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  اآلداب بكليةاجستير الخطة الدراسية ملرحلة امل
 

 عن الكلية:نبذة 

إحدى كليات البنات التابعة ه, وهي 1400/ ه1399عام كلية اآلداب أنشئت      

التي العربية السعودية الجامعة األولى باململكة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

مجال  (13تحمل اسم امرأة ومتخصصة فقط لتعليم الفتاة السعودية في أكثر من )

, القراءات القرآنية, وإسالميةالدراسات الإستة أقسام )اآلداب , وفي كلية علمي

إ  ( .واملعلومات املكتبات, وإالجغرافيا, وإالتاريخ, وإالعربية اللغةوإ

 رؤية الكلية:

 في مجال اآلداب والعلوم النسانية .     
ً
 رائدا

ً
 عامليا

ً
 علميا

ً
 أن تكون منبرا

 رسالة الكلية:

في مجاالت اآلداب والعلوم النسانية  تقديم برامج علمية ذات جودة عالية     

إإ.والتنمية املجتمعية بقيم إسالمية,إاالقتصاد املعرفي  تسهم بخريجاتها في بناء ركائز

 : الكلية أهداف

إوإ,إ بيئة تحسين جودة البرامج األكاديمية .1
ً
إ. أدواتوإ,إ خططا

إ. 2
ً
إوإ,إ رفع مستوى الخريجة علميا

ً
إوإ,إ مهاريا

ً
إ. بحثيا

إ. الدراسات العليابمستوى البحث العلمي وإاالرتقاء  .3

إ املجتمع املحليور التعاون الفاعل بين الجامعة وإبناء جس .4 واالرتقاء ,

إ. بالخدمات املجتمعية
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إ. يحقق األداء الفعال في الكليةبني نظام إداري يحدد الصالحيات وإت .5

إتنويع مصادر التمويل في الكلية لدعم مشاريعها . .6

 :العلمية التي تمنحها الكليةالدرجات 

قسام التعليمية التي تنضوي تحت تمنح الكلية درجة البكالوريوس في جميع األ     

يتها كما تمنح درجتي املاجستير والدكتوراه في قسمي اللغة العربية والدراسات را

وتسعى بقية األقسام الفتتاح برامج دراسات عليا في  ,السالمية في الوقت الحالي 

إاملستقبل بإذن  هللا.

 :نظام الدراسة

إ نامستويعدد املستويات الالزمة وإ سنة واحدةالدراسة في البرنامج مدة      
ً
 وفقا

إ. للكليةللخطة الدراسية املعتمدة من الجامعة 

 رؤية قسم الدراسات اإلسالمية:

 منارة املرأة في التعليم الشرعي والبحث العلمي املتميز .     

 :قسم الدراسات اإلسالميةرسالة 

              قسم الدراسات السالمية بتوفير بيئة تعليمية شرعية عالية الجودة في تزميل     

واألمة  صصة تسهم في الرقي باملجتمعوتأهيل كوادر متخ,إوخدمة املجتمع,إالبحث العلمي

إوشراكات مجتمعية .,إ, من خالل برامج أكاديمية متميزة السالمية

 :الدراسات اإلسالمية قسم أهداف

 الجودة معايير وفق والبحثية التعليمية بالعملية باالرتقاء كفيلة بيئة توفير .1

إ.إاألكاديمي واالعتماد

إ وعبادة عقيدة املسلمة للمرأة املتوازنة املعتدلة الشخصية بناء .2
ً
إ.إوسلوكا
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إ.إاملجتمع وخدمة,إ العلمي والبحث,إ التعليم في الوسطية السالمية الثوابت ترسيخ .3

 تلك تطوير مع العليا والدراسات البكالوريوس ملرحلتي متميزة دراسية برامج تقديم .4

إ.إباستمرار البرامج

 أساليب تطبيق من وتمكينهن,إواملهارية والحوارية البداعية الطالبات قدرات تنمية .5

إ. وغاياته العلمي البحث

 .إالعمل سوقإ احتياجات لسد متميزة كفاءات تخريج .6

 والبحوث املتخصصة الشرعية بالدراسات النسانية املعرفة إثراء في السهام .7

 .إالتخصص فروع شتى في مبتكرة وتطبيقية علمية إضافات إلى للوصولإ األصيلة

 املجتمعية القطاعات مع والشراكة التعاونإ دعم خالل من املجتمع خدمة تفعيل .8

إ.إاملختلفة
 

 :سنة النبويةال برنامجرؤية 

الريادة التعليمية والبحثية في السنة النبوية ومجاالتها وخدمة املجتمع املحلي 

 السنة النبوية: برنامجرسالة والعالمي.

تأهيل متخصصات ذوات كفاءة متميزة في السنة النبوية وعلومها, وإثراء البحث 

إذلك, خدمة للمجتمع املحلي والعالمي.العلمي في 

 :سنة النبويةال برنامج أهداف

للمشاركة الفاعلة في االسالمي تأهيل متخصصات من أنحاء العالم  .1

 الصحيحة ونشرها. النبوية العناية بالسنة 

العناية بالتراث اإلسالمي والنتاج الفكري الذي تناقلته األجيال ،وإضفاء  .2

 الجدة والحداثة له.
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بأبحاث عميقة متخصصة في السنة النبوية  اإلسهام في إثراء املعرفة  .3

 وعلومها وما يستجد من نوازل وقضايا معاصرة. 

 تفعيل دور املشاركة املجتمعية املتبادلة بما يسهم في خدمة املجتمع. .4

 
 :قسمالدرجة العلمية التي يمنحها ال

إ.سنة النبويةال اآلداب تخصص ماجستيرإ

 الفرص الوظيفية:

 العمل األكاديمي في الجامعات الحكومية واألهلية. .1

 العمل في مجال االستشارات الشرعية في املؤسسات الحكومية واألهلية . .2

 .السنة النبويةفي مجال ملؤسسات التعليمية املحلية والعاملية العمل في ا .3

السنة البحثية في مجال دراسات الالعمل في مراكز البحث العلمي وتطوير  .4

 .النبوية
 

 . اللغة العربية   لغة الدراسة:

 ترميز املقررات: 

 ملرحلةسنة النبوية( ال) يخضع نظام ترقيم وترميز املقّررات الدراسّية لبرنامج     

سس التالية اجستيرإامل
ُ
إ.للضوابط واأل

 :: ترقيم املقّررات1

 عشرات, مئات( يدّل كّل رقم على ما يلي: خاناٍت )آحاد, 3يتكّون رقم املقّرر من      

ن في )خانة املئات( على السنة الدراسّية بفصليها ( أ إ.)األول والثاني( يدّل الرقم املدوَّ
إ

ن في )خانة العشرات( على مجموعٍة من املقّررات الدراسّية  ( ب ,  يدّل الرقم املدوَّ

إ. تنتمي إلى تخّصٍص فرعٍيّ دقيٍق بداخل البرنامج
إ
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ن في )خانة اآلحاد( على تسلسل املقّرر الدراس ّي ضمن مجموعة  ج( يدّل الرقم املدوَّ

لفرعي الدقيق ضمن املقررات الدراسية التي ينتمي إليها املقرر في التخصص ا

إ.مقررات التخصص 

إ

 : ترميز املقّررات:2

إلجميع املواد.)سلم(  تّم اختيار رمز البرنامج     

إ

إ

 ملاجستيراملرحلة  الخطة الدراسية

 سنة النبويةال برنامجاآلداب/ بكلية اجستيرتتكون الخطة الدراسية ملرحلة امل

إعلى النحو اآلتي: وحدة دراسية موزعة( 24)من
 

 املتطلبات
عدد الوحدات 

 الدراسية

 11 الفصل الدراس ي األول 

 13 الفصل الدراس ي الثاني

 8 الرسالة

 24 املجموع

إ
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إ

 متطلبات التخصص

 :تي( وحدة دراسية موزعة على النحو اآل24بواقع ) ات( مقرر 7و عددها )

 

 

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 Code/No الرمز/الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 م 831سلم  التخريج ودراسة األسانيد

ISLS831 2 2 - 4 - 

2 
 - ISLS832 3 - - 3 م 832سلم  فقه السنة

3 
 - ISLS833 4 - - 4 م 833سلم  مصطلح الحديث

 وحدة دراسية(11) املجموع

 م
 اسم املقرر 

Course Title 
 Code/No الرمز/الرقم

 ساعات االتصالعدد 
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 
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1 
 م 834سلم  الحديث املوضوعي

ISLS834 3 - - 3 - 

2 
 - ISLS835 4 - - 4 م 835سلم  دراسات في الجرح والتعديل

3 
 - ISLS836 4 - - 4 م 836سلم  مقارنة املرويات

 
  ISLS890 2 - - 2 م 890سلم      مناهج البحث

 وحدة دراسية(13) املجموع


