
 

 

 الدراسات اإلسالميةقسم خطة 

 

 

 elc@ju.edu.saالبريد االلكتروني :                                                    4067626هاتف : 

         

 

 الثاني المستوى مقررات األول المستوى مقررات

 الوحدات المقرر اسم المقرر رمز
 المتطلب
 السابق

 الوحدات المقرر اسم المقرر رمز
 المتطلب
 السابق

  3 االستماع مهارات نجم  123  3 القراءة مهارات نجم121

  3 المجتمع في الحاسب عال313  4 والبرمجة للحاسبات مقدمة عال101

  3 واالحتمال اإلحصاء مبادئ احص101  3 الكتابة مهارات نجم  122

  2 العربي التحرير عرب103  2 اللغوية المهارات عرب101

  2 المجتمع وبناء اإلسالم سلم102  2 اإلسالمية الثقافة إلى المدخل سلم101

  13 المجموع   14 المجموع 
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 الرابعمقررات المستوى  الثالثمقررات المستوى 

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر
المتطلب 

 السابق
 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

المتطلب 

 السابق

  3 علـوم القــرآن سلم121  3 القـــرآن الكريم سلم122

 112سلم  3 (1العقيدة اإلسالمية ) سلم111  3 (2فقـه العبادات ) سلم132

 132سلم  1 (1فقـه العبادات ) سلم131  1 2عقيدة سلم112

 سلم203
النظام االقتصادي في 

 اإلسالم
  1 فقه الســيرة النبوية سلم123  1

 سلم204  3 علم نفس الشخصية نفس343
أسس النظام السياسي في 

 اإلسالم
1  

  3 اإلقنـــــاع علم103  3 مادة حـــرة 

  3 مادة حـــرة     

  21 المجموع   21 المجموع 
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 السادس المستوى مقررات مسالخا المستوى مقررات

 السابق المتطلب الوحدات المقرر اسم المقرر رمز السابق المتطلب الوحدات المقرر اسم المقرر رمز

  3 الشــــريف الحـديث 313 سلم 212 سلم 3 التفســــــــير سلم314

 341 سلم 3 (2) الفقـــه أصــول 342 سلم  3 األسانيد ودراسة الحديث علوم سلم313

 333 سلم 3 (2) الشخصيـة األحـوال 334 سلم  3 (1) الفقــــه أصـول سلم341

  3 الفقهيـة والنظـريات القواعـد 343 سلم  2 (1) الشخصيــة األحوال سلم333

  3 اإلسالمية العلوم في البحث مناهج 331 سلم 222 سلم 3 واألديـــان الفِـــرق سلم323

  3 حـــــرة مـادة   2 اإلنسان حقوق مبادئ سلم103

      3 القانـــــون مبادئ نظم101

  11 المجموع   11 المجموع 
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 الثامن المستوى مقررات السابع المستوى مقررات

 السابق المتطلب الوحدات المقرر اسم المقرر رمز السابق المتطلب الوحدات المقرر اسم المقرر رمز

 سلم433  3 (1) المعـــامالت فقـه سلم433
 اإلسالميــــة والمصارف المعامالت فقه

(2) 
 433 سلم 3

  2 العقــــوبات فقـه سلم444  3 والوصـــايا المـواريث سلم434

 323 سلم 3 المعاصـرة الفكرية المذاهب سلم423  2 المقـــــاَرن الفقــه سلم431

  3 (1) ـليالعمـ التدريب سلم433  3 اإلسـالم في والقضاء الحكم نظام سلم443

  3 (2) العمــلي التدريب سلم434  3 واإلصـالح الدعوة منهجية سلم424

     222 سلم 3 اإلنجليزية باللغة إسالمية نصوص سلم432

  14 المجموع  14  المجموع 
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 وحدة دراسية 111   جمموع وحدات التخرج
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