
 

 

  
  

ماجستير الدراسات اإلسالمية مساق: 
  العقيدة

   الخطة الدراسية للبرنامج  

 انتظام/ صباحي  نظام الدراسة والمواعيد  

  يشترط التالي:شروط القبول العامة باإلضافة إلى 

 جيد جًدا  التقدير  

حفظ جزء من القرآن مجيع التخصصات الشرعية  التخصص المطلوب 

 كحد أدىن   %56 اختبار قدرات الجامعيين مخسة أجزاء من القرآن  

 ملوظفات اخلدمة املدنية  موافقة جهة العمل  

 اختبار حتريري.  

 اختبار قرآن كرمي.    اختبارات المفاضلة  

 مقابلة علمية شخصية.  
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 وزارة التعليم

 جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن 

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  
 عمادة الدراسات العليا  

  برنامج الماجستير في العقيدة

 قسم الدارسات اإلسالمية، كلية اآلداب 

 يضع قسم الد ارسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أيديكم برنامج" الماجستير"
العلوم و المهارات ر عدة أهمها: أنه يركز على اإلسالمية (تخصص :العقيدة (، وهذا البرنامج يتميز بأمو في الد ارسات 

ضور في ، الذين لهم حيًا وبحثياً ألساتذة المتميزين علماألساسية في التخصص ويضم بين جنباته نخبة علمية من ا
 الوسطية.  التخصص، إضافة لتميز مقرارت الجامعة بتركيزها على تعميق مفهوم

 رؤية البرنامج  

 في علوم العقيدة ومجاالتها وخدمة المجتمع المحلي والعالمي. ثية الريادة التعليمية والبح

 رسالة البرنامج   

خدمة لمي البحث العل ثراءألديان والمذاهب الفكرية  واتأهيل متخصصات ذوات كفاءة متميزة في العقيدة والفرق وا
 المحلي والعالمي. المجتمع 

 أهداف البرنامج 

 فتح قنوات التواصل بين جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والجامعات المحلية المتميزة.  -1

 تعميق العلم بمنهج السلف في العقيدة اإلسالمية بمسائله ودالئله.  -2

 اإلسالم.  التعريف باألديان المختلفة وتاريخها، ومواطن التحريف للقيام بواجب دعوتهم إلى -3

إعداد الكوادر العلمية المؤهلة والمتخصصة في مجال العقيدة وعلومها لنشر الدين اإلسالمي الصحيح في جميع بالد  -4
 العالم والتدريس في الجامعات المحلية والعالمية. 

ب المعاصرة لمذاهالمكتبات المحلية والعالمية بالبحوث المؤصلة والمعاصرة في مجال العقيدة واألديان والفرق وااثراء  -5
 لسد حاجة األمة الماسة لذلك. 

   اسم الدرجة العلمية

  درجة الماجستير في الد ارسات اإلسالمية (تخصص: "العقيدة"

   أسلوب الدارسة

 ارسية والرسالة.ماجستير بالمقرارت الد
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  .الد ارسات اإلسالمية   التخصص العام 

التخصص الدقيق  
   العقيدة.
           نظام الدارسة
 انتظام.

              لغة البرنامج والرسالة
شروط القبول  اللغة العربية.

  بالبرنامج

يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدارسات العليا في 
 الجامعات السعودية وهي: 

 دل ال يقل عن تقدير جيد جادا. أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس بمع -1

 أن تكون المتقدمة سعودية أو غير سعودية من أم سعودية.  -2

 أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.  -3

 أن تكون حسنة السيرة والسلوك والئقة طبيا.  -4

 أن تقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسها.  -5

 موافقة مرجعها على الد ارسة إذا كانت موظفة.  -6

 إضافة الى الشروط التالية: 

  ويفضل في التخصص الشرعي .كالوريوس أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الب .1

 من القرآن.  جزاءمتمة حفظ خمسة أ .2

ارت تحريرية واختبار القرآن الكريم والمقابلة العلمية أن تجتاز ما يجري لها من اختبا .3
 الشخصية. 

   متطلبات الحصول على الدرجة

                                                                                                                                                                .بنجاح  مع الرسالة راسيةوحدة د 42إتمام 
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 الهيكل العام لمقرارت مساق العقيدة:  .1

  

 

  الوحدات 

 الفصل الدراسي  رمز المقرر  اسم المقرر  نوع المقرر 
 نظري  عملي  إجمالي 

 840سلم   توحيد الربوبية واأللوهية   إجباري  4  -  4 

 
 841سلم  القدر   إجباري  2  -  2 

 842سلم   مباحث اإليمان   إجباري  4  -  4 

  843سلم  الفرق  إجباري  4  -  4 

 890سلم  منهج البحث   إجباري  2  -  2 

 844سلم   توحيد األسماء والصفات  إجباري  4  -  4 

 

 845سلم   اليوم اآلخر  إجباري  2  -  2 

 846سلم   الصحابة واإلمامة  إجباري  2  -  2 

 847سلم   األديان  إجباري  3  -  3 

 848سلم   المذاهب الفكرية  إجباري  3  -  3 

 إجباري  2  -  2 
خصائص أهل السنة 

 ووسطيتهم 
 849سلم  

  المجموع   -  -  32 

 800سلم    رسالة  إجباري  -  -  8
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  إجمالي الوحدات 


