتياملي. حلمت  -ي و الاايدي ي.  -ي. ي دهللا اللم يي    ن  األنلط  4

 

 شطر الطالبات جلانثانًيا: 
 
 األعضاء مسمى اللجنة م

1 
   ن  البرايج 

 فا خط  الدراسة 
 ي.  اج  ي ارك -ي.   ه دب ا ةم  -ي. ي ِّةه حس   

 ن. فاطم  ا  نهي -ي ار فارفق ي. از             ن  اإلرشاي األكاييمي 2

3 
   ن  ا   ية 

 فالوةاس فالاو  م
 ي.  اج  ي ارك -ي. ازي ار فارفق 

 ن. ش  ف  املالوإل -ي.   ه دب ا ةم    ن  األنلط  4

 

 



 

 يف القسم أعضاء دهيئة التدريس

 م االسم الدرجة الوظيفية التخصص

 1 اللم يي ي دهللا حس   .ي يلاركسااذ ن   الافس ر فيا ي الو آ 

 2 ساما  صمايل السامي .ي لاركسااذ ين فوهالنص ل 

 3 س ل ي ةد ا   وإل .ي يلاركسااذ ن سمية اإل ثواف  الدي ة فال

 4 لةبيي دامل سل ال جلف   .ي سااذ يسايدن  ا  ديث فيا يه

 5 هللا ال شةديدي س ى ي  .ي سااذ يسايدن   الافس ر فيا ي الو آ 

 6 ي دال حمل ي دهللا ال نةني  .ي اذ يسايدسان  ا  ديث فيا يه

 7 ي. ز د يم ر اللم ي  سااذ يسايدن الفوه

 8 ي. ي و يخةل هللا الاايدي سااذ يسايدن سمية اإل ثواف  الدي ة فال

 9 ي دال اض ي يفتي حلمت. ي يلاركسااذ ن   الافس ر فيا ي الو آ 

 10 ي مد امللتي الوايل .ي نسااذ يسايد لوةدةال

 11 ي. ي مد دسمايةل اللطة ي  نسااذ يسايد لفوها

 12 خاف هللا ازي ار فارفق .ي نسااذ يسايد سمية اإل ثواف  الدي ة فال

 13 الاديم  اج  ي ارك .ي نسااذ يسايد   الافس ر فيا ي الو آ  

 14 ي ِّةه حس   حمد  .ي نسااذ يسايد   الافس ر فيا ي الو آ 

 15 ب ا ةم يا اوده ي    نسااذ يسايد لوةدة ال

 16 ش  ف  نحمد املالوإل .ن ي اِّ  لوةدةال

 17 ب ا ةم الل عود د   .ن ي اِّ  الفوه

 18 فاطم  سمي  ا  نهي .ن يلةد   الافس ر فيا ي الو آ 



 

 19 يلايل نحمد اللنيي  .ن يلةد ا  ديث فيا يه

 

  :وسيلة التواصل

  Islamiumlij@gmail.com :بريد القسم

 aalamoudi@ut.edu.saرئيس القسم: بريد 



 

الدراسية اخلطة  

  األولاملستوى 

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر  رمز املقرر 

001 EHS (  1الاغ  اإلنجا يي) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 5 

001 LTS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 3 ل  ثي ارات الالام فالافك ر  فا 

001 MGT  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 ي ايئ اإليارة اللاي 

106 MATH الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 3 ي ايئ ال  اِّةات 

101 ISLS   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 (1) الثواف  اإلسمية 

 ساي  15 امل م ع

 

 الثاني املستوى

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر  رمز املقرر 

101 COMM  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 ي ارات االياال 

001 STAT الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 يودي  عو اإلحاات 

002 CSCMGT الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 3 ي ارات ا  اسب فيط ةوايه 

1200 EHS (  2الاغ  اإلنجا يي) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 5 

101 ARB    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 ي ارات لغ 

 ساي  14 امل م ع

 

 

 



 

 الثالثاملستوى 

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر  رمز املقرر 

202 ISLS ( 1يفس ر) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

203 ISLS ( 1حديث) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

204 ISLS ( 1يوةدة) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

205 ISLS (  1يا ي الو آ) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

206 ISLS ( 1يا ي ا  ديث) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

207 ISLS  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 (1)فوه الل ايات 

208 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 يام الاج  د 

201 ISLS (  2الثواف  اإلسمية) 101 2 ISLS 

 ساي  16 امل م ع

 الرابعاملستوى 

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر  رمز املقرر 

251 ISLS ( 1يمفة فحفظ) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

252 ISLS ( 2يفس ر) 202 2 ISLS 

253 ISLS ( 2حديث) 203 2 ISLS 

542 ISLS ( 2يوةدة) 204 2 ISLS 

255 ISLS (  2يا ي الو آ) 205 2 ISLS 

562 ISLS ( 2يا ي ا  ديث) 206 2 ISLS 

257 ISLS ( 2فوه الل ايات) 207 2 ISLS 

201 ARB   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 ي ارات الكااب 

 ساي  16 امل م ع



 

 اخلامس املستوى 

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة اسم املقرر  رمز املقرر 

302 ISLS ( 3يفس ر) 252 2 ISLS 

303 ISLS ( 3حديث) 253 2 ISLS 

304 ISLS ( 3يوةدة ) 254 2 ISLS 

305 ISLS ( 1نص ل الفوه) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

306 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 فوه امللايمت 

307 ISLS (     1س رة ن) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

309 ISLS  251 2 (2)يمفة فحفظ ISLS 

301 ISLS (  3الثواف  اإلسمية) 201 2 ISLS 

 ساي  16 امل م ع

 السادس املستوى 

 املتطلب عدد الساعات املعتمدة املقرر اسم  رمز املقرر 

351 ISLS  309 2 (3)تالوة وحفظ ISLS 

352 ISLS ( 4يفس ر) 302 2 ISLS 

353 ISLS ( 4حديث ) 303 2 ISLS 

354 ISLS ( 4يوةدة) 304 2 ISLS 

355 ISLS ( 2نص ل الفوه) 305 2 ISLS 

563 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 نص ل الار  ج 

357 ISLS      307 2 (2)س رة ن ISLS 

358 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 نص ل الافس ر فيناه ه 

 ساي  16 امل م ع



 

 السابعاملستوى 

عدد الساعات  اسم املقرر  رمز املقرر 

 املعتمدة

 املتطلب

402 ISLS ( 5يفس ر) 352 2 ISLS 

403 ISLS ( 5حديث) 353 2 ISLS 

404 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 يال فن ل 

405 ISLS ( 3نص ل الفوه) 355 2 ISLS 

406 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 فوه ا  دفي فا  نايات 

407 ISLS ( 1فوه األس ة) الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 

408 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 الافس ر امل ِّ عو 

409 ISLS ( 4يمفة فحفظ) 351 2 ISLS 

401 ISLS (  4الثواف  اإلسمية) 301 2 ISLS 

 ساي  18 امل م ع

 الثامناملستوى 

عدد الساعات  اسم املقرر    رمز املقرر 

 النظرية

 املتطلب

451 ISLS ( 5يمفة فحفظ) 409 2 ISLS 

452 ISLS ( 6حديث) 403 2 ISLS 

453 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 لاص ةيذا ب فيةارات ي 

454 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 يام الف ائض 

455 ISLS الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 2 يراس  األسانةد 

456 ISLS ( 2فوه األس ة) 407 2 ISLS 



 

457 ISLS ــ 2 قضايا عقدية معاصرة ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ

458 ISLS ــ 2 هية معاصرةقضايا فق ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ

 ساي  16 امل م ع

 



 

لمقرراتل خمتصر توصيف               

 (1تالوة وحفظ ) :اسم املقرر  ISLS 251 الرقم والرمز:

 2  الساعات :عدد 

 حفظ الجزء األول من القرآن الكريم.إتقان تالوة و إلى:  يهدف املقرر 

 (2تالوة وحفظ ) :اسم املقرر  ISLS 309 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 من القرآن الكريم. الثانيحفظ الجزء إتقان تالوة و  يهدف املقرر إلى:

 (3) الوة وحفظت :اسم املقرر  ISLS 351 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 من القرآن الكريم. الثالثالجزء  حفظإتقان تالوة و يهدف املقرر إلى: 

 (4) تالوة وحفظ :اسم املقرر  ISLS 409 رمز:الرقم وال

 2  الساعات :عدد 

 من القرآن الكريم. الرابعالجزء  حفظإتقان تالوة و  يهدف املقرر إلى:

 (5) تالوة وحفظ :اسم املقرر  ISLS 451 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 يم.من القرآن الكر  الخامسالجزء  حفظإتقان تالوة و يهدف املقرر إلى: 

 (1) تفسير  :اسم املقرر  ISLS 202 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 من القرآن الكريم بطريقة التفسير التحليلي. الثالثيندراسة سور الجزء يهدف املقرر إلى: 

 

 



 

 (2) تفسير  :اسم املقرر  ISLS 252 الرقم والرمز:

 2  الساعات :عدد 

 والعشرين من القرآن الكريم بطريقة التفسير التحليلي. سعالتادراسة سور الجزء يهدف املقرر إلى: 

 (3) تفسير  :اسم املقرر  ISLS 302 الرقم والرمز:

 2  الساعات :عدد 

 دراسة سور الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم بطريقة التفسير التحليلي.يهدف املقرر إلى: 

 (4) تفسير  :اسم املقرر  ISLS 352 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 بطريقة التفسير التحليلي. يوسف والنور دراسة سورتي يهدف املقرر إلى: 

 (5) تفسير  :اسم املقرر  ISLS 402 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 .دراسة سورتي القصص واألحزاب بطريقة التفسير التحليلي يهدف املقرر إلى:

 (1) م القرآنعلو  :املقرر اسم  ISLS 205 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 :التعريـــف بمصـــطلح علـــوم القـــرآن الكـــريم، ونشـــأته، وأهـــم م لفاتـــه، والتعريـــف بـــبع  علومـــه يهـــدف املقـــرر إلـــى:

 ، وفضائل القرآن، واملناسبات القرآنية.كالوحي، واملكي واملدني، ونزول القرآن، وأسباب النزول، وجمع القرآن

   (2علوم القرآن ) :املقرر اسم  ISLS 255 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

كنــزول القــرآن الكــريم علــى ســبعة أحــرف، والقــراءات القرآنيــة،  :التعريــف بــبع  علــوم القــرآنيهــدف املقــرر إلــى: 

 .واملحكم واملتشابه، والعام والخاص، والناسخ واملنسوخ، وإعجاز القرآن، وأمثال القرآن، وقصص القرآن

 

 



 

  أصول التفسير ومناهجه  :اسم املقرر  ISLS 358 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

 .التعريف باألصول الصحيحة لتفسير القرآن، ومصادر التفسير، وطرقه، ومناهجهيهدف املقرر إلى: 

  التفسير املوضوعي  :اسم املقرر  ISLS 408 الرقم والرمز:

 2  الساعات :عدد 

 .تفسير املوضوعي، ونشأته، وأنواعه، وم لفاته، وطريقة الكتابة فيهالتعريف بمصطلح اليهدف املقرر إلى: 

  علم التجويد  :اسم املقرر  ISLS 208 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

وأحكــــام النــــون  ،البســــملةو وأحكــــام االســــتعا ة  ، وحكمــــه، وأهميتــــه،علــــم التجويــــدب التعريــــفيهــــدف املقــــرر إلــــى: 

 الجزء الثالثين من القرآن الكريم.تطبيق  لك على  ، معوالترقيق ،ودواملمد ،الساكنة وامليم الساكنة

  ( 1حديث ) :اسم املقرر  ISLS 203 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

مختارة من  نما جالتعريف بمنهج اإلمام البخاري في صحيحه، وأبرز شروحه، مع دراسة  يهدف املقرر إلى:

 واالستئذان، والِرقاق، والحيل(.األحاديث من: )كتاب الطب، واألدب، 

  ( 2حديث ) :اسم املقرر  ISLS 253 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

مع دراسة نما ج مختارة من األحاديث التعريف بمنهج اإلمام مسلم في صحيحه، وأبرز شروحه،  يهدف املقرر إلى:

 رؤيا، كتاب الفضائل(.من: )كتاب األشربة، كتاب اللباس والزينة، كتاب السالم، كتاب ال

  ( 3حديث ) :اسم املقرر  ISLS 303 الرقم والرمز:

 2  :ساعاتالعدد 

مع دراسة نما ج مختارة من األحاديث التعريف بمنهج اإلمام أبي داود في سننه، وأبرز شروحه،  يهدف املقرر إلى:

 من: )كتاب الحروف والقراءات، كتاب الترجل، كتاب الفتن، كتاب املهدي(.



 

  ( 4حديث ) :اسم املقرر  ISLS 353 الرقم والرمز:

 2  :الساعاتعدد 

مع دراسة نما ج مختارة من األحاديث التعريف بمنهج اإلمام الترمذي في سننه، وأبرز شروحه،  يهدف املقرر إلى:

 من: )كتاب السير، كتاب صفة الجنة، كتاب ثواب القرآن، كتاب التفسير، كتاب الدعوات(.

  ( 5حديث ) :اسم املقرر  ISLS 403 لرمز:الرقم وا

 2  :الساعاتعدد 

م النسائي في سننه، وأبرز شروحه، مع دراسة نما ج مختارة من األحاديث التعريف بمنهج اإلما يهدف املقرر إلى:

 من: )كتاب عشرة النساء، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب االستعا ة(.

  ( 6حديث ) :اسم املقرر  ISLS 452 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

مع دراسة نما ج مختارة من التعريف بمنهج اإلمام ابن ماجه في سننه، وأبرز شروحه،  يهدف املقرر إلى:

 األحاديث من: )كتاب الِهبات، كتاب األطعمة، كتاب الزهد(.

  ( 1) علوم الحديث :اسم املقرر  ISLS 206 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

والتعريف بالسند في نقل السنة النبوية والعناية بها،  علماءناالجهود التي بذلها ب يفالتعر  املقرر إلى:يهدف 

واملتن، والفرق بين الحديث والخبر واألثر، وتعريف الحديث القدس ي، وتعريف خبر اآلحاد، وتعريف الحديث 

 عيف وأقسامه.الصحيح وأقسامه، وتعريف الحديث الحسن وأقسامه، وتعريف الحديث الض

  ( 2) علوم الحديث :اسم املقرر  ISLS 256 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

بشروط قبول الراوي وتعديله وأثر توثيقه وتضعيفه على حديثه، والتعرف على كتب التعريف  يهدف املقرر إلى:

 .الجرح والتعديل، وكتب التراجم

 

 



 

  ل التخريج أصو  :اسم املقرر  ISLS 356 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

وطرقه، ووسائله، ومناهج الكتب املصنفة في التخريج، ومعرفة كيفية  ،التخريج علمب تعريفال يهدف املقرر إلى:

 الحكم على الحديث. 

  دراسة األسانيد  :اسم املقرر  ISLS 455 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

والتعديل، وشروط قبول الراوي، وألفاظ الجرح والتعديل ومراتبهما،  التعريف بعلم الجرح يهدف املقرر إلى:

 .والتعريف بعلم الرجال وبأهميته، واملصنفات فيه، وبطريقة دراسة األسانيد

   (1عقيدة ) :اسم املقرر  ISLS 204 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

وعاتها، مصادرها، خصائصها، وأهدافها، العقيدة اإلسالمية: مفهومها، موضبتعريف ال يهدف املقرر إلى:

وأقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد صل األول من أصول اإليمان وهو اإليمان باهلل تعالى، باأل تعريف الو 

 .األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات

   (2عقيدة ) :اسم املقرر  ISLS 254 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

اإليمان و  ،باملالئكة : وهي اإليمانأصول اإليمان والرابع من ،والثالث ،باألصل الثانيتعريف ال  يهدف املقرر إلى:

الرسل، و لك من خالل استعراض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية املتعلقة بهذه اإليمان بو  ،الكتبب

 .ثار اإليمان بهامع بيان ثمرات وآاألصول، 

 (3عقيدة ) :رر اسم املق ISLS 304 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

واإليمان  ،من أصول اإليمان وهما: اإليمان باليوم اآلخروالسادس  ،باألصل الخامستعريف ال  يهدف املقرر إلى:

، ين األصليناستعراض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية املتعلقة بهذ و لك من خاللبالقدر خيره وشره، 

 مان بهما.مع بيان ثمرات وآثار اإلي



 

 (4عقيدة ) :اسم املقرر  ISLS 354 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

يقة عالقة اإليمان بالعمل وحق ،واإلحسان ،واإلسالم ،تعريف بمعاني مصطلحات اإليمانال يهدف املقرر إلى:

 سالم مهها.، وموقف الفرق املنتسبة إلى اإل وقضايا اإلمامة والخالفة والجماعة زيادته ونقصانه،و  الصالح

 ملل ونحل :اسم املقرر  ISLS 404 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

تعريف باألديان السماوية كاليهودية والنصرانية، وببع  األديان الوضعية كالهندوسية ال يهدف املقرر إلى:

هذه األديان، والبو ية، والوقوف على املعتقدات األساسية واألصول العامة التي يقوم عليها كل واحد من 

  ،والجهمية ،واملعتزلة ،كالخوارج :التعريف بأهم الفرق الكالميةو 
 
، وموقف أهل السنة واملرجئة ،اميةرَّ والك

 والجماعة مهها.

 مذاهب وتيارات معاصرة :اسم املقرر  ISLS 453 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

تأصيلية و وصفية  تها دراسةدراسو نية والفكرية املعاصرة أهم املذاهب والتيارات الديالتعريف ب يهدف املقرر إلى:

 والتيارات. العامة التي يقوم عليها كل واحد من هذه املذاهب ريف باملعتقدات األساسية واألصول نقدية، والتعو 

 قضايا عقدية معاصرة :اسم املقرر  ISLS 457 الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

ن، والتكفير، والوالء ظاهرة الغلو في الديمثل: املعاصرة املوضوعات العقدية  بع تعريف بال يهدف املقرر إلى:

 . أهل القبلة وأحكاماء، وأحكام التشبه بالكفار، بر وال

 

 (1فقه عبادات ) :اسم املقرر  ISLS 207  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

ه األربعة ومذاهبهم، وأهم املصطلحات الفقهية، وأئمة الفق ،وأهميته ،تعريف بمعنى الفقهال يهدف املقرر إلى:

 ،ومكروهاتها، وصفتها، وأركانها، شروطهابالتعريف بالصالة و و ، كأحكام الطهارة :ببع  املوضوعات تعريفالو 



 

 .وصالة االستسـقاء ،وصالة الجنازة ،العيدينصالة و  ،وصالة الجمعة ،صالة الجماعة ، وبيان أحكامومبطالتها

 (2فقه عبادات ) :اسم املقرر  ISLS 257  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

وصفتهما وأحكامهما، مناسك الحج والعمرة وأحكام ، وأحكام الصيام ،تعريف بأحكام الزكاةال يهدف املقرر إلى:

لك ، واألحكام الفقهية املتعلقة بالنوازل في توأحكام الجهاد في سبيل هللا ،واألضحية ،والهدي ،الفدية وأحكام 

 املوضوعات.

 فقه املعامالت :اسم املقرر  ISLS 306  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

، مع التعريف باألصول والضوابط العلمية تعريف بأصول املعامالت اإلسالمية والعقودال يهدف املقرر إلى:

 ية.للتعامل مع النوازل املعاصرة، كالتأمين، واألسهم، وعقود اإليجار، والسندات املال

 فقه الحدود والجنايات :اسم املقرر  ISLS 406  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

الحدود الشرعية: حد الزنا، وحد القذف، وحد ب التعريفأقسام القتل وأحكامه، و بف يالتعر   يهدف املقرر إلى:

 لجنايات.املسكر، وحد السرقة، وحد الردة، مع دراسة املستجدات الفقهية املتعلقة بالحدود وا

 (1فقه األسرة ) :اسم املقرر  ISLS 407  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

 .واآلثار الفقهية املترتبة على أحكام النكاح ،وحقوق وواجبات الزوجين، النكاح بأحكامتعريف ال يهدف املقرر إلى:

 

 (2فقه األسرة ) :اسم املقرر  ISLS 456  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسدد ع

 الفقهية األحكامو  ،والحضانة ،وأحكام الخلع ،وشروطه وأنواعه، حكام الطالقبأتعريف ال يهدف املقرر إلى:

 املتعلقة بها.

 



 

 قضايا فقهية معاصرة :اسم املقرر  ISLS 458  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

 (.وازل فقه الن) شكالت والقضايا الفقهية املعاصرةتعريف باملال  يهدف املقرر إلى:

 علم الفرائ  :اسم املقرر  ISLS 454  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

الحقوق املتعلقة  :ومهها ،وأهم موضوعاته ،وحكم تعلمه ،تعريف بعلم الفرائ  وأهميتهال  يهدف املقرر إلى:

 بالتركة .

 (1أصول الفقه ) :اسم املقرر  ISLS 305  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

والتعريف  ، وأهميته، ونشأته، وأهم م لفاته،وموضوعاته ،علم أصول الفقهبالتعريف  املقرر إلى: يهدف

 .واإلباحة ،والكراهة، والندب ،والنهي ،: األمرباألحكام الشرعية

 (2أصول الفقه ) :اسم املقرر  ISLS 355  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

 النبويةوحجية القرآن الكريم والسنة  ،ريع املتفق عليها واملختلف فيهاالتعريف بمصادر التش يهدف املقرر إلى:

، الكتاب والسنة عد األصولية املستنبطة من نصوصبع  القواب والتعريفوداللتهما على األحكام الشرعية، 

املصلحة املرسلة، واالستحسان، واالستصحاب، وسد الذرائع، و  والقياس، ،اإلجماع بمصطلحات: تعريفالو 

 .لعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحابيوا

 (3أصول الفقه ) :اسم املقرر  ISLS 405  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

التعريف بدالالت األلفاظ: العام والخاص، واألمر والنهي، واملطلق واملقيد، واملنطوق   يهدف املقرر إلى:

  واملفهوم، والتعريف بقواعد الترجيح عند تعارض األدلة.

 

 



 

 (1السيرة النبوية ) :اسم املقرر  ISLS 307  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

 التعريف بعلم السيرة النبوية، وأهميته، ومراحل السيرة النبوية في العهد املكي.  يهدف املقرر إلى:

 (2السيرة النبوية ) :اسم املقرر  ISLS 357  الرقم والرمز:

 2  :اعاتالسعدد 

 التعريف بمراحل السيرة النبوية في العهد املدني.  لى:يهدف املقرر إ

 

 

 

 

 

 

 

 


