قسم الدراسات اإلسالمية
نبذة عن البرنامج :ـ
تتيح الدراسة في برنامج الدراسات اإلسالمية بكلية التعليم المفتوح – جامعة حضرموت بشكل كامل
عن ُبعد ,فال يحتاج الطالب لالنتظام أو اإلقامة في الكلية التي تتواجد بها الدراسة ,كما أن الدراسة

بعد تقلل النفقات المالية للدراسة بشكل كبير جداً ,إذا ما أردنا المقارنة بالدراسة االنتظامية,
عن ُ
وقسم الدراسات اإلسالمية يعد أحد األقسام العلمية المتخصصة واألساسية بكلية التعليم المفتوح ,إذ

يسعى القسم في برنامجه أن تكون مخرجاته أكثر ارتباطا بسوق العمل ,واعداد خريجين ذوي كفاءة
وخبرة لتدريس العلوم اإلسالمية وتزويد الطالب بما يلزم من العلوم األساسية اإلسالمية والشرعية

التي تأهله إلى خدمة المجتمع.
أهداف البرنامج:
 الرؤية:

أن يكون القسم رائداً في التعليم الشرعي والبحث العلمي المتميز وفق معايير الجودة.

 الرسالة:
ترسيخ الهوية اإلسالمية ,ونشر منهج الوسطية ,واعداد خريجين قادرين على خدمة المجتمع

وسوق العمل والمستجد على مستوى اليمن.
 أهداف القسم:

يسعى القسم من خالل مقرراته لتحسين الخطط التدريسية وتطويرها لمواكبه تطورات العصر

ولتحقيق األهداف اآلتية:

 .1إعداد خريجين ذوي كفاءة وخبرة لتدريس مادة التربية اإلسالمية وتزويد الطالب بما يلزم من
العلوم اإلسالمية والشرعية التي تؤهله إلى ذلك.

 .2التمييز بين الحق والباطل في مجال االعتقاد واظهاره من خالل اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية الشريفة على منهج يعتمد على الوسطية واالعتدال.

 .3إبراز مفاتيح التعامل مع كتب التفسير وتخريج األحاديث الشريفة والعقيدة واألديان والمذاهب
المعاصرة والفقه وأصوله والتزكية واألخالق والفكر اإلسالمي النير األصيل المستمد من

الوحي اإللهي.

 .4شحذ همم الطالب عبر إمدادهم بالمقررات والعمل بها ليكونوا قدوة في مجاالت الحياة
العقدية والشرعية واالجتماعية.

فرص العمل:
إعداد خريجين ذوي كفاءة وخبرة لتدريس مادة التربية اإلسالمية وتزويد الطالب بما يلزم من العلوم
اإلسالمية والشرعية التي تؤهله إلى ذلك.

تأهيل باحثين في مجاالت التخصصات العلمية من خالل المقررات التي يدرسها القسم.

بيانات أخرئ:
 القيم:

 .1االلتزام بالمعايير األخالقية والمهنية ألعضاء القسم.
 .2الموضوعية واعتماد الشفافية بين أعضاء القسم.
 .3العمل بروح الجسد الواحد.

 .4الجودة والتمييز في األداء األكاديمي.

 .1التخصص :الدراسات اإلسالمية

المستوى األول
المستوى الثاني

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

فقه العبادات 1

1

فقه العبادات 2

2

مقدمة في علم الحديث

2

التالوة والتجويد

3

السيرة والشمائل النبوية 1

3

السيرة والشمائل النبوية 2

4

الثقافة اإلسالمية 1

4

الثقافة اإلسالمية 2

5

اللغة إنجليزية 1

5

اللغة إنجليزية 2

6

اللغة عربية 1

6

اللغة عربية 2

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

أصول ومناهج المفسرين

1

أحاديث أحكام المعامالت

2

علوم القرآن

2

قـضايا إسالمية معاصرة

3

مصطلح الحديث

3

التفسير 1

4

فقه المعامالت

4

اللغة الـعربية ""3

5

تاريخ التشريع

5

اللغة اإلنجليزية" "3

6

أساسـيات علم الحاسوب

6

نظم المعلومات وعلم المكتبات

المستوى الثالث
المستوى الرابع

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

نظم إسالمية

1

مناهج البحث العلمي

2

التوحيد 1

2

التوحيد 2

3

التفسير 2

3

التفسير 3

4

أصول الفقه 1

4

أصول الفقه 2

5

النحو والصرف 1

5

النحو والصرف 2

6

أحاديث أحكام األسرة

6

فقه األسرة

م

مقررات الفصل الدراسي األول

م

مقررات الفصل الدراسي الثاني

1

فقه العقوبات

1

أحاديث أحكام الجنايات

2

الفكر اإلسالمي

2

سير الخلفاء

3

التفسير الموضوعي

3

قواعد فقهية

4

علم األخالق والتزكية

4

فقه المواريث

5

مقاصد الشريعة اإلسالمية

5

مقارنة األديان

6

البالغة واإلعجاز القرآني

6

الدعوة والدعاة

