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 المتطلبات التالية:الدراسات االسالمية بكالوريوس برنامج تتضمن خطة 
 عدد الساعات المتطلبات

 42 متطلبات الجامعة 1

 53 متطلبات الكلية 4

27 متطلبات التخصص   5  

 155 إجمالي الساعات المطلوبة للتخرج

 

 كل مساق:ل السابق متطلبالودة وعدد الساعات المعتماسم وقم الخطة الدراسية للبرنامج موضحة ر تفاصيل
  تي:مقسمة كاآل  42جمالي عدد الساعات إ:  متطلبات الجامعة 1 .  
 تطلب السابقمال الساعات المعتمدة اسم المساق  المساق رمز

GE 101 

ة 
مع

جا
ب 

طل
مت

ي
ار

جب
إ

 

 ال يوجد 5 (1مهارات االتصال باللغة العربية )

GE 112/103 في اآليلتس أو ما يعادلها لمساق  4.5 5 (1نجليزية  )مهارات االتصال باللغة اإلGE 112 

 GE 103في اآليلتس أو ما يعادلها لمساق  5.0

GE 113/104 (  4مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية) في اآليلتس أو ما يعادلها لمساق  4.5 5GE 113 
 GE 104في اآليلتس أو ما يعادلها لمساق  5.0

GE 106 ال يوجد 5 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 

GE 107 ال يوجد 5 دارة الذاتيةاإل 

GE 140 ال يوجد 5 الحضارة االسالمية 

 مطلوبةجمالى الساعات الإ 18   

 :يجب أن يختار الطالب واحد من المساقات التالية :عة االولىالمجمو
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 ال يوجد UAE Society -  5  مجتمع اإلمارات

GE 149 ال يوجد 5 اقتصاد دولة االمارات وسوق العمل 

    :ثانيةعة الالمجمو

GE 108 يوجد ال 5 فن التعامل مع اآلخرين 

GE 143 ال يوجد 5 تاريخ الخليج العربي 

GE 102 5 (4) مهارات االتصال باللغة العربية GE 101 - ( 1مهارات االتصال باللغة العربية) 

GE 150 ال يوجد 5 مبادىء علم االحصاء 

GE 172 ال يوجد 5 موارد الطبيعية والبيئةال 

GE 160 ال يوجد 5 نظام االسالم 

GE 155 ال يوجد 5 اإلرشاد األسري 

 إجمالى الساعات المطلوبة 6   

  مقسمة كاالتي: 53 جمالي عدد الساعات : إمتطلبات الكلية .      2
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق  المساق رمز
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 ال يوجد 5 المدخل إلى العقيدة االسالمية

IA 115  ال يوجد 5 إلى الفقه االسالميالمدخل 

IA 130 ال يوجد 5 علوم القرآن 

IA 145 ال يوجد 5 علوم الحديث 

IA 131 ( 1التالوة والحفظ والتجويد) ال يوجد 1 

IA 132 ( 4التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 131 - ( 1التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 133 ( 5التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 132 - ( 4التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 134 ( 2التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 133 - ( 5التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 135 ( 3التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 133 - ( 3التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 136 ( 6التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 133 - (3د )التالوة والحفظ والتجوي 

IA 137 ( 7التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 133 - ( 3التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 138 ( 8التالوة والحفظ والتجويد) 1 IA 133 - ( 3التالوة والحفظ والتجويد) 

IA 260 ( 1النحو والصرف) 5 GE 101 - ( 1مهارات االتصال باللغة العربية) 

IA 261 ( 2النحو والصرف) 5 IA 260 - ( 1النحو والصرف) 

IA 270 4 معاجم وفقه اللغة GE 101 - ( 1مهارات االتصال باللغة العربية) 

IA 361 4 البالغة IA 260 - ( 1النحو والصرف) 

IA 175 ال يوجد  5 منهج البحث العلمي 

IA 375 4 الخطابة IA 261 - ( 2النحو والصرف)  ساعة 66و 
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 اجمالي الساعات المطلوبة 53   

 

 

 

 

 

  

  مقسمة كاآلتي:  42جمالي عدد الساعات  : إ  التخصصمتطلبات .      5
الساعات  اسم المساق  المساق رمز

 المعتمدة

 المتطلب السابق
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 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية – IA 100 5 (1اإليمان )

IS 201 ( 4اإليمان) 5 IS 200 – ( 1اإليمان) 

IS 300 ( 5اإليمان) 5 IS 200 – ( 1اإليمان) 

IS 400 5 الفرق واألديان IS 300 – ( 5اإليمان)  ساعة 66و 

IS 215 5 أصول الفقه IA 115 – المدخل إلى الفقه اإلسالمي 

IS 216 4 القواعد والفروق الفقهية IS 215 – أصول الفقه 

IS 217 4 مقاصد الشريعة IS 215 – أصول الفقه 

IS 218 ( 1فقه العبادات) 5 IS 215 – أصول الفقه 

IS 219 ( 4فقه العبادات) 5 IS 215 – أصول الفقه 

IS 315 ( 1فقه المعامالت) 5 IS 215 – أصول الفقه 

IS 316 ( 4فقه المعامالت) 5 IS 215 – أصول الفقه 

IS 415 ( 1فقه األسرة) 5 
IS 215 – الفقه أصول, 
IS 216 – القواعد والفروق الفقهية 

IS 416 ( 4فقه األسرة) 5 IS 215 – أصول الفقه, 

IS 216 – القواعد والفروق الفقهية 

IS 417 5 فقه الجنايات والقضاء 
IS 215 – أصول الفقه, 
IS 216 – القواعد والفروق الفقهية 

IS 418 5 فقه النوازل 
IS 215 – أصول الفقه 

IS 216 – القواعد والفروق الفقهية 
IS 217 – مقاصد الشريعة 

IS 230 5 أصول التفسير وقواعده IA 130 – علوم القرآن 

IS 330 4 مناهج المفسرين IS 230  - أصول التفسير وقواعده 

IS 331 ( 1التفسيرالتحليلي) 5 IS 230  - أصول التفسير وقواعده 

IS 445 4 مناهج المحدثين IA 145 – علوم الحديث 

IS 343 5 التخريج واألسانيد IA 145 – علوم الحديث 

IS 526 5 (1) التحليلي الحديث IA 145 – علوم الحديث 

IS 375 5 دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية IA 145,IA 130, IA 115, GE 113 

IS 260 ال يوجد 5 السيرة النبوية 

IS 499 2.0ومعدل تراكمي اعة س 115 - التدريب الميداني 

 إجمالى الساعات المطلوبة 53 

 

  متطلبات التخصص:إستكمال        . 5

الساعات  اسم المساق  المساق رمز

 المعتمدة

 المتطلب السابق

IS 332 

ي
ار

تي
خ

 ا
ص

ص
خ

 ت
ب

طل
مت

 

 أصول التفسير وقواعده -  IS 230 5 (4التحليلي )تفسير ال

IS 347  5 (4)الحديث التحليلي IA 145 – علوم الحديث 

IS 360  ساعة أكاديمية 66 5 الخلفاء الراشدينتاريخ 

IS 361 ساعة أكاديمية 66 5 دب والرقائقالهدي النبوي في اآل 

IS 362 ساعة أكاديمية 66 5 حاضر العالم اإلسالمي 

IS 419 ساعة أكاديمية 86 5 المصارف اإلسالمية 

IS 420 ساعة أكاديمية 86 5 ميمبادئ االقتصاد اإلسال 

IS 421 ساعة أكاديمية 86 5 أصول المحاكمات الشرعية والمدنية 

IS 376 ساعة أكاديمية 66 5 أصول التربية في االسالم 

IS 475 ساعة أكاديمية 86 5 الدعوة 
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 إجمالى الساعات المطلوبة 9   
 

بأخذ مساقات  أو لها لكي يسمح له  اإلجبارية 011لمستوى ة اجتياز جميع مستويات مساقات ا/متطلب إجباري: على الطالب

 .511مستوى 


