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 الدراسات االسالمية ماجسترياستنارة مواصفات بزىامج 

 
 الكسه األول: املعلومات األساسية

 

 كمية اآلداب  :التي تقدم البرنامج الكمية.                جامعة األندلس لمعموم والتقنية الجامعة:
 مج:أوال: املعلومات األساسية عً الربىا  م
 ماجستير -دراسات إسالمية   والدرجة العممية البرنامج اسم 1
 االندلس  جامعــــــة الجية المسؤولة عن منح الدرجة العممية 2
 قسم الدراسات اإلسالمية  :الجية المسؤولة عن البرنامج 3
  ال يوجد األقسام العممية المشاركة في البرنامج 4
 المغة العربية  لغة الدراسة في البرنامج 5
 م  2015/2014 عام البدء بالدراسة  6
 %75انتظام والحد األدنى لمحضور  :الدراسة في البرنامجأسموب  7
 جامعة االندلس  مكان تنفيذ البرنامج 8
 فصمي  :نظام الدراسة 9

 سنتين دراسيتين )أربعة فصول( :الزمن الكمي لمبرنامج 10

 :البرنامج لاللتحاق بياالمينة/المين التي يعد  11
التدريس في الجامعة والكمية و المعاىد المتخصصة  

  في الدراسات االسالمية بعد الثانوية دكتوراه
 البكالوريوس و الميسانس او ما يعادليا  مستوى/مستويات التأىيل المستيدفة في البرنامج 12
 في الدراسات اإلسالمية وعموم القرآن  بكالوريوس :المؤىل المطموب لاللتحاق 13
 جيد عمى األقل :التقدير المطموب لاللتحاق 14
 (480بدرجة ) الحصول عمى التوفل :شروط أخرى 15
 د / مطيع شبالة  :القسم رئيس 16
 د / مطيع شبالة  : اسم منسق البرنامج 17
 د / عمي سراج و د / شرف الشياري  )وجدوا إن( الخارجيين المراجعين/ الخارجي المراجع 18
  2014-5-17 البرنامج مواصفات إقرار تاريخ 19
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 :رسالة الهلية وأهدافها: ثاىيًا 
 رسالة الكمية:

 . تسعى الى تكوين كفاءات عممية متميزة قادرة عمى التفاعل مع  مجتمعيا وفق منيج قيمي واكاديمي سميم
 الكمية: أىداف

 بعمومو وفق أسس منيجية .الكريم والعناية  بالقرآن االىتمام 1
 اعداد كادر مؤىل بالعموم الشرعية قدوة في المجتمع عمى منيج الوسطية واالعتدال . 2
 رفد المجتمع بكوادر مؤىمة شرعيا وقانونيا بما يمبي احتياجاتو .  3
 إيجاد كادر عممي متخصص في عموم المغات وآدابيا ممما بقواعدىا متقننا لمياراتيا متذوقا آلدابيا .    4
  تأىيل كادر اعالمي ميني  متخصص يؤدي رسالتو في المجتمع بكل كفاءة واقتدار.   5

 ثالجًا: رسالة الكسه العلني وأهدافه: 
 رسالة القسم العممي:
 ي معتدل .متميزة تكسب الطالب عموما شرعية قائمة عمى منيج أكاديمتقديم برامج عممية 

 ألن يكون الدارس :  اىداف القسم العممي:
 و تعرفا .مؤمنا باهلل ورسولو إيمانا مطمقا تصورا  1
 أن يكون قادرا عمى بناء تصور شامل لمدين اإلسالمي وقيمو العميا . 2
 المعرفة الواعية بتأثر اإلسالم بحياة الفرد والمجتمع .  3
 مستوعبا لمعموم المتصمة بالقرءان الكريم والسنة والسنة النبوية . 4
 قادرا عمى استنباط األحكام الشرعية الصحيحة عمى ضوء ما جاء في القرءان الكريم والسنة النبوية الشريفة . 5
  لمنيج السميم .معرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة ا 6

 :مزجعية الربىامج: رابعًا
 .بشأن الجامعات والمعاىد العميا والكميات األىمية م2005( لسنة 13قانون رقم )-1
 .والمعاىد العميا والكميات األىمية بشأن الجامعات م 2005( لسنة13الالئحة التنفيذية لمقانون رقم)-2
  اليمنية الجامعات في العميا الدراسات نظام بشأن م2008 لسنة( 40) رقم الوزراء مجمس رئيس قرار -3
 مجمس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة.دليل معايير الدراسات العميا لممستوى األول )بداية( الصادر من  -4
 الصادر من مجمس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة.ونماذج توصيف البرامج والمقررات استمارات  -5
 ..........................................................وكاالت االعتماد والجودة اإلقميمية مثل:  -6
 . جامعة صنعاء وجامعة إب وجامعة عدن: ات محمية مثلفي جامعالبرامج المماثمة  -7

 جامعة اإلمام محمد بن سعود و جامعة دار العموم الشرعية في القاىرة .وجامعات خارجية مثل:     
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 املهيية املعلومات :الجاىي الكسه
 

 :رسالة الربىامج: أوال
 خدمة البرامج اإلسالمية عن طريق التعميم والتأىيل والبحث لترسيخ اليوية اإلسالمية ونشر منيج الوسطية واإلعتدال .

 :أهداف الربىامج: ثاىيا
 يتعرف ويوضح عموم الشريعة اإلسالمية أصوال وفروعا بأسموب وجييا . 1
 الدارسين من المعارف والميارات الضرورية لمعمل في األوساط االكاديمية . يتمكن 2
 فتح المجال أمام الدارسين والميتمين لمحصول عمى درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية .  3
 اإلسيام بإعداد  المتخصصين في الدراسات اإلسالمية تمبية إلحتياج المجتمع . 4
 رة عمى إجراء البحوث العممية وفق منيج أكاديمي سميم .إكساب الدارسين القد 5
 إعداد مدرسين مؤىمين وطموحين أكاديميا مساىمون في نشر العمم وخدمة المجتمع . 6
 
 املستهدفة الربىامج تعله خمزجات :الجثا
 

  :للبزناهج الوستهذفة التعلن هخزجات 1-

 : يتوقع من الخريج ان يكون قادرا عمى 
 :والفيم المعرفة - أ

الدارس عموما شرعية متخصصة في الدراسات اإلسالمية . إكساب . 1-  
ومفاىيمو . االجتيادوأصول  األصيمةالمفاىيم الشريعة الخاطئة في ضوء مصادر اإلسالم  مناقشة-2  
 

  :الميا رات الذىنية -ب
المعارف العقائدية والشريعة ومصادر اإلسالم األساسية .استباط   -١ 

النصوص الشرعية بطريقة منيجية متوازنة . تحميل  - ٢ 
 

  :العمميةو  الميارات المينية -ج 
بحوثا عممية في فوع الدراسات اإلسالمية المختمفة . اعداد  -١ 

 ٢ -  التراث العممي اإلسالمي في معالجة قضايا العصر المستجدة . توظيف
 

  :رات العامةالميا -د
القيم اإلسالمية واإلنسانية في مواقف الحياة المختمفة .  تطبيق    - ١ 

المغة العربية السميمة ويثري بيا بحوثو .  تحدث  - ٢ 
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 :الدراسية املكزرات يف الربىامج تعله خمزجات تسهنيرابعا: 
 مقررات الفصل األول:

أصول  التعمم مخرجات
 الفقو

عقيدة 
مناىج البحث  التفسير وأديان

 السياسة الشرعية العممي

الدارس عموما شرعية متخصصة في  إكساب
 الدراسات اإلسالمية

 صح صح صح صح صح

المفاىيم الشريعة الخاطئة في ضوء  مناقشة
 االجتيادوأصول  األصيمةمصادر اإلسالم 

 ومفاىيمو

 صح × × صح صح

المعارف العقائدية والشريعة ومصادر استباط 
 اإلسالم األساسية

 صح × صح صح صح

النصوص الشرعية بطريقة منيجية  تحميل
 متوازنة

 صح × صح صح صح

بحوثا عممية في فوع الدراسات  اعداد
 اإلسالمية المختمفة

 صح صح صح صح صح

التراث العممي اإلسالمي في معالجة  توظيف
 قضايا العصر المستجدة

 صح صح صح صح صح

القيم اإلسالمية واإلنسانية في مواقف  تطبيق
 الحياة المختمفة

 صح صح × صح ×

المغة العربية السميمة ويثري بيا  تحدث
 بحوثو

 × صح × × صح

 
 

 :الثانيمقررات الفصل 

الفقو  التعمم مخرجات
 المقارن

الفكر 
 االسالمي

دراسات في عموم 
 الحديث

النحو 
 عموم القرآن والصرف

الدارس عموما شرعية  إكساب
 متخصصة في الدراسات اإلسالمية

 صح × صح صح صح

المفاىيم الشريعة الخاطئة في  مناقشة
وأصول  األصيمةضوء مصادر اإلسالم 

 صح × × صح صح
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 ومفاىيمو االجتياد
المعارف العقائدية والشريعة استباط 

 ومصادر اإلسالم األساسية
 صح × صح صح صح

النصوص الشرعية بطريقة  تحميل
 منيجية متوازنة

 × × صح صح صح

بحوثا عممية في فوع الدراسات  اعداد
 اإلسالمية المختمفة

 صح × صح صح صح

التراث العممي اإلسالمي في  توظيف
 معالجة قضايا العصر المستجدة

 صح صح صح صح صح

القيم اإلسالمية واإلنسانية في  تطبيق
 مواقف الحياة المختمفة

 صح × × صح ×

المغة العربية السميمة ويثري  تحدث
 بيا بحوثو

 صح صح × × ×

 التكييه وطزم والتعله التعليه اسرتاتيجيات خامسا:

 المستهدفة التعمم مخرجات من كل ويوضع جدول في ترتب  :والتعمم التعميم استراتيجيات  1-
 .مقابل عمود في تحقيقه تناسب التي والتعمم التعميم وطرق عمود في لمبرنامج

 لمبرنامج المستهدفة التعمم مخرجات من كل ويوضع جدول في ترتب :التعمم تقييم طرق  2-
 .مقابل ود عم في تقييمها تناسب التي التعمم تقييم وطرق عمود في

 والتعله التعليه اسرتاتيجياتسادسا: 

 الوخزج تحقيك تناسة التي والتعلن التعلين طزق التعلن هخزجات م

  والفهن: الوعزفة - أ

الدارس عموما شرعية متخصصة في  إكساب 1
  الدراسات اإلسالمية

 المستقل  المحاضرة + العمل الفردي

المفاىيم الشريعة الخاطئة في ضوء  مناقشة 2
 االجتيادوأصول  األصيمةمصادر اإلسالم 

 ومفاىيمو

 الحوار والمناقشة + اإلجتماعات العممية 

الوها رات الذهنية:  -ب   
المعارف العقائدية والشريعة ومصادر استباط  1

 اإلسالم األساسية
 العمل الفردي المستقل + الحوار والمناقشة 
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النصوص الشرعية بطريقة منيجية  تحميل 2
 متوازنة

 العمل الفردي المستقل + الحوار والمناقشة

  الوهارات الوهنية والعولية: -ج
بحوثا عممية في فوع الدراسات  اعداد 1

 اإلسالمية المختمفة
 بحوث عممية +  المناقشة 

التراث العممي اإلسالمي في معالجة  توظيف 2
 قضايا العصر المستجدة

 العمل في المكتبة 

  الوها رات العاهة: -د
القيم اإلسالمية واإلنسانية في مواقف  تطبيق 1

 الحياة المختمفة
  المالحظة

المغة العربية السميمة ويثري بيا  تحدث 2
 بحوثو

 تكميفات إلقائية + األبحاث العممية  

 

 طرق تقييم التعمم:

 تناسب المخرج التي تقييم التعمم طرق التعلن هخزجات م

  والفهن: الوعزفة - أ
الدارس عموما شرعية متخصصة في الدراسات  إكساب 1

 اإلسالمية
 إختبار تحصيل 

المفاىيم الشريعة الخاطئة في ضوء مصادر اإلسالم  مناقشة 2
 ومفاىيمو االجتيادوأصول  األصيمة

 مالحظة + إختبار شفهي .

الوها رات الذهنية:  -ب   
 مقابمة + مالحظة  المعارف العقائدية والشريعة ومصادر اإلسالم األساسيةاستباط  1
 مالحظة + المقابمة  النصوص الشرعية بطريقة منيجية متوازنة تحميل 2
  الوهارات الوهنية والعولية: -ج
 المقابمة  بحوثا عممية في فوع الدراسات اإلسالمية المختمفة اعداد 1
التراث العممي اإلسالمي في معالجة قضايا العصر  توظيف 2

 المستجدة
 التكميفات في المسائل العصرية .

  الوها رات العاهة: -د
 ممف تقارير اإلنجاز  القيم اإلسالمية واإلنسانية في مواقف الحياة المختمفة تطبيق 1
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 إختبار أداء + تكميفات تطبيقية  المغة العربية السميمة ويثري بيا بحوثو تحدث 2
 

 

 :اسرتاتيجيات التدريس: عًاساب 
استراتيجية 

 وصف كيفية استخداميا التدريس

 العزض مً املدرس ومياقصة الطالب والكزاءة والتعليل واإلجابة على اإلستفسارات  المحاضرة
 × السمنار
 × المختبر
 :اسرتاتيجيات التكييه: ثاميا

 وصفيا )في أي المقررات تستخدم ومعدل استخداميا( طريقة التقييم
 × الشهري االمتحان
 التكاليف

 درجة  15بعد مضي منتصف الفصل وعميو  واألنشطة.

 درجة  25أسابيع دراسية وعميو  5بعد مضي  االمتحان النصفي
 × االمتحان العممي
 درجة  60آخر الفصل الدراسي وعميو  االمتحان النهائي

 :هيهل الربىامج: تاسعا
 ساعة 36 عدد الساعات المطموبة إلكمال البرنامج -1
 النسبة          المئوية من مجموع ساعات البرنامج، موزعة كالتالي:عدد الساعات ونسبتيا  -2

 × المقررات الثقافية العامة )متطمبات الجامعة(، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج . -

 × مقررات الكمية )متطمبات الكمية(، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج. -

 × إجمالي ساعات البرنامج.المقررات األساسية لمتخصص ونسبتها من  -

 30 مقررات التخصص اإلجبارية ونسبتيا من إجمالي ساعات البرنامج. -
 × مقررات التخصص االختيارية )إن وجدت(، ونسبتيا من إجمالي ساعات البرنامج. -
 قاعات + رسالة علنية  6 التدريب الميداني، ونسبته من إجمالي ساعات البرنامج. -
 × األمر( تحدد وتبرر، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامجمقررات أخرى )إن لزم  -

 :اخلطة الدراسية: عاشزا
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 الفصل الدراسي األول
رقم المقرر 

عدد الساعات  اســـــم المقرر ورمزه
 المعتمدة

القسم  طبيعة المقرر عدد الساعات
المسئول عن 

تدريس 
 المقرر

هتطلة جاهعة/كلية/  تدريب عممي سمنار نظري

 تخصص

 إجباري/ إختياري

  إجباري    3 3 أصول الفقو 1
  إجباري    3 3 عقيدة وأديان 2
  إجباري    3 3 التفسير 3
  إجباري  2  2 3 مناىج البحث العممي 4
  إجباري    3 3 السياسة الشرعية 5

    2  14 15 مجموع ساعات الفصل األول
 الفصل الدراسي الثاني

المقررات 
 الدراسية

 اســم المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

القسم  طبيعة المقرر عدد الساعات
المسئول عن 

تدريس 
 تدريب عممي سمنار نظري المقرر

متطمب جامعة/كمية/ 
 تخصص

 إجباري/ إختياري

      3 3 الفقو المقارن  1
  إجباري     3 3 الفكر اإلسالمي 2
  إجباري    3 3 دراسات في عموم الحديث  3
  إجباري    3 3 النحو والصرف  4
  إجباري    3 3 عموم القراءان  5

  إجباري     15 مجموع ساعات الفصل الثاني
    6   6 الرسالة العممية

    8  29 36 المجموع الكمي لمساعات
  حادي عصز: متطلبا الكبول:

 الحصول عمى شهادة البكالوريوس بتقدير جيد عمى األقل. -1
 الحصول عمى شهادة التوفل . -2
 اجتياز اختبار القدرات  -3
 اختبار القبول -4
 المقابمة الشخصية -5
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 :متطلبات احلضور وإننال الربىامج: ثاىي عصز
 مرفق نصوص من الئحة الدراسات العميا التي تنظم ذلك...

  :متطلبات التخزج: ثالح عصز
 ساعات لمرسالة. 6ساعة لممقررات و 30 إجمالي الساعات المطموبة لمتخرج: -
 % 65: الحد الدنى من الدرجات الالزمة لمنجاح بالنسبة لكل مقرر من المقررات الدراسية لمبرنامج -
 % فما فوق، وفي أقل من ذلك يعطى دبموم عالي فقد.75: إجمالي الدرجات أو التقديرات المطموبة لمتخرج -

 :لتيفيذ الربىامجاإلمهاىات املطلوبة : رابع عصز
 مصادر التعمم: -أ

 المراجع الرئيسية ) كتب المقررات الدراسية ( . -1
 المراجع المساعدة  ) المكتبة (. -2
 المواد اإللكترونية واإلنترنيت . -3
 مراكز الدراسات والبحوث . -4

 

 المختبرات والتجييزات واألدوات والمواد التعميمية: -ب
 )تقويم مخرجات التعمم المستهدفة لمبرنامج( :وحتسييه خامس عصز: تكويه الربىامج

 العينة أداة التقييم /المقيمونالمستهدفون
  مقابمة  –استبيان  طمبة السنة النهائية

  استبيان  خريجون
  استبيان المستفيدون )جهات التوظيف(

 موصفو البرنامج : 
 م 2014/  4/ 19التاريخ:   د / مطيع محمد شبالو    دورة توصيف في الجامعة  - 1

 .......التوقيع : ...........
 م 2014/  4/ 19التاريخ:   د / عمي عبداهلل سراج     دورة توصيف في الجامعة  – 2

 ......لتوقيع : ...........ا
 م 2014/  4/ 19التاريخ:   ا . د / شرف احمد الشياري      دورة خبراء البرامج بالمجمس – 3

 ...............التوقيع : 
 

 التوقيع : ........... م2014/  4/ 19التاريخ:        د / مطيع محمد عبده شبالةج: ــمنسق البرنام
 التوقيع :........... م2014/  4/  19التاريخ:          د / مطيع محمد عبده شبالةم: ـرئيس القس

 التوقيع :.......... م2014/  4/ 19التاريخ:                  د / عبداهلل عبدالرحمن بكيرعميد الكمية: 
 


