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 شريعةكلية ال -التمّيز مقررات   
 ما بعدف 2019خريف 

 
 

 
 

 المنهج الدراسي برنامج التميز
  

برنامج التميز األكاديمي في كل فصل دراسي خصيًصا ألعضاء البرنامج. ويقوم أعضاء هيئة التدريس تطرح مقررات 
المتميزين بتدريس هذه المقررات. وعادة ما تؤكد مقررات التميز على األساليب التشاركية في الصف، والدراسة المكثفة 

فريق أو مجموعة، ووجود موضوع متعدد التخصصات، والمتعمقة للموضوع، واستخدام مواد المصدر الرئيسي، والتدريس ك
عناصر الدراسة المستقلة. وتشمل مقررات برنامج التميز القراءة المكثفة، والكتابة، والبحث. ويمكن لطلبة  وعنصر من

 برنامج التميز فقط التسجيل في مقررات التميز األكاديمي.
 
 التميز األكاديمي النموذجي  مقرراتتسلسل  

 الساعات المكتسبة التميز األكاديميمقررات 

Freshman HONS 102  Seminar Course 3 )1 أكاديمي تميز (مقرر 

 6 )3ومقرر تميز أكاديمي  2مقرران للجامعة من حقائب مختلفة (مقرر تميز أكاديمي 

 9 )400-300مقررات تميز للتخصص الرئيسي (مستوى  3

 6 الخ) (مشروع الطلبة الخريجين، 499، رسالة التميز 498حلقة دراسية للطلبة الخريجين 

 24 مجموع الساعات المكتسبة للبرنامج**

ساعة مكتسبة الستكمال برنامج التميز األكاديمي تم تضمينها في الساعات اإلجمالية الالزمة  24** يرجى مالحظة أن 
 للحصول على درجة البكالوريوس في جامعة قطر.
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 :في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية توزيع مقّررات برنامج التمّيز على برامج البكالوريوس

 

  :برنامج القرآن والسنة تخصص تمقررا 

 

 الفئة
عدد الساعات 

 المكتسبة المطلوبة
رقم المقرر 

 المقترح
 اسم المقرر المقترح

عدد الساعات 
 المكتسبة للمقرر

Major-based 
Honors Course 9 CH 

DAWA 308 3 فقه التحضر 

FIQH  333 ) 3 ) 1فقه األسرة 

QURS 308 ��3 أصول التفس 
Honors Senior 

Seminar & Thesis 
6 CH 

QURS 404* 3 نقد م�ن ا�حديث 

DAWA 407** ��3 اإليمان وظاهرة التكف 

 

 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز ( *
 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز (**

 

 

  :العقيدة والدعوةبرنامج  تخصص تمقررا 

 

 الفئة
عدد الساعات 

 المكتسبة المطلوبة
رقم المقرر 

 المقترح
 اسم المقرر المقترح

عدد الساعات 
 المكتسبة للمقرر

Major-based 
Honors Course 9 CH 

QURS 203 3 علوم ا�حديث 

FIQH  333 ) 3 ) 1فقه األسرة 

DAWA 308 3 فقه التحضر 
Honors Senior 

Seminar & Thesis 
6 CH 

DAWA 314* 3 فرق ومذاهب معاصرة 

DAWA 407** ��3 اإليمان وظاهرة التكف 

 

 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز ( *
 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز (**

 

 

 



 

 

  :برنامج الفقه وأصوله تخصص تمقررا 

 

 الفئة
عدد الساعات 

 المكتسبة المطلوبة
رقم المقرر 

 المقترح
 اسم المقرر المقترح

عدد الساعات 
 المكتسبة للمقرر

Major-based 
Honors Course 9 CH 

DAWA 210 3 فقه الس��ة 

DAWA 308 3 فقه التحضر 

FIQH 401 3 أصول الفقه: الدالالت 
Honors Senior 

Seminar & Thesis 
6 CH 

FIQH 410*  3 الفقه املقارن 

DAWA 407** ��3 اإليمان وظاهرة التكف 

 

 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز ( *
 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز (**

 

 

  :الدراسات اإلسالميةبرنامج  تخصص تمقررا 

 

 الفئة
عدد الساعات 

 المكتسبة المطلوبة
رقم المقرر 

 المقترح
 اسم المقرر المقترح

عدد الساعات 
 المكتسبة للمقرر

Major-based 
Honors Course 9 CH 

DAWA 210 3 فقه الس��ة 

DAWA 308 3 فقه التحضر 

FIQH  333 ) 3 ) 1فقه األسرة 
Honors Senior 

Seminar & Thesis 
6 CH 

DAWA 314* 3 فرق ومذاهب معاصرة 

DAWA 407**  3 التكف��اإليمان وظاهرة 

 

 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز ( *
 .)HONS 498ُتعادل مقرر التميز (**

 

 


