
  الدراسات اإلسالميةالخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في  

 2017خطة خريف                       

 

 :شروط القبول في البرنامج  

 . مكتسبة ساعة 36 اجتياز قبل الرئيسي التخصص اعالن فيها بما الرئيسي التخصص إلعالن قطر جامعة متطلبات استيفاء الطلبة على يجب-1

 QURS 201( 1الحفظ والتالوة والتجويد ) مقرر اجتياز-2

 

 مكونات الخطة الدراسية 

 ساعة( 45) الكليةمتطلبات  -1

   مقرر نجاح ورسوب ) بدون ساعات مكتسبة ( *        

                                                                                            

  عدد الساعات  عدد المقّررات 

    45   17  متطلبات الكلية  -1

    9 3 الرئيسيالتخّصص  متطلبات  -2

    24   8  متطلبات التخصص الفرعي -3

 15 5 الرئيسي االختياريةالتخّصص  متطلبات-4

 33 11 العامةمتطلبات ال -5

    126   44 المجموع

 م
 اسم المقرر

عدد  رمز المقرر

 الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 فصل الطرح

 خريف / ربيع --- QURS 101 3 علوم القرآن 1

 خريف / ربيع  ---  QURS 201 0 (   1* الحفظ والتالوة والتجويد ) 2

 خريف / ربيع --- QURS 202 3 إعراب القرآن 3

 خريف / ربيع --- QURS 203 3 علوم الحديث 4

 خريف / ربيع QURS 204 3 QURS 201 (1التفسير التحليلي ) 5

 خريف / ربيع --- QURS 205 3 ( 1الحديث التحليلي ) 6

 خريف / ربيع QURS 301 0  QURS 201 (2* الحفظ والتالوة والتجويد ) 7

 خريف / ربيع --- FIQH108 3  اإلسالمي المدخل إلى الفقه 8

 خريف / ربيع FIQH 205  3 FIQH 108 (  1فقه العبادات ) 9

 خريف / ربيع FIQH  206 3 FIQH 108 فقه المعامالت المالية  10

 خريف / ربيع FIQH  333 3 FIQH  108 ( 1فقه األسرة ) 11

 خريف / ربيع --- DAWA 118 3 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  12

 خريف / ربيع --- DAWA 203 3 أصول الدعوة ومناهجها وأساليبها 13

 خريف / ربيع --- DAWA 210 3 فقه السيرة 14

 DAWA 308 3 فقه التحضر  15
DAWA 

210 

 خريف / ربيع

 خريف / ربيع --- DAWA 315 3 مناهج البحث والتحقيق 16

 خريف / ربيع ISLA 400 3 QURS 301 تدريب عملي ميداني 17
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 (ساعات 9) الرئيسيمتطلبات التخصص  -2     

 

 

 ( ساعة  24)متطلبات التخصص الفرعي -3

 التخصص الفرعي في اإلعالم التخصص الفرعي في اللغة العربية

في اللغة اإلنجليزيةالتخصص الفرعي   التخصص الفرعي في علم االجتماع 

 التخصص الفرعي في علم النفس التخصص الفرعي في الشؤون الدولية

 التخصص الفرعي في إدارة األعمال التخصص الفرعي في السياسات والتخطيط والتنمية

 

 المرشد األكاديمي* يمكنك الحصول على تفاصيل مقررات التخصص الفرعي من خالل دليل الطالب أو من 

    (ساعة 15) االختياريةالرئيسي متطلبات التخصص  -4     
 

 

 عنوان المقرر م
عدد  رمز المقرر

 الساعات
 الطرح فصل المتطلب السابق

 خريف --- DAWA 407 3 اإليمان وظاهرة التكفير 1

 ربيع --- FIQH 302 3 النظم اإلسالمية 2

 خريف FIQH  307  3 FIQH 108 أصول الفقه: دراسة عامة 3

 م
 اسم المقرر

عدد  رمز المقرر

 الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 فصل الطرح

 خريف --- DAWA 307 3 المنطق وآداب المناظرة 1

 ربيع --- DAWA 310 3 مناهج معاصرة في العلوم اإلسالمية 2

 ربيع --- DAWA 314 3 فرق ومذاهب معاصرة  3

 خريف --- DAWA 401 3 دراسة المناطق 4

 ربيع --- DAWA 406 3 النهضة والحركات اإلصالحية 5

 ربيع  --- DAWA 408 3 المجتمعات الدينية 6

 ربيع --- DAWA 412 3 مدارس فكرية غربية معاصرة 7

 ربيع  --- DAWA 414 3 مهارات اإلمامة والخطابة 8

 خريف --- DAWA 415 3 مقارنة األديان 9

 ربيع FIQH 424 3 FIQH 108 السياسة الشرعية 10

 ربيع FIQH 426 3 FIQH 108 العالقات الدولية 11

 &FIQH 433 3  FIQH 333 قضايا فقهية معاصرة 12

FIQH 206 
 خريف

 ربيع QURS 310 3 QURS 203 أحاديث األحكام 13

 خريف QURS 401 3 QURS 101 آيات األحكام 14

 ربيع QURS 402 3 QURS 101 الكريم إعجاز القرآن 15
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 ساعة ( 33) لعاّمةالمتطلبات ا -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 عنوان المقرر

 رمز المقرر
 عدد الساعات

المتطلبات 

 السابقة

 ساعة( 15المتطلبات العاّمة المشتركة )
 - ARAB 100 3 1لغة عربية  1

 ARAB 200 3 ARAB 100 2لغة عربية  2

 - ENGL 110 3  1اللغة االنجليزية  3

 ENGL 111 3 ENGL 110  2اللغة االنجليزية  4

 - DAWA 111 3 الثقافة االسالمية 5

 ساعات( 3المتطلبات العاّمة التكميلية )
 - UNIV 100 3 السيمينار 6

 ساعة( 15المتطلبات العاّمة االختيارية )

 عدد الساعات اختر مقرر واحد من كل حقيبة 

 3 حقيبة العلوم االجتماعية والسلوكية 7

 3 الرياضيات  العلوم الطبيعية حقيبة 8

 3 حقيبة تاريخ قطر والخليج 9

 3 حقيبة المعارف العامة 10

 3 حقيبة المهارات العامة 11
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 الدراسات اإلسالميةالخطة اإلرشادية لبرنامج البكالوريوس في 

داخل عليه المقّررات، أو ننصح الطالب عند تسجيل المقّررات أن يتّبع الخطة اإلرشادية ألنّها ستساعده على التخّرج في أربع سنوات دون أن تت

 رات وتتابعها: ون فاته من مقررات. وهي تراعي تسلسل المقرّ يضطر للدراسة في الفصل الصيفي، أو يؤّخر تخّرجه من أجل تدارك ما قد يك

  

 

 السنة األولى

 الفصل

 الرقم

  خريف

 

 

 الفصل

 الرقم

 ربيع

 ساعات المقرر ساعات المقرر

 3 متطلب عام  - 3 متطلب عام  -

 3 متطلب عام  - 3 متطلب عام -

 3 متطلب عام  - 3 متطلب عام  -

 3 المدخل إلى الفقه اإلسالمي FIQH 108 3 متطلب عام  -

QURS 101  3 علوم القرآن DAWA 118 3 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية 

 15 المجموع 15 المجموع

 السنة الثانية

 الفصل

 الرقم

  خريف

 

 الفصل

 الرقم

 ربيع

 ساعات المقرر ساعات المقرر

 3 متطلب عام  - 3 متطلب عام  -

 3 متطلب عام  - 3 متطلب عام  -

QURS 201 ( 1الحفظ والتالوة والتجويد ) 0 QURS 202  3 إعراب القرآن 

QURS 203 3 علوم الحديث QURS 204 ( 1التفسير التحليلي   ) 3 

QURS205 ( 1الحديث التحليلي ) 3 FIQH 206   3 فقه المعامالت المالية 

DAWA 203 3 أصول الدعوة ومناهجها وأساليبها DAWA 210  3 فقه السيرة 

FIQH 205 ( 1فقه العبادات ) 3    

 18 المجموع 18 المجموع

 السنة الثالثة

 الفصل

 الرقم

 الفصل  خريف

 الرقم

 ربيع

 ساعات المقرر ساعات المقرر

QURS 301 ( 2الحفظ والتالوة والتجويد ) 0 FIQH 302 3 النظم اإلسالمية 

FIQH 307  3 عامةأصول الفقه: دراسة DAWA 308   3 فقه التحضر 

FIQH 333 ( 1فقه األسرة) 3 مقرر اختياري من التخّصص الرئيس - 3 

DAWA 315 3 مقرر من التخصص الفرعي - 3 مناهج البحث والتحقيق 

 3 مقرر من التخصص الفرعي - 3 مقرر اختياري من التخّصص الرئيس -

 3   3 مقرر من التخصص الفرعي -

 15 المجموع 15 المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل

 الرقم

  خريف

 

 

 الفصل

 الرقم

 ربيع

 ساعات المقرر ساعات المقرر

DAWA 407 3 اإليمان وظاهرة التكفير ISLA 400 3 تدريب عملي ميداني 

 3 مقرر اختياري من التخّصص الرئيس - 3 مقرر اختياري من التخّصص الرئيس -

 3 مقرر من التخصص الفرعي - 3 اختياري من التخّصص الرئيسمقرر  -

 3 مقرر من التخصص الفرعي - 3 مقرر من التخصص الفرعي -

 3 مقرر من التخصص الفرعي - 3 مقرر من التخصص الفرعي -

 15 المجموع 15 المجموع


