ثسى هللا انشحًٍ انشحيى

الضض ــلكة العــربية السعــند ة

الرقــــــــن /
.................................................
............................

وزارة الـتعـلـيــم الــعــالــــي

التـاريـــخ

/

.................................................
..........................

جـــامعـــــة الــمــلك خــالـــد

المشفىعات /

كلية العلىم واآلداب بظهران
الجنىب

.................................................
..........................

المــــىضـــىع /

ًَٕرج سقى ()8

.................................................
........................

دنيم األقسبو
نكهيخ انعهٕو ٔاآلداة ثظٓشاٌ انجُٕة
نهعبو انجبيعي ْ1432ـْ1433/ـ

قسم الدراسات االسالمية
ٔوًالَ:جزح عٍ انقسى:
ظهران الجنوب – كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب – خلف مكتب البريد  2552993 – 2552989 – 2552993فاكس 072552989 :

يتضم اللسم تخخات ميتنوة ممث (العليدة -اليفسير -الفله -أصنل الفله -الحد ث).
َشأح انقسى:

نش اللسم متنُذ وام1423هـ متنُذ نشة الكلية.

ًال:انشؤيخ:
بَيب

 سؤيخ قسى انذساسبد اإلسالييخ:
سعع اللسم الع اوداد در ي معلضات ف يع الضناد ااسالمية مم له فسير ود ث وليدة والياًا
ونلل مسيلقالًا سعع اللسم لع القدد ف بر امم الدراسات العليا بالكلية ونلل قسم مسيلـث للنر عة
ااسالمية لليفسير الحد ث للعليدة االسالمية الضناهي الضعاصرة للدونة الملـا ة االسالمية

ونلل ناد

قسم للوعاا العلضف ف اللران الكر م الستة التقن ة النر فة ليكنن أ ل قسم ببنا التنو تنش ف العامعات
ولع مسينو العالم ونلل أ تاًا ناد قسم للدراسات االسالمية بالللات االالتقية الضتيلفة ليكنن اللالقة ات
وضم وقير ف اليتخص الدقيم محا لة نر االسالم بخنرة أ سس أوقر ولع مسينو أ حاد د ل العالم مناوقة
اليلدم العلضف الحتارر مناروة اللالقة ف معال العضث الدونر ف محيي الضعيضس السعندر ف الضراوك
ااسالمية الد لية ف يع أ حاد العالم بتاصة اليف نرف وليبا ضنلبا وكنمة خادم الحرميم النر فيم.

ًال:انشسبنخ:
بنلب


سسبنخ قسى انذساسبد اوسالييخ:

سعع اللسم الع اليعا ن مس الضعامس العلضية الد تية والضعامس الفلبية معال القحنث االسالمية الضعيات االوعاا
العلضف ف اللران الستة ونلل الضمسسات الد تية وناارة اال قـاف االسالمية الدونة االر اد اارة
العدل ويرها اال ـادة االسيفـادة مم االسينارات الفتية اليتخخية لبنذ البييات العضث ولع بث ر و
اليعا ن النودة بيم أطياف الضعيضس قن الفرقة االخيالف.
ًال:األْذاف .
ساثعب



ْذاف قسى انذساسبد اوسالييخ :

- 1تضية وليدة النالد

عالع لكيابة لرسنله الالضة الضسلضيم واميبم لن ة أ اصر النالد لنلف االمر

ك د اللالقة بالملـا ة االسالمية ف يع معاال با االاليضاوية التللية االقيخاد ة السياسية ليكنن
اللالقة مسيعدة ليحضث مسم ليا با عاذ االاليال اللـادمة.
 - 2وداد معلضات ميتخخات لضراوث اليعليم ققث العامعف بضتيلل مسين ا ه ولـاودة ور تة ونلل
وداد ونادر قياد ة كنن ممهلة لضناصلة اليعليم ف مراوث الضاالسيير الدوينراذ.
- 3الضساهضة ف عد د الفكر االسالمف ولع اساا العضس بيم المقات الضر ة االصالة اليعد د بيان
أ اله االوعاا العلضف مظاهرذ ف اللران الكر م الستة التقن ة النر فة.
- 4العضث ولع ر س مسينو البيية االدار ة اليدر سية ف الضيس الضعاالت مبتيا ولضيا مم خالل القرامم
الد رات اليدر قية الضيتنوة وتنر الضم ضرات العلضية االقـليضية الد لية وضث الضنار س القحمية
التظر ة العضلية االسيفـادة مم اليلدم العلضف اليكتنلنالف ف ساالث االوالم الضسضنوة الضلر دة
الضرالية لن عبا لتدمة القحث العلضف.
- 5براا ولـاالم االسالم بيان سضاويه مالالضيه للفلرة اسيضرار نر الرد د الد ـاو وم النقبات اليف
ميرها أوداد االسالم كرر با د ن ملث ساود اللالقة ولع اللدرة ف الد ـاو وم د تبا الدراسة
الضيعضلة للضناهي اال كار الضعاصرة اليف ساودها ولع بم ويل فكر أوداد االسالم.
- 6العضث ولع حليم معا ير العندة الناملة م الضعا ير الضعيضدة محليا والضيا اسيتدام ساالث الد دة
واال ـالم النوااللية اليف حكف ار ي امعاد وتارة االمة االسالمية ار ي الضضلكة العربية السعند ة
بنو ل سعند بينويد الضضلكة اللتاد ولع القدو الترا ـات ولع د قـاالدها الضظفر الاللة الضلل
وقدالعك ك ل سعند روضه ا

أسرة ل سعند وفظبم ا

بتنر العليدة االسالمية الخحيحة.

لل مم خالل العبند الضنكنرة اليف عتف

- 7العضث ولع اليفـاوث الضنيرك بيم اللسم باقف أقسام الكلية قـامة عا ن ولضف بيم اللسم ظرااله ف
باقف وليات العامعة ونلل ساالر االقسام الضتاارة بعامعات الضضلكة وفظبا ا

وفف وكنميبا

الر يدة.

ًال :انذسجبد انعهًيخ :
بيسب
اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس

انذسجخ
انعهًيخ

انتخصص انعبو

انتخصص انذقيق

د /ثناء محمد علي الحلبي

استاذ مساعد

دراسات اسالمية

الفقة واصوله

د /وسام احمد السيد محمد

استاذ مساعد

الفقه

الفقه المقارن

د /جمال عبد العزيز علي عبد العزيز

استاذ مساعد

محمد دراسات اسالميه

التفسير وعلوم القران

د /محمد سعد عبدالمجيد قاسم

استاذ مساعد

دراسات اسالميه

الحديث وعلومه

د /خيري محمود سعد نصير

استاذ مساعد

دراسات اسالميه

العقيدة والفلسفة

د /نجاح عثمان أبو العينين اسماعيل

استاذ مساعد

دراسات اسالميه

الفقه

أ /فضة طالع شوعان طالع

معيدة

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

أ /صباح عبدهللا عائض

معيده

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

أ /ايمان محمد مشحم

معيدة

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

أ /سالمة محمد معيض

معيدة

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

أ /صالحة محمد كعبان

معيدة

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

أ /مشاعل حسن

معيدة

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

ًال :دسجبد انجشَبيج:
سبدسب

درالة القكالنر نا.
ًال :انخطخ انذساسيخ حست انًستٕيبد.
سبثعب

رمك الضلرر

مسضع الضلرر

ودد الساوات

 151قرأ2-

ولنم اللران

2

 232لة3-

لة() 1

3

 121ويث2-

الحد ث() 1

2

 111لة3-

لة العقادات() 2

3

 121ولد2-

العليدة() 1

2

 141قرا2-

اليفسير() 1

2

 170قرا2-

اليال ة اليعن د() 1

2

 233لة2-

لة االسرة() 1

2

 222ولد2-

العليدة() 2

2

 133لة2-

له االسرة() 2

2

 222ويث2-

الحد ث() 2

2

 242قرا2-

اليفسير() 2

2

 111أصث2-

اصنل الفلة() 2

2

 211لة3-

لة العقادات() 3

3

 223ويث2-

الحد ث() 3

2

 134سلم2-

مخللل الحد ث

2

 212لة3-

لة الضعامالت

3

 243قرا2-

اليفسير() 3

2

 223ولد2-

العليدة() 3

2

 112أصث2-

اصنل الفله() 2

2

 336لة3-

لة العتا ات العلنبات

3

لة التظم( السياسة النروية)

 337لة2-

2

 23ولد2-

العليدة() 4

2

 325سلم2-

الضلث التحث

2

 344قرا2-

اليفسير() 4

2

 324ويث2-

الحد ث() 4

2

 271قرا2-

اليال ة اليعن د() 2

2

 425ويث2-

الحد ث() 5

2

 345قرا2-

اليفسير() 5

2

 325ولد2-

العليدة() 5

2

 425سلم2-

الضناهي الضعاصرة

2

 324لة2-

لة الفراالض() 1

2

 325لة2-

اللناود الفلبية

2

 425ولد2-

العليدة() 6

2

 372قرا2-

اليال ة اليعن د() 3

2

 454سلم3-

مكا ة الستة

2

 332لة3-

له الفراالض() 2

2

 324سلم2-

متاهم القحث الضكيقة االسالمية

2

ًالٔ :صف انًقشساد:
بيُب

- 1انذعٕح اوصالحيّ في انجزيشح انعشثيّ:
اللقنر
وياة النيي محضد بم وقد النهاب  ,اصالويات االمام الضعدد السلفيه  ,هدم اللقاب  ,سن ة .

 - 2صٕل انفقّ :
االاليباد عر فه وكضه

الخحابه
ر طه االيباد الرسنل صلع ا وليه سلم االيباد .

- 3انتالِٔ ٔانتجٕيذ:
البضكات أوكامبا

الكر م
.
لقيم االوكام ولع الكد الحفف ( العكد السابس ) مم اللران

- 4يكبَخ انسُّ:
عر ل السته ف الللة االصلالو أقسام السته التقن ه مم ويث صد .رها

- 5فقّ انفشائض:
الضساالث
.
باب الحساب شصيث الضساالث خحيل

 - 6صٕل انذعِٕ
اليعر ل بالدونذ الع ا

انى هللا

لدونذ
أدلة الدونذ مخادرها اروا ا .

 - 7صٕل انتخشيج:
طر له
ملدمة ولم اليتر م مقاداله ناالدذ طرق العلضاد ف اليتر م أ بر الضختفـات ف وث .

- 8فقّ انًعبيالد:
التضان
.
ولد التضان عر فه اوكامه االور الضير ي ولع

- 9فقّ انُظى انسيبسّ انششعيّ:
ظام الحكنمه الدواالم اليف لنم وليبا السللات العامه ف االسالم اهيضام االسالم بالد له .

- 10

انتالٔح ٔانتجٕيذ:

الضمليم مم الحر ف الضيعا سيم الضيقاود م الضيلـاربيم .

- 11

تفسيش:

فسير سنرة ابراهيم مم اال ه11 – 1

فسير سنرة التحث مم10 - 1

- 12

انحذيث :

دراسة وياة االمام التساالف متبعه ف السته

دة الضرصد وناب مم خرو.

 - 13فقّ انفشائض :
باليروه
.
ملدمة ولم الضنار ث الحلنق الضيعلله

- 14

فقّ انًعبيالد:

وياب القينو باب النر ط ف القينو.

- 15

انصشف:

مقادئ ولم الخرف ليلسيم الكلضه الضيكان الخر ف.

- 16

حذيث (:)2

دراسة وياة االمام اليرمنر متبعه ف الياليل .

- 17

تفسيش:

اال ات مم اال ه 18- 15مم سنرة التساد
مم  22 – 19مم سنرذ التساد

- 18

صٕل انفقّ:

اليعر ل التنشة طرق الياليل الضنونو اللا ة وكم علضه عر ل االدلة لسضا با .

- 19

حذيث:

الستم
دراسة وياة االمام ابف دا د ف وياب .

- 20

انُحٕ:

الضفعنل الضلللنأوراوه
الضفعنل الالله أوكامه

- 21

تفسيش (:)1

حه
فسير سنرة الفـا .

- 22

فقّ انعجبداد (.)2

العتاالك
.
مم صالة العضاوه الع با ة صالة االسيسلـاد وياب

- 23

عقيذِ (:)2

ملدمة ف نويد االسضاد الخفـات أهضية العلم اال ضان اسقاب اخيالف الفلباد
 )1وليلة االخيالف الفلبيه معالبا ياالعبا عر ل باهم الضختفـات
 )2اسقاب االخيالف بيم الفلباد

- 24

فقّ (:)2

اللناود الفلبيه

عر ل اللـاودذ الفلبيه للة اصلالوا الفرق بيم اللـاودذ التابي له العتا ه العلنبات

وياب العتا ات وياب الد ا ات ولنق الضرأذ ف االسالم مكا ة الضراذ ف الحتارات اللد ضه والعخر
العاهلف ققث االسالم مكا ة الضرادذ ف االسالم.

- 25

عقيذِ(:)1

عر ل العليدذ أهضييبا صفـا با ف وبد التقف صلع ا وليه سلم مس اليعر ل باهث السته العضاوه
بعض الفرق الضتالفه اسقاب ابنرها اللناود اليف قـام ببا منهي السلل مس اليعر ل بالينويد أقسامه
المالوه

ور

- 26

عقيذِ (:)2

أهضية العلم اال ضان نويد االسضاد الخفـات للضرالس ف االصنل الفر و هن الكياب السته ماسار وليه
السلل ف بضبم للتخنص.

- 27

عقيذِ (:)3

معتع العلن ف االسيناد داللة الكياب السته و العلن ف االسيناد داللة العلـث لرة ولع صفة .العلن

- 28

عقيذِ (:)4

عر ل اال ضان للة اصلالوا دخنل االوضال ف مسضع اال ضان أدلة أهث السته ولع الكياب

- 29

عقيذح (:)5

معتع ولضيف اللتاد اللدر وضا رد ا ف الكياب السته مرا ي اللدر

- 30

السته.

ادليبا.

يهم َٔحم:

الضله التحله  +اليبند ه  +التخرا .يه

- 31

انًزاْت انًعبصشِ :

االسس الفـلسفيه للضنهي الضادر

- 32

عر ل االسينراق د ا س االسينراق أهدا ه ساالث االسينراق.

فقّ انعجبداد (:)1

وياب اللبارذ عر ل اللبارذ أقسام الضياذ باب اال يه .

- 33

انتالِٔ ٔانتجٕيذ:

مراالعة اوكام اليعن د ولع العكد الما ف وفظا مم االالكاد الياسس العا ر ال ذ الضبارات الللن ه.

- 34

انلقبفّ اوسالييّ:

االسالمف
.
مفبنم الضعيضس االسالمف أسس بتاد الضعيضس

- 35

تبسيخ انتششيع:

الضلخند بيار ي الينر س االسالمف عر فه لنرذ أد ار الينر س مراوث اخيالف القحميم ف لسيضبا  :الد ر
اال ل .

- 36

عهٕو انقشاٌ :

معتع ولنم اللران عر ل اللران أسحارذ ك ل اللران .

- 37

انُحٕ:

الضعرب الضقتف التكرذ الضعر ه أ ناوبا.

- 38

حذيث (:)1

دراسة وياة االمام القتارر مس دراسة متبعه ف الخحيل بدد النوف .

- 39

فقّ انعجبداد (:)3

العليله
.
وياب الخيام أوكام االخيالف وياب الحم الع باب البدر االوحيه

- 40

انُحٕ(:)2

ا الورف الداخله ولع الضقيدأ التقر ام أخنا با .

- 41

انتالِٔ ٔانتجٕيذ:

ملدمة ولم اليعن د بيان اللحم العلف التفف وكضبضا .

- 42

حذيث (:)2

دراسة وياة االمام مسلم متبعه ف الحد ث ممث النوند الخلنات التضس الضكفرات .

