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لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أحدث األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيث افتتح مع 
بداية  الفصل األول للعام الجامعي ۱۳۳۲هـ/۱٤۳۳هـ .

     في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة في علم اإلدارة 
واالبتكار  اإلبداع  على  قادرة  تكون  بحيث  المختلفة؛  بفروعه 
والبحث العلمي في تلك الفروع،وذلك باستقطاب كوادر أكاديمية 
إدارة  في  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  مستوى  ترفع  متميزة 

األعمال ، وتخدم الكلية والمجتمع .
     كما يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية 
والتي  محلياودوليا،  واالزدهار  التطور  عجلة  لمواكبة  المؤهلة 
تكون قادرة على التحديث والتجديد واالبتكار في إدارة منظمات 

األعمال. 

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).
*  الهيئات المختلفة (هيئة سوق المال ،الهيئة العليا للسياحة 

،هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم  
وتشمل هذه الخطة ثمانية مستويات .

بحيث  الوحدات  من  عدد  الطالب  يسجل  مستوى  كل  وفي 
اليتجاوز الحد المسموح له الئحيا في تسجيل عدد الساعات. 

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج.

 قسم إدارة األعمال 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
 ۳   ۱۰۱ دار      مبادئ إدارة األعمال                    
 ۲   ۱۰۱ سلم      المدخل إلى الثقافة اإلسالمية           
۲   ۱۰۱عرب    المهارات اللغوية                         
۳   ۱۰۱ قصد    مبادئ القتصاد الجزئي                 
۳   ۱۰۱ كمي    مبادئ  األساليب الكمية ۱              
۳   ۱۰۱ نظم     مبادئ  القانون                            

المستوى الثاني
 ۱۰۱ حسب     مبادئ المحاسبة (۱)                                  ۳ 
 ۱۰۱ نجم     اللغة اإلنجليزية                                        ۳ 
 ۱۰۲ سلم    اإلسالم وبناء المجتمع                                 ۲ 

 ۱۰۲ قصد    مبادئ االقتصاد الكلي                               ۳           ۱۰۱ قصد
 ۱۰۲ كمي     مبادئ االقتصاد الجزئي                              ۳ 

المستوى الثالث
۱۰۲حسب       مبادئ المحاسبة                                        ۳           ۱۰۱ حسب

۱۰۳ سلم     النظام االقتصادي  في اإلسالم                      ۲ 
۱۱۱ دار     قراءات مختارة في إدارة اإلعمال باللغة االنجليزية        ۳           ۱۰۱ نجم

۱٥۱ كمي     استخدام الحاسب في العلوم اإلدارية ۱            ۳ 
۲۰۱ قصد     تحليل اقتصادي جزئي                               ۳           ۱۰۲ قصد

المستوى الرابع
۱۰۳ عرب     التحرير العربي                               ۲ 
۱۰٤ سلم     أسس النظام السياسي في اإلسالم              ۲

۱۲۱ كمي     طرق كمية (۲)                           ۳           ۱۰۱ كمى
۲۱٤ دار     السلوك التنظيمي                                ۳          ۱۰۱ دار

۲۳۱ حسب     محاسبة التكاليف (۱)                                 ۳          ۱۰۲حسب
۲٦٥ قصد    اقتصاديات الموارد                                    ۳ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز
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المستوى السادس

المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

۱۰۱ دار ۲۰۳ دار       ريادة األعمال                                 ۳ 
۱۰۱ نظم ۲۱۰ دار       البيئة القانونية لألعمال                 ۳ 
۱۲۱ كمي ۲۱۱ كمي       الرياضية المالية                                  ۳ 

۲۱۷ دار       أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية          ۳ 
۱۰۱ دار ۲٤۱ دار      إدارة التسويق                                  ۳ 
۱۰۱ دار ۲۷۱ دار      إدارة العمليات                                 ۳ 

۱۰۲   قصد ۲۱۱ قصد     اقتصاديات نقود البنوك                               ۳   
۱۰۱ دار ۲۱٦ دار     إدارة الموارد البشرية                 ۳     

۱۰۲ حسب ۲۲۱ دار     اإلدارة المالية                                ۳       
۱۰۱ دار ۲٥۱ دار     إدارة األعمال الدولية                                 ۳         

۱٥۱ كمي ۲٦۳ دار     نظم المعلومات اإلدارية                              ۳     
۱۰۱ دار ۳۳۰ دار     المهارات اإلدارية                                     ۳        

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

بداية  مع  اُفتتح  ؛حيث  الكلية  في  األقسام  أحدث  من  يعتبر       
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ۱۳٤۲هـ/۱٤۳۳هـ،وذلك 
لمواكبة التطور التقني ،وتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد 

البشرية المتخصصة في علوم الحاسب .

    في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
علوم  من  متمكنة  بشرية   كوادر  ،وتخريج  الجامعي  والتميز 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الحاسب 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة 
    كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
كوادر  باستقطاب  وذلك  وتربويا  أكاديميا  التعليم  مستوى  ترفع 
أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم والبحث العلمي في 

علوم الحاسب ، وتخدم الكلية والمجتمع .

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).

     تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل 
قسم ، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية.

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   ويفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم علوم الحاسب 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال                ۲
EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية                             ۲
EDU ۱۱۸     نظام وسياسة التعليم في المملكة                   ۲
CHEM ۱۱۱     كيمياء عامة  (۱)                                    ۲
MATH ۱۱۱     حساب التفاضل والتكامل (۱)                     ۲
PHYS ۱۱۱     فيزياء عامة (۱)                                     ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲

المستوى الثاني
EDU  ۱۲٦  علم نفس النمو                               ۲          مقرر تربوي

COMP ۱۲۱   مهارات الحاسوب                                     ۳          
۱۲۱ COMP ۱۲۲   برمجة الحاسبات (۱)                               ٤         متزامن COMP

ENG ۱۲٦     اللغة االنجليزية (۱)                              ۳ 
STAT ۱۲٤   االحتماالت واإلحصاء الهندسي                   ۳   
      متطلب اختياري                              ۲ 

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦    صحة نفسية                               ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۱۲۲ COMP         ٤                                   ۲   ۲۱۳    برمجة حاسبات COMP
۱۲۱ COMP         ۳                               ۲۱٤   المنطق الرقمي COMP
۱۲۲ COMP         ۳                               ۲۱٥    تنظيم الحاسبات COMP

ENG  ۲۱٦   اللغة االنجليزية ۲                                     ۲ 
     متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                ۲۲۳    تراكيب البيانات COMP
۱۲۱ COMP         ۳               ۲۲٤    أخالقيات الحوسبة وطرق البحث COMP
۲۱۳ COMP          ۳               ۲۲٥    أسس ونظم قواعد البيانات COMP

                                                                                          ,COMP ۲۲۳(متزامن)
۱۱۱ MATH           ۳               ۲۲٦   الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسب MATH

     متطلب اختياري                                       ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز



لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أحدث األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيث افتتح مع 
بداية  الفصل األول للعام الجامعي ۱۳۳۲هـ/۱٤۳۳هـ .

     في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة في علم اإلدارة 
واالبتكار  اإلبداع  على  قادرة  تكون  بحيث  المختلفة؛  بفروعه 
والبحث العلمي في تلك الفروع،وذلك باستقطاب كوادر أكاديمية 
إدارة  في  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  مستوى  ترفع  متميزة 

األعمال ، وتخدم الكلية والمجتمع .
     كما يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية 
والتي  محلياودوليا،  واالزدهار  التطور  عجلة  لمواكبة  المؤهلة 
تكون قادرة على التحديث والتجديد واالبتكار في إدارة منظمات 

األعمال. 

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).
*  الهيئات المختلفة (هيئة سوق المال ،الهيئة العليا للسياحة 

،هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم  
وتشمل هذه الخطة ثمانية مستويات .

بحيث  الوحدات  من  عدد  الطالب  يسجل  مستوى  كل  وفي 
اليتجاوز الحد المسموح له الئحيا في تسجيل عدد الساعات. 

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج.

 قسم إدارة األعمال 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
 ۳   ۱۰۱ دار      مبادئ إدارة األعمال                    
 ۲   ۱۰۱ سلم      المدخل إلى الثقافة اإلسالمية           
۲   ۱۰۱عرب    المهارات اللغوية                         
۳   ۱۰۱ قصد    مبادئ القتصاد الجزئي                 
۳   ۱۰۱ كمي    مبادئ  األساليب الكمية ۱              
۳   ۱۰۱ نظم     مبادئ  القانون                            

المستوى الثاني
 ۱۰۱ حسب     مبادئ المحاسبة (۱)                                  ۳ 
 ۱۰۱ نجم     اللغة اإلنجليزية                                        ۳ 
 ۱۰۲ سلم    اإلسالم وبناء المجتمع                                 ۲ 

 ۱۰۲ قصد    مبادئ االقتصاد الكلي                               ۳           ۱۰۱ قصد
 ۱۰۲ كمي     مبادئ االقتصاد الجزئي                              ۳ 

المستوى الثالث
۱۰۲حسب       مبادئ المحاسبة                                        ۳           ۱۰۱ حسب

۱۰۳ سلم     النظام االقتصادي  في اإلسالم                      ۲ 
۱۱۱ دار     قراءات مختارة في إدارة اإلعمال باللغة االنجليزية        ۳           ۱۰۱ نجم

۱٥۱ كمي     استخدام الحاسب في العلوم اإلدارية ۱            ۳ 
۲۰۱ قصد     تحليل اقتصادي جزئي                               ۳           ۱۰۲ قصد

المستوى الرابع
۱۰۳ عرب     التحرير العربي                               ۲ 
۱۰٤ سلم     أسس النظام السياسي في اإلسالم              ۲

۱۲۱ كمي     طرق كمية (۲)                           ۳           ۱۰۱ كمى
۲۱٤ دار     السلوك التنظيمي                                ۳          ۱۰۱ دار

۲۳۱ حسب     محاسبة التكاليف (۱)                                 ۳          ۱۰۲حسب
۲٦٥ قصد    اقتصاديات الموارد                                    ۳ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أحدث األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيث افتتح مع 
بداية  الفصل األول للعام الجامعي ۱۳۳۲هـ/۱٤۳۳هـ .

     في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة في علم اإلدارة 
واالبتكار  اإلبداع  على  قادرة  تكون  بحيث  المختلفة؛  بفروعه 
والبحث العلمي في تلك الفروع،وذلك باستقطاب كوادر أكاديمية 
إدارة  في  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  مستوى  ترفع  متميزة 

األعمال ، وتخدم الكلية والمجتمع .
     كما يسعى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية 
والتي  محلياودوليا،  واالزدهار  التطور  عجلة  لمواكبة  المؤهلة 
تكون قادرة على التحديث والتجديد واالبتكار في إدارة منظمات 

األعمال. 

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).
*  الهيئات المختلفة (هيئة سوق المال ،الهيئة العليا للسياحة 

،هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم  
وتشمل هذه الخطة ثمانية مستويات .

بحيث  الوحدات  من  عدد  الطالب  يسجل  مستوى  كل  وفي 
اليتجاوز الحد المسموح له الئحيا في تسجيل عدد الساعات. 

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج.

 قسم إدارة األعمال 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
 ۳   ۱۰۱ دار      مبادئ إدارة األعمال                    
 ۲   ۱۰۱ سلم      المدخل إلى الثقافة اإلسالمية           
۲   ۱۰۱عرب    المهارات اللغوية                         
۳   ۱۰۱ قصد    مبادئ القتصاد الجزئي                 
۳   ۱۰۱ كمي    مبادئ  األساليب الكمية ۱              
۳   ۱۰۱ نظم     مبادئ  القانون                            

المستوى الثاني
 ۱۰۱ حسب     مبادئ المحاسبة (۱)                                  ۳ 
 ۱۰۱ نجم     اللغة اإلنجليزية                                        ۳ 
 ۱۰۲ سلم    اإلسالم وبناء المجتمع                                 ۲ 

 ۱۰۲ قصد    مبادئ االقتصاد الكلي                               ۳           ۱۰۱ قصد
 ۱۰۲ كمي     مبادئ االقتصاد الجزئي                              ۳ 

المستوى الثالث
۱۰۲حسب       مبادئ المحاسبة                                        ۳           ۱۰۱ حسب

۱۰۳ سلم     النظام االقتصادي  في اإلسالم                      ۲ 
۱۱۱ دار     قراءات مختارة في إدارة اإلعمال باللغة االنجليزية        ۳           ۱۰۱ نجم

۱٥۱ كمي     استخدام الحاسب في العلوم اإلدارية ۱            ۳ 
۲۰۱ قصد     تحليل اقتصادي جزئي                               ۳           ۱۰۲ قصد

المستوى الرابع
۱۰۳ عرب     التحرير العربي                               ۲ 
۱۰٤ سلم     أسس النظام السياسي في اإلسالم              ۲

۱۲۱ كمي     طرق كمية (۲)                           ۳           ۱۰۱ كمى
۲۱٤ دار     السلوك التنظيمي                                ۳          ۱۰۱ دار

۲۳۱ حسب     محاسبة التكاليف (۱)                                 ۳          ۱۰۲حسب
۲٦٥ قصد    اقتصاديات الموارد                                    ۳ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

۱۰۱ دار ۲۰۳ دار       ريادة األعمال                                 ۳ 
۱۰۱ نظم ۲۱۰ دار       البيئة القانونية لألعمال                 ۳ 
۱۲۱ كمي ۲۱۱ كمي       الرياضية المالية                                  ۳ 

۲۱۷ دار       أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية          ۳ 
۱۰۱ دار ۲٤۱ دار      إدارة التسويق                                  ۳ 
۱۰۱ دار ۲۷۱ دار      إدارة العمليات                                 ۳ 

۱۰۲   قصد ۲۱۱ قصد     اقتصاديات نقود البنوك                               ۳   
۱۰۱ دار ۲۱٦ دار     إدارة الموارد البشرية                 ۳     

۱۰۲ حسب ۲۲۱ دار     اإلدارة المالية                                ۳       
۱۰۱ دار ۲٥۱ دار     إدارة األعمال الدولية                                 ۳         

۱٥۱ كمي ۲٦۳ دار     نظم المعلومات اإلدارية                              ۳     
۱۰۱ دار ۳۳۰ دار     المهارات اإلدارية                                     ۳        

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

بداية  مع  اُفتتح  ؛حيث  الكلية  في  األقسام  أحدث  من  يعتبر       
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ۱۳٤۲هـ/۱٤۳۳هـ،وذلك 
لمواكبة التطور التقني ،وتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد 

البشرية المتخصصة في علوم الحاسب .

    في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
علوم  من  متمكنة  بشرية   كوادر  ،وتخريج  الجامعي  والتميز 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الحاسب 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة 
    كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
كوادر  باستقطاب  وذلك  وتربويا  أكاديميا  التعليم  مستوى  ترفع 
أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم والبحث العلمي في 

علوم الحاسب ، وتخدم الكلية والمجتمع .

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).

     تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل 
قسم ، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية.

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   ويفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم علوم الحاسب 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال                ۲
EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية                             ۲
EDU ۱۱۸     نظام وسياسة التعليم في المملكة                   ۲
CHEM ۱۱۱     كيمياء عامة  (۱)                                    ۲
MATH ۱۱۱     حساب التفاضل والتكامل (۱)                     ۲
PHYS ۱۱۱     فيزياء عامة (۱)                                     ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲

المستوى الثاني
EDU  ۱۲٦  علم نفس النمو                               ۲          مقرر تربوي

COMP ۱۲۱   مهارات الحاسوب                                     ۳          
۱۲۱ COMP ۱۲۲   برمجة الحاسبات (۱)                               ٤         متزامن COMP

ENG ۱۲٦     اللغة االنجليزية (۱)                              ۳ 
STAT ۱۲٤   االحتماالت واإلحصاء الهندسي                   ۳   
      متطلب اختياري                              ۲ 

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦    صحة نفسية                               ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۱۲۲ COMP         ٤                                   ۲   ۲۱۳    برمجة حاسبات COMP
۱۲۱ COMP         ۳                               ۲۱٤   المنطق الرقمي COMP
۱۲۲ COMP         ۳                               ۲۱٥    تنظيم الحاسبات COMP

ENG  ۲۱٦   اللغة االنجليزية ۲                                     ۲ 
     متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                ۲۲۳    تراكيب البيانات COMP
۱۲۱ COMP         ۳               ۲۲٤    أخالقيات الحوسبة وطرق البحث COMP
۲۱۳ COMP          ۳               ۲۲٥    أسس ونظم قواعد البيانات COMP

                                                                                          ,COMP ۲۲۳(متزامن)
۱۱۱ MATH           ۳               ۲۲٦   الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسب MATH

     متطلب اختياري                                       ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

بداية  مع  اُفتتح  ؛حيث  الكلية  في  األقسام  أحدث  من  يعتبر       
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ۱۳٤۲هـ/۱٤۳۳هـ،وذلك 
لمواكبة التطور التقني ،وتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد 

البشرية المتخصصة في علوم الحاسب .

    في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
علوم  من  متمكنة  بشرية   كوادر  ،وتخريج  الجامعي  والتميز 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الحاسب 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة 
    كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
كوادر  باستقطاب  وذلك  وتربويا  أكاديميا  التعليم  مستوى  ترفع 
أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم والبحث العلمي في 

علوم الحاسب ، وتخدم الكلية والمجتمع .

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).

     تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل 
قسم ، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية.

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   ويفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم علوم الحاسب 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال                ۲
EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية                             ۲
EDU ۱۱۸     نظام وسياسة التعليم في المملكة                   ۲
CHEM ۱۱۱     كيمياء عامة  (۱)                                    ۲
MATH ۱۱۱     حساب التفاضل والتكامل (۱)                     ۲
PHYS ۱۱۱     فيزياء عامة (۱)                                     ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲

المستوى الثاني
EDU  ۱۲٦  علم نفس النمو                               ۲          مقرر تربوي

COMP ۱۲۱   مهارات الحاسوب                                     ۳          
۱۲۱ COMP ۱۲۲   برمجة الحاسبات (۱)                               ٤         متزامن COMP

ENG ۱۲٦     اللغة االنجليزية (۱)                              ۳ 
STAT ۱۲٤   االحتماالت واإلحصاء الهندسي                   ۳   
      متطلب اختياري                              ۲ 

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦    صحة نفسية                               ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۱۲۲ COMP         ٤                                   ۲   ۲۱۳    برمجة حاسبات COMP
۱۲۱ COMP         ۳                               ۲۱٤   المنطق الرقمي COMP
۱۲۲ COMP         ۳                               ۲۱٥    تنظيم الحاسبات COMP

ENG  ۲۱٦   اللغة االنجليزية ۲                                     ۲ 
     متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                ۲۲۳    تراكيب البيانات COMP
۱۲۱ COMP         ۳               ۲۲٤    أخالقيات الحوسبة وطرق البحث COMP
۲۱۳ COMP          ۳               ۲۲٥    أسس ونظم قواعد البيانات COMP

                                                                                          ,COMP ۲۲۳(متزامن)
۱۱۱ MATH           ۳               ۲۲٦   الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسب MATH

     متطلب اختياري                                       ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

بداية  مع  اُفتتح  ؛حيث  الكلية  في  األقسام  أحدث  من  يعتبر       
الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ۱۳٤۲هـ/۱٤۳۳هـ،وذلك 
لمواكبة التطور التقني ،وتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد 

البشرية المتخصصة في علوم الحاسب .

    في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم لتحقيق الجودة 
علوم  من  متمكنة  بشرية   كوادر  ،وتخريج  الجامعي  والتميز 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الحاسب 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة 
    كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
كوادر  باستقطاب  وذلك  وتربويا  أكاديميا  التعليم  مستوى  ترفع 
أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم والبحث العلمي في 

علوم الحاسب ، وتخدم الكلية والمجتمع .

*  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

*  المؤسسات والقطاع المصرفي(مؤسسة النقد ،مؤسسة 
الراجحي المصرفية،البنوك  المختلفة..).

*  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والمصانع  ....).

     تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل 
قسم ، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية.

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   ويفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم علوم الحاسب 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال                ۲
EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية                             ۲
EDU ۱۱۸     نظام وسياسة التعليم في المملكة                   ۲
CHEM ۱۱۱     كيمياء عامة  (۱)                                    ۲
MATH ۱۱۱     حساب التفاضل والتكامل (۱)                     ۲
PHYS ۱۱۱     فيزياء عامة (۱)                                     ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲
        متطلب اختياري                                      ۲

المستوى الثاني
EDU  ۱۲٦  علم نفس النمو                               ۲          مقرر تربوي

COMP ۱۲۱   مهارات الحاسوب                                     ۳          
۱۲۱ COMP ۱۲۲   برمجة الحاسبات (۱)                               ٤         متزامن COMP

ENG ۱۲٦     اللغة االنجليزية (۱)                              ۳ 
STAT ۱۲٤   االحتماالت واإلحصاء الهندسي                   ۳   
      متطلب اختياري                              ۲ 

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦    صحة نفسية                               ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۱۲۲ COMP         ٤                                   ۲   ۲۱۳    برمجة حاسبات COMP
۱۲۱ COMP         ۳                               ۲۱٤   المنطق الرقمي COMP
۱۲۲ COMP         ۳                               ۲۱٥    تنظيم الحاسبات COMP

ENG  ۲۱٦   اللغة االنجليزية ۲                                     ۲ 
     متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                ۲۲۳    تراكيب البيانات COMP
۱۲۱ COMP         ۳               ۲۲٤    أخالقيات الحوسبة وطرق البحث COMP
۲۱۳ COMP          ۳               ۲۲٥    أسس ونظم قواعد البيانات COMP

                                                                                          ,COMP ۲۲۳(متزامن)
۱۱۱ MATH           ۳               ۲۲٦   الرياضيات المتقطعة لعلوم الحاسب MATH

     متطلب اختياري                                       ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى السابع

المستوى السادس

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

EDU ۳۱٦    إدارة وتخطيط تربوي                 ۲ 
EDU ۳۱۷    إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                 ۲ 

۲۲٦ MATH          ۳                      ۳۱۱    تصميم وتحليل الخوارزميات COMP
۲۲۳ COMP          ۳                                 ۱۳۱۲    هندسة البرمجيات COMP

COMP ۳۱۳    نظرية الحوسبة                                       COMP         ۳ ۳۱۱(متزامن)    
۲۲٦ MATH                                                                                                
۲۱۳ COMP           ۳                   ۳۲۹    تقنيات االنترنت وبرمجة الويب COMP
۲۱۳ COMP          ۳                                            ۳۱٥    نظم التشغيل COMP
۲۲۳ COMP                                                                                           

EDU  ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                 ۲          مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                    ۳۲۱    الذكاء االصطناعي COMP
۳۱۳ COMP                                                                                            
۳۱۳ COMP          ۳                               (۲) ۳۲۲    هندسة البرمجيات COMP
۳۱٥ COMP         ۳                                           ۳۲۳     برمجة النظم COMP
۳۱٥ COMP         ۳                                      ۳۲٤     شبكات الحاسوب COMP
۲۲٥ COMP         ۲                ۳۲٥     نمذجة ومحاكاة نظم المعلومات COMP

مقررات اختيارية
 SOCI ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                               ۲
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                               ۲

ENG ۱۰۱      اللغة االنجليزية                               ۲  
ENT ۱۰۱      ريادة األعمال                               ۲
FCH ۱۰۱      األسرة والطفولة                               ۲
HAF ۱۰۱      أساسياتالصحة  واللياقة                              ۲
LHR ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
SALM ۱۰۱  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية                         ۲
SALM ۱۰۲  اإلسالم وبناء المجتمع                                ۲
SALM ۱۰۳  النظام االقتصادي في اإلسالم                       ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي في اإلسالم                  ۲
VOW ۱۰۱    العمل التطوعي                                        ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى السابع

المستوى السادس

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

EDU ۳۱٦    إدارة وتخطيط تربوي                 ۲ 
EDU ۳۱۷    إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                 ۲ 

۲۲٦ MATH          ۳                      ۳۱۱    تصميم وتحليل الخوارزميات COMP
۲۲۳ COMP          ۳                                 ۱۳۱۲    هندسة البرمجيات COMP

COMP ۳۱۳    نظرية الحوسبة                                       COMP         ۳ ۳۱۱(متزامن)    
۲۲٦ MATH                                                                                                
۲۱۳ COMP           ۳                   ۳۲۹    تقنيات االنترنت وبرمجة الويب COMP
۲۱۳ COMP          ۳                                            ۳۱٥    نظم التشغيل COMP
۲۲۳ COMP                                                                                           

EDU  ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                 ۲          مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲          مقرر تربوي

۲۱۳ COMP         ۳                                    ۳۲۱    الذكاء االصطناعي COMP
۳۱۳ COMP                                                                                            
۳۱۳ COMP          ۳                               (۲) ۳۲۲    هندسة البرمجيات COMP
۳۱٥ COMP         ۳                                           ۳۲۳     برمجة النظم COMP
۳۱٥ COMP         ۳                                      ۳۲٤     شبكات الحاسوب COMP
۲۲٥ COMP         ۲                ۳۲٥     نمذجة ومحاكاة نظم المعلومات COMP

مقررات اختيارية
 SOCI ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                               ۲
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                               ۲

ENG ۱۰۱      اللغة االنجليزية                               ۲  
ENT ۱۰۱      ريادة األعمال                               ۲
FCH ۱۰۱      األسرة والطفولة                               ۲
HAF ۱۰۱      أساسياتالصحة  واللياقة                              ۲
LHR ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
SALM ۱۰۱  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية                         ۲
SALM ۱۰۲  اإلسالم وبناء المجتمع                                ۲
SALM ۱۰۳  النظام االقتصادي في اإلسالم                       ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي في اإلسالم                  ۲
VOW ۱۰۱    العمل التطوعي                                        ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 



لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أوائل  األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيث افتتح مع 
بداية  افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲هـ /۱٤۲۳ ،ويركز على 
إثراء الطالب بالعلوم الشرعية ،والدراسات اإلسالمية المعاصرة 

التي تواكب العصر .

الجودة  لتحقيق  القسم  ورسالتهايسعى  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ، وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
الدعوة  نشر  على   قادرة  تكون  ؛بحيث  المعاصرة  اإلسالمية  
اإلسالمية وغرس قيم الدين اإلسالمي والحفاظ على هويته  التي 
تواجه تحديات العولمة ،وذلك باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة 
الكلية  وتخدم  العلمي،  والبحث  والتعلم  التعليم   مستوى  ترفع 

والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  المعاهد العلمية 
•  اإلرشاد الديني ومراكز الدعوة .

•  مراكز االستشارات الشرعية .
•  اإلرشاد الديني وعضوية الدعوة في مراكز الدعوة .

•  المشاريع الصغيرة .
•  القطاع الخاص (مدارس ،جامعات ،..)

تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم  
وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال     
۲ EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية               
۲ EDU ۱۱۷     نظام وسياسة التعليم في المملكة لعربية  
۲  ISF ۱۱۲      المدخل إلى علم العقيدة                  
۲ ISJ  ۱۱۱       المدخل إلى الفقه وأصوله              
۲ QRS ۱۱۳     التجويد وآداب التالوة                   
۲         متطلب اختياري                        
        متطلب اختياري                                  ۲
        متطلب اختياري                                  ۲

المستوى الثاني
EDU ۱۲٦    علم نفس النمو                                          ۲

ISF ۱۲۳    التوحيد ۱                                               ۲   
ISJ ۱۲٤    فقه الطهارة وآدابها                              ۲
ISJ ۱۲٥    فقه الصالة وآدابها                              ۲
QRS ۱۲۱    القرآن الكريم ۱                              ۲
QRS ۱۲۲    علوم القرآن                              ۲
QRS ۱۲۷    أصول التفسير ومناهجه                              ۲
SUN ۱۲٦   أحاديث اآلداب                              ۲
    متطلب اختياري                              ۲

المستوى الثالث

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦    علم النفس التربوي                                     ۲
ISF ۲۲۳    أصول اإليمان ۱                                        ۲
ISJ ۲۲۷    فقه المناسك والسير                                     ۲
ISJ ۲۲۸    فقه المعامالت المالية                                   ۲
ISP ۲۲۱    الحوار وآداب الخالف                                 ۲
ISP ۲۲٤   الحكم الشرعي وأدلة األحكام                          ۲
QRS ۲۲٥   التفسير التحليلي ۲                                       ۲
SUN ۲۲۲    تاريخ السنة                                              ۲
    متطلب اختياري                                        ۲

EDU ۲۱٦     صحة نفسية                                              ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                 ۲           مقرر تربوي

ISF ۲۱۳     التوحيد  (۲)                                            ۲  
ISJ ۲۱۱     فقه السيرة                                               ۲  
ISJ ۲۱۲     فقه الزكاة والصيام                                     ۲ 

QRS ۲۱٤     القرآن الكريم (۲)                                ۲         
QRS ۲۱٥      التفسير التحليلي (۱)                                ۲ 
ARAB ۲۱٦      النحو (۱)                                ۲ 
      متطلب اختياري                                ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

<ÌÈÀËÜ√i<ÏÜéfi
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<ÏÜë^√π]

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أوائل  األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيث افتتح مع 
بداية  افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲هـ /۱٤۲۳ ،ويركز على 
إثراء الطالب بالعلوم الشرعية ،والدراسات اإلسالمية المعاصرة 

التي تواكب العصر .

الجودة  لتحقيق  القسم  ورسالتهايسعى  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ، وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
الدعوة  نشر  على   قادرة  تكون  ؛بحيث  المعاصرة  اإلسالمية  
اإلسالمية وغرس قيم الدين اإلسالمي والحفاظ على هويته  التي 
تواجه تحديات العولمة ،وذلك باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة 
الكلية  وتخدم  العلمي،  والبحث  والتعلم  التعليم   مستوى  ترفع 

والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  المعاهد العلمية 
•  اإلرشاد الديني ومراكز الدعوة .

•  مراكز االستشارات الشرعية .
•  اإلرشاد الديني وعضوية الدعوة في مراكز الدعوة .

•  المشاريع الصغيرة .
•  القطاع الخاص (مدارس ،جامعات ،..)

تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم  
وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات.

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال     
۲ EDU ۱۱۷    أصول التربية اإلسالمية               
۲ EDU ۱۱۷     نظام وسياسة التعليم في المملكة لعربية  
۲  ISF ۱۱۲      المدخل إلى علم العقيدة                  
۲ ISJ  ۱۱۱       المدخل إلى الفقه وأصوله              
۲ QRS ۱۱۳     التجويد وآداب التالوة                   
۲         متطلب اختياري                        
        متطلب اختياري                                  ۲
        متطلب اختياري                                  ۲

المستوى الثاني
EDU ۱۲٦    علم نفس النمو                                          ۲

ISF ۱۲۳    التوحيد ۱                                               ۲   
ISJ ۱۲٤    فقه الطهارة وآدابها                              ۲
ISJ ۱۲٥    فقه الصالة وآدابها                              ۲
QRS ۱۲۱    القرآن الكريم ۱                              ۲
QRS ۱۲۲    علوم القرآن                              ۲
QRS ۱۲۷    أصول التفسير ومناهجه                              ۲
SUN ۱۲٦   أحاديث اآلداب                              ۲
    متطلب اختياري                              ۲

المستوى الثالث

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦    علم النفس التربوي                                     ۲
ISF ۲۲۳    أصول اإليمان ۱                                        ۲
ISJ ۲۲۷    فقه المناسك والسير                                     ۲
ISJ ۲۲۸    فقه المعامالت المالية                                   ۲
ISP ۲۲۱    الحوار وآداب الخالف                                 ۲
ISP ۲۲٤   الحكم الشرعي وأدلة األحكام                          ۲
QRS ۲۲٥   التفسير التحليلي ۲                                       ۲
SUN ۲۲۲    تاريخ السنة                                              ۲
    متطلب اختياري                                        ۲

EDU ۲۱٦     صحة نفسية                                              ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                 ۲           مقرر تربوي

ISF ۲۱۳     التوحيد  (۲)                                            ۲  
ISJ ۲۱۱     فقه السيرة                                               ۲  
ISJ ۲۱۲     فقه الزكاة والصيام                                     ۲ 

QRS ۲۱٤     القرآن الكريم (۲)                                ۲         
QRS ۲۱٥      التفسير التحليلي (۱)                                ۲ 
ARAB ۲۱٦      النحو (۱)                                ۲ 
      متطلب اختياري                                ۲ 

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز
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المستوى الخامس

المستوى السابع

المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرر

EDU ۳۱٦    إدارة وتخطيط تربوي                 ۲           متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷     إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                  ۲           متطلب تربوي 

ISJ۳۱۳       أصول اإليمان ۲                                       ۲ 
ISP۳۱٤       فقه األسرة                                               ۲ 
ISP۳۱۷       دالالت األلفاظ                                          ۲ 
QRS۳۱٥     القرآن الكريم ۳                                         ۲ 
QRS۳۱٦      التفسير التحليلي ۳                                     ۲ 
SUN۳۱۱      أحاديث األحكام ۱                                    ۲ 
SUN۳۱۲      مصطلح الحديث                                      ۲

EDU ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                  ۲         مقرر تربوي
EDU ۳۲۷    المناهج التعليمية                                         ۲         مقرر تربوي

ISJ ۳۲۱        فقه المواريث                                           ۲ 
SUN ۳۲٤     تخريج الحديث                                         ۲ 
ISF ۳۲٥       األديان والفرق                                         ۲ 
QRS ۳۲٦     التفسير الموضوعي                                   ۲ 
ISJ ۳۲۲        فقه الجنايات                                            ۲ 
 ۲ ISP  ۳۲۳       القواعد الفقهية ومقاصد الدراسة    
SALM ۳۲۷     بحث علمي                                            ۲ 

المستوى السادس

مقررات اختيارية
 SOCI ۱۰۱     قضايا مجتمعية معاصرة                            ۲
ARAB ۱۰۱    المهارات اللغوية                                     ۲
ARAB ۱۰۳    التحرير العربي                                       ۲
ENG ۱۰۱       اللغة االنجليزية                                       ۲
ENT ۱۰۱       ريادة األعمال                                          ۲
FCH   ۱۰۱     األسرة والطفولة                                       ۲
HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                             ۲
LHR  ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                        ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

<ÌÈÀËÜ√i<ÏÜéfi
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dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني

تليفون رقم    ۰٦٤٤٥۰۰۷۹

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس

المستوى السابع

المستوى الثامن

الساعاتاسم المقرر

EDU ۳۱٦    إدارة وتخطيط تربوي                 ۲           متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷     إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                  ۲           متطلب تربوي 

ISJ۳۱۳       أصول اإليمان ۲                                       ۲ 
ISP۳۱٤       فقه األسرة                                               ۲ 
ISP۳۱۷       دالالت األلفاظ                                          ۲ 
QRS۳۱٥     القرآن الكريم ۳                                         ۲ 
QRS۳۱٦      التفسير التحليلي ۳                                     ۲ 
SUN۳۱۱      أحاديث األحكام ۱                                    ۲ 
SUN۳۱۲      مصطلح الحديث                                      ۲

EDU ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                  ۲         مقرر تربوي
EDU ۳۲۷    المناهج التعليمية                                         ۲         مقرر تربوي

ISJ ۳۲۱        فقه المواريث                                           ۲ 
SUN ۳۲٤     تخريج الحديث                                         ۲ 
ISF ۳۲٥       األديان والفرق                                         ۲ 
QRS ۳۲٦     التفسير الموضوعي                                   ۲ 
ISJ ۳۲۲        فقه الجنايات                                            ۲ 
 ۲ ISP  ۳۲۳       القواعد الفقهية ومقاصد الدراسة    
SALM ۳۲۷     بحث علمي                                            ۲ 

المستوى السادس

مقررات اختيارية
 SOCI ۱۰۱     قضايا مجتمعية معاصرة                            ۲
ARAB ۱۰۱    المهارات اللغوية                                     ۲
ARAB ۱۰۳    التحرير العربي                                       ۲
ENG ۱۰۱       اللغة االنجليزية                                       ۲
ENT ۱۰۱       ريادة األعمال                                          ۲
FCH   ۱۰۱     األسرة والطفولة                                       ۲
HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                             ۲
LHR  ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                        ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

<ÌÈÀËÜ√i<ÏÜéfi
<ÌÈ⁄¯â˝]<l^â]ÖÇ÷]<‹äŒ<‡¬

<ÏÜë^√π]

dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني

تليفون رقم    ۰٦٤٤٥۰۰۷۹

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز



المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس
EDU ۳۱٦      إدارة وتخطيط تربوي                                 ۲          متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷      إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                   ۲           متطلب تربوي 

۲۲۱ Math           ۳۱۱     التحليل العددي                                          ٤ Math
۲۱۲ Math           ٤                                    (۱) ۳۱۲     التحليل الحقيقي Math
۲۲٤ Math            ۳۱۳     تطبيقات رياضية                                       ٤ Math

Math ۳۱٤    معمل الرياضيات                                       ۲   

المستوى السادس
EDU ۳۲٦     استراتيجيات التدريس                                 ۲            مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲             مقرر تربوي
۳۱۱ Math           ۳                      ۳۲۱    تطبيقات رياضية على الحاسب Math

۲۲۱ Math +۲۲۲ Math      ۳                                             ۳۲۲   نظرية الزمر  Math
۳۱۲ Math          ۳۲۳   مقدمة في التوبولوجي                                  ٤  Math
۲۲٤ Math          ۳۲٤   الطرائق الرياضية                                      ٤  Math

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

مقررات اختيارية 
 SOCI ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                                     ۲
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                                       ۲
ENG ۱۰۱       اللغة االنجليزية                                      ۲

ENT   ۱۰۱     ريادة األعمال                                        ۲  
FCH   ۱۰۱    األسرة والطفولة                                      ۲

HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                           ۲ 
LHR  ۱۰۱     األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
SALM ۱۰۱   المدخإللٮالثقافةاإلسالمية                            ۲
SALM ۱۰۲   اإلسالم وبناء المجتمع                               ۲
SALM ۱۰۳   النظام االقتصادي في اإلسالم                      ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي في اإلسالم                  ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                       ۲

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

   يعتبر من أوائل األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيثافتتح مع بداية  
افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲ /۱٤۲۳هـ.

القسملتحقيقالجودة  يسعى  ورسالتها  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الكيميائية 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع،واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة.
كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي ترفع 
مستوى التعليم أكاديميا وتربويا ،والتي تكون قادرة على التحديث 
الكيميائيةوذلك  العلوم  في  المستمر  التطور  ومواكبة  والتجديد 
باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم 

والبحث العلمي في العلوم الكيميائية، وتخدم الكلية والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  القطاع الصحي (المستشفيات ، والمختبرات  الصحية ..).
•  مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية ..).
•  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والصناعات 

الدوائية ،والغذائية .....).
•  الهيئات المختلفة (هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات 

والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم الرياضيات

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦      تقنيات التعليم ومهارات االتصال    
۲ EDU ۱۱۷      أصول التربية اإلسالمية             
۲ EDU ۱۱۸      نظام وسياسة التعليم في المملكة     
۲ CHEM ۱۱۱  كيمياء عامة (۱)                         
۲ MATH ۱۱۱   حساب التفاضل والتكامل (۱)         
۲ PHYS ۱۱۱    فيزياء عامة (۱)                         
۲          متطلب اختياري                       
۲          متطلب اختياري                       
۲          متطلب اختياري                       

المستوى الثاني
 EDU ۱۲٦   علم نفس النمو                                           ۲         مقرر تربوي

 Math ۲۱۱   هندسة تحليلية (مستوية ومجسمة)                   ٤    
۱۱۱  MATH        ٤                        (۲) ۱۲۱   حساب التفاضل والتكامل  Math

Math  ۱۲۲   أسس الرياضيات                                        ۳ 
Stat ۱۲۳      مبادئ اإلحصاء واالحتماالت                         ۳ 
     متطلب اختياري                                         ۲

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦     صحة نفسية                                             ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي
۱۲۲ Math          ۲۲۱     الجبر الخطي                                           ٤ Math
۱۲۱ Math           ۲۱۲   حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات         ٤  Math

Math ۲۱۳     تحليل المتجهات                                       ٤        Math ۲۱۲ (متزامن)
      متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                     ۲          مقرر تربوي

Math  ۲۲٤    استاتيكا                                                   ٤ 
۱۲۲ Math           ۳                                           ۲۲۲    نظرية األعداد  Math

۱۲۳ Stat           ۳                ۲۲۳        مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية Stat
۱۲۱ Math                                                                                               
۲۱۲ Math           ۲۲٤   مقدمة في المعادالت التفاضلية                ٤   Math

 ۲       متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

   يعتبر من أوائل األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيثافتتح مع بداية  
افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲ /۱٤۲۳هـ.

القسملتحقيقالجودة  يسعى  ورسالتها  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الكيميائية 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع،واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة.
كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي ترفع 
مستوى التعليم أكاديميا وتربويا ،والتي تكون قادرة على التحديث 
الكيميائيةوذلك  العلوم  في  المستمر  التطور  ومواكبة  والتجديد 
باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم 

والبحث العلمي في العلوم الكيميائية، وتخدم الكلية والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  القطاع الصحي (المستشفيات ، والمختبرات  الصحية ..).
•  مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية ..).
•  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والصناعات 

الدوائية ،والغذائية .....).
•  الهيئات المختلفة (هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات 

والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم الرياضيات

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦      تقنيات التعليم ومهارات االتصال    
۲ EDU ۱۱۷      أصول التربية اإلسالمية             
۲ EDU ۱۱۸      نظام وسياسة التعليم في المملكة     
۲ CHEM ۱۱۱  كيمياء عامة (۱)                         
۲ MATH ۱۱۱   حساب التفاضل والتكامل (۱)         
۲ PHYS ۱۱۱    فيزياء عامة (۱)                         
۲          متطلب اختياري                       
۲          متطلب اختياري                       
۲          متطلب اختياري                       

المستوى الثاني
 EDU ۱۲٦   علم نفس النمو                                           ۲         مقرر تربوي

 Math ۲۱۱   هندسة تحليلية (مستوية ومجسمة)                   ٤    
۱۱۱  MATH        ٤                        (۲) ۱۲۱   حساب التفاضل والتكامل  Math

Math  ۱۲۲   أسس الرياضيات                                        ۳ 
Stat ۱۲۳      مبادئ اإلحصاء واالحتماالت                         ۳ 
     متطلب اختياري                                         ۲

المستوى الثالث
EDU ۲۱٦     صحة نفسية                                             ۲          مقرر تربوي
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                ۲          مقرر تربوي
۱۲۲ Math          ۲۲۱     الجبر الخطي                                           ٤ Math
۱۲۱ Math           ۲۱۲   حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات         ٤  Math

Math ۲۱۳     تحليل المتجهات                                       ٤        Math ۲۱۲ (متزامن)
      متطلب اختياري                                      ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                     ۲          مقرر تربوي

Math  ۲۲٤    استاتيكا                                                   ٤ 
۱۲۲ Math           ۳                                           ۲۲۲    نظرية األعداد  Math

۱۲۳ Stat           ۳                ۲۲۳        مبادئ نظرية التوزيعات االحتمالية Stat
۱۲۱ Math                                                                                               
۲۱۲ Math           ۲۲٤   مقدمة في المعادالت التفاضلية                ٤   Math

 ۲       متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس
EDU ۳۱٦      إدارة وتخطيط تربوي                                 ۲          متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷      إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                   ۲           متطلب تربوي 

۲۲۱ Math           ۳۱۱     التحليل العددي                                          ٤ Math
۲۱۲ Math           ٤                                    (۱) ۳۱۲     التحليل الحقيقي Math
۲۲٤ Math            ۳۱۳     تطبيقات رياضية                                       ٤ Math

Math ۳۱٤    معمل الرياضيات                                       ۲   

المستوى السادس
EDU ۳۲٦     استراتيجيات التدريس                                 ۲            مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲             مقرر تربوي
۳۱۱ Math           ۳                      ۳۲۱    تطبيقات رياضية على الحاسب Math

۲۲۱ Math +۲۲۲ Math      ۳                                             ۳۲۲   نظرية الزمر  Math
۳۱۲ Math          ۳۲۳   مقدمة في التوبولوجي                                  ٤  Math
۲۲٤ Math          ۳۲٤   الطرائق الرياضية                                      ٤  Math

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

مقررات اختيارية 
 SOCI ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                                     ۲
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                                       ۲
ENG ۱۰۱       اللغة االنجليزية                                      ۲

ENT   ۱۰۱     ريادة األعمال                                        ۲  
FCH   ۱۰۱    األسرة والطفولة                                      ۲

HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                           ۲ 
LHR  ۱۰۱     األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲
SALM ۱۰۱   المدخإللٮالثقافةاإلسالمية                            ۲
SALM ۱۰۲   اإلسالم وبناء المجتمع                               ۲
SALM ۱۰۳   النظام االقتصادي في اإلسالم                      ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي في اإلسالم                  ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                       ۲



لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

   يعتبر من أوائل األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيثافتتح مع بداية  
افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲ /۱٤۲۳هـ.

القسملتحقيقالجودة  يسعى  ورسالتها  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الكيميائية 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع،واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة.
كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي ترفع 
مستوى التعليم أكاديميا وتربويا ،والتي تكون قادرة على التحديث 
الكيميائيةوذلك  العلوم  في  المستمر  التطور  ومواكبة  والتجديد 
باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم 

والبحث العلمي في العلوم الكيميائية، وتخدم الكلية والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  القطاع الصحي (المستشفيات ، والمختبرات  الصحية ..).
•  مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية ..).
•  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والصناعات 

الدوائية ،والغذائية .....).
•  الهيئات المختلفة (هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات 

والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم الكيمياء

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال          
۲ EDU ۱۱۷     أصول التربية اإلسالمية               
۲ EDU ۱۱۸      نظام وسياسة التعليم في المملكة         
۲ CHEM ۱۱۱  كيمياء عامة (۱)                       
۲ MATH ۱۱۱   حساب التفاضل والتكامل (۱)      
۲ PHYS ۱۱۱    فيزياء عامة (۱)                       
۲           متطلب اختياري                      
۲           متطلب اختياري                       
۲           متطلب اختياري                        

المستوى الثاني
 EDU ۱۲٦   علم نفس النمو                                          ۲
Chem ۱۲۲   كيمياء غير عضوية (عناصر رئيسية)            ۲
Math  ۱۲۳   مقدمة  في المعادالت التفاضلية                      ۳
Comp ۱۲٤   مقدمة في الحاسب اآللي                              ۳
Chem ۱۲۱    كيمياء عضوية (۱)                 ٤
Stat ۱۰۱     مقدمة في اإلحصاء                                    ۲
      متطلب اختياري                                       ۲

المستوى الثالث
EDU   ۲۱٦   صحة نفسية                                             ۲          مقرر تربوي
EDU  ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                 ۲          مقرر تربوي
۱۲۱ Chem         ٤                                   (۲) ۲۱۱    كيمياء عضوية Chem

Chem ۲۱۲    كيمياء فيزيائية (قاعدة صنف)                      ۲ 
۱۱۱ Phys         ۳                                       (۲) ۱۲۳   فيزياء عامة PHYS

۱۱۱ Chem         ۳                                        (۲) ۲۱۳   كيمياء عامة Chem
      متطلب اختياري                                        ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                     ۲           مقرر تربوي

 ۱۲۱ Chem           ۲۲۱   كيمياء حلقية غير متجانسة               ٤ Chem
۲۱۱ Chem                                                                                              

Chem ۲۲۲    كيمياء الكم ۱                                ۲ 
  ۱۲۱ Chem           ۲                              ۲۲۳    كيمياء عضوية فيزيائية Chem
۲۱۱ Chem                                                                                              

 ۳ Chem ۲۲٤    كيمياء تحليلية وصفية 
 ۳ Chem ۲۲٥   كيمياء فيزيائية كهربية عكسية ۱ 

 ۲      متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

   يعتبر من أوائل األقسام افتتاحا في الكلية ؛حيثافتتح مع بداية  
افتتاحها في العام الجامعي ۱٤۲۲ /۱٤۲۳هـ.

القسملتحقيقالجودة  يسعى  ورسالتها  الكلية  رؤية  إطار  في     
والتميز الجامعي ،وتخريج كوادر بشرية متمكنة من الدراسات 
اإلبداع  على  قادرة  تكون  ؛بحيث  المختلفة  بفروعها  الكيميائية 
واالبتكار والبحث العلمي في تلك الفروع،واستخداماتها التطبيقية 

المختلفة.
كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي ترفع 
مستوى التعليم أكاديميا وتربويا ،والتي تكون قادرة على التحديث 
الكيميائيةوذلك  العلوم  في  المستمر  التطور  ومواكبة  والتجديد 
باستقطاب كوادر أكاديمية متميزة ترفع مستوى التعليم  والتعلم 

والبحث العلمي في العلوم الكيميائية، وتخدم الكلية والمجتمع.

•  القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

•  القطاع الصحي (المستشفيات ، والمختبرات  الصحية ..).
•  مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية ..).
•  القطاع الخاص (الشركات ،والمؤسسات ،والصناعات 

الدوائية ،والغذائية .....).
•  الهيئات المختلفة (هيئة الغذاء ،والدواء ،والمواصفات 

والمقاييس ...).

 تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج. 

 قسم الكيمياء

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول
۲ EDU ۱۱٦     تقنيات التعليم ومهارات االتصال          
۲ EDU ۱۱۷     أصول التربية اإلسالمية               
۲ EDU ۱۱۸      نظام وسياسة التعليم في المملكة         
۲ CHEM ۱۱۱  كيمياء عامة (۱)                       
۲ MATH ۱۱۱   حساب التفاضل والتكامل (۱)      
۲ PHYS ۱۱۱    فيزياء عامة (۱)                       
۲           متطلب اختياري                      
۲           متطلب اختياري                       
۲           متطلب اختياري                        

المستوى الثاني
 EDU ۱۲٦   علم نفس النمو                                          ۲
Chem ۱۲۲   كيمياء غير عضوية (عناصر رئيسية)            ۲
Math  ۱۲۳   مقدمة  في المعادالت التفاضلية                      ۳
Comp ۱۲٤   مقدمة في الحاسب اآللي                              ۳
Chem ۱۲۱    كيمياء عضوية (۱)                 ٤
Stat ۱۰۱     مقدمة في اإلحصاء                                    ۲
      متطلب اختياري                                       ۲

المستوى الثالث
EDU   ۲۱٦   صحة نفسية                                             ۲          مقرر تربوي
EDU  ۲۱۷    مبادئ البحث التربوي                                 ۲          مقرر تربوي
۱۲۱ Chem         ٤                                   (۲) ۲۱۱    كيمياء عضوية Chem

Chem ۲۱۲    كيمياء فيزيائية (قاعدة صنف)                      ۲ 
۱۱۱ Phys         ۳                                       (۲) ۱۲۳   فيزياء عامة PHYS

۱۱۱ Chem         ۳                                        (۲) ۲۱۳   كيمياء عامة Chem
      متطلب اختياري                                        ۲ 

المستوى الرابع
EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                     ۲           مقرر تربوي

 ۱۲۱ Chem           ۲۲۱   كيمياء حلقية غير متجانسة               ٤ Chem
۲۱۱ Chem                                                                                              

Chem ۲۲۲    كيمياء الكم ۱                                ۲ 
  ۱۲۱ Chem           ۲                              ۲۲۳    كيمياء عضوية فيزيائية Chem
۲۱۱ Chem                                                                                              

 ۳ Chem ۲۲٤    كيمياء تحليلية وصفية 
 ۳ Chem ۲۲٥   كيمياء فيزيائية كهربية عكسية ۱ 

 ۲      متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس
EDU ۳۱٦      إدارة وتخطيط تربوي                                 ۲          متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷      إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                    ۲          متطلب تربوي 

۲۲۲ Chem          ۲                                         (۲) ۳۱۱    كيمياء الكم CHEM
CHEM ۳۱۲    كيمياء الديناميكا الحرارية                            ۳ 
CHEM ۳۱۳    كيمياء فيزيائية (سطوح وغرويات وحفز)        ۳ 

 ۱۲۱ Chem         ۳                  (بوليمرات ونفط) ۳۱٤    كيمياء عضوية CHEM
۲۱۱ Chem                                                                                             
۲۲٤ Chem         ۳                                      كيمياء تحليلة كمية   CHEM۳۱٤

المستوى السادس
EDU ۳۲٦     استراتيجيات التدريس                                 ۲           مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲           مقرر تربوي

Chem ۳۲۱   كيمياء حيوية (۱)                                       ۳ 
۱۲۲ Chem           ۳۲۲   كيمياء غير عضوية(عناصر انتقالية)             ٤ Chem
۲۲٥ Chem           ٤                (۲ كهربية عكسية) ۳۲۳   كيمياء فيزيائية Chem
۱۲۲ Chem           ۳                                        ۳۲٤    كيمياء  تناسقية Chem

مقررات اختيارية 
SOCI   ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة             ۲

ARAB ۱۰۱   المهاراتاللغوية                              ۲   
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                                       ۲
ENG  ۱۰۱     اللغة االنجليزية                                      ۲
ENT  ۱۰۱     ريادة األعمال                                         ۲
FCH ۱۰۱       األسرة والطفولة                                     ۲
HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                           ۲
LHR ۱۰۱       األنظمة وحقوق اإلنسان                            ۲
SALM ۱۰۱   المدخإللٮالثقافةاإلسالمية                            ۲
SALM ۱۰۲    اإلسالم وبناء المجتمع                              ۲
SALM ۱۰۳    النظام االقتصادي في اإلسالم                     ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي ف ياإلسالم                 ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                       ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني

تليفون رقم    ۰٦٤٤٥۰۰۷۹
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المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس
EDU ۳۱٦      إدارة وتخطيط تربوي                                 ۲          متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷      إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                    ۲          متطلب تربوي 

۲۲۲ Chem          ۲                                         (۲) ۳۱۱    كيمياء الكم CHEM
CHEM ۳۱۲    كيمياء الديناميكا الحرارية                            ۳ 
CHEM ۳۱۳    كيمياء فيزيائية (سطوح وغرويات وحفز)        ۳ 

 ۱۲۱ Chem         ۳                  (بوليمرات ونفط) ۳۱٤    كيمياء عضوية CHEM
۲۱۱ Chem                                                                                             
۲۲٤ Chem         ۳                                      كيمياء تحليلة كمية   CHEM۳۱٤

المستوى السادس
EDU ۳۲٦     استراتيجيات التدريس                                 ۲           مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲           مقرر تربوي

Chem ۳۲۱   كيمياء حيوية (۱)                                       ۳ 
۱۲۲ Chem           ۳۲۲   كيمياء غير عضوية(عناصر انتقالية)             ٤ Chem
۲۲٥ Chem           ٤                (۲ كهربية عكسية) ۳۲۳   كيمياء فيزيائية Chem
۱۲۲ Chem           ۳                                        ۳۲٤    كيمياء  تناسقية Chem

مقررات اختيارية 
SOCI   ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة             ۲

ARAB ۱۰۱   المهاراتاللغوية                              ۲   
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                                       ۲
ENG  ۱۰۱     اللغة االنجليزية                                      ۲
ENT  ۱۰۱     ريادة األعمال                                         ۲
FCH ۱۰۱       األسرة والطفولة                                     ۲
HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                           ۲
LHR ۱۰۱       األنظمة وحقوق اإلنسان                            ۲
SALM ۱۰۱   المدخإللٮالثقافةاإلسالمية                            ۲
SALM ۱۰۲    اإلسالم وبناء المجتمع                              ۲
SALM ۱۰۳    النظام االقتصادي في اإلسالم                     ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي ف ياإلسالم                 ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                       ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني
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المستوى السابع

المستوى الثامن

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

المستوى الخامس
EDU ۳۱٦      إدارة وتخطيط تربوي                                 ۲          متطلب تربوي 
EDU ۳۱۷      إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية                    ۲          متطلب تربوي 

۲۲۲ Chem          ۲                                         (۲) ۳۱۱    كيمياء الكم CHEM
CHEM ۳۱۲    كيمياء الديناميكا الحرارية                            ۳ 
CHEM ۳۱۳    كيمياء فيزيائية (سطوح وغرويات وحفز)        ۳ 

 ۱۲۱ Chem         ۳                  (بوليمرات ونفط) ۳۱٤    كيمياء عضوية CHEM
۲۱۱ Chem                                                                                             
۲۲٤ Chem         ۳                                      كيمياء تحليلة كمية   CHEM۳۱٤

المستوى السادس
EDU ۳۲٦     استراتيجيات التدريس                                 ۲           مقرر تربوي
EDU ۳۲۷     المناهج التعليمية                                        ۲           مقرر تربوي

Chem ۳۲۱   كيمياء حيوية (۱)                                       ۳ 
۱۲۲ Chem           ۳۲۲   كيمياء غير عضوية(عناصر انتقالية)             ٤ Chem
۲۲٥ Chem           ٤                (۲ كهربية عكسية) ۳۲۳   كيمياء فيزيائية Chem
۱۲۲ Chem           ۳                                        ۳۲٤    كيمياء  تناسقية Chem

مقررات اختيارية 
SOCI   ۱۰۱    قضايا مجتمعية معاصرة             ۲

ARAB ۱۰۱   المهاراتاللغوية                              ۲   
ARAB ۱۰۳   التحريرالعربي                                       ۲
ENG  ۱۰۱     اللغة االنجليزية                                      ۲
ENT  ۱۰۱     ريادة األعمال                                         ۲
FCH ۱۰۱       األسرة والطفولة                                     ۲
HAF  ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                           ۲
LHR ۱۰۱       األنظمة وحقوق اإلنسان                            ۲
SALM ۱۰۱   المدخإللٮالثقافةاإلسالمية                            ۲
SALM ۱۰۲    اإلسالم وبناء المجتمع                              ۲
SALM ۱۰۳    النظام االقتصادي في اإلسالم                     ۲
SALM ۱۰٤   أسس النظام السياسي ف ياإلسالم                 ۲
VOW ۱۰۱     العمل التطوعي                                       ۲

يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني

تليفون رقم    ۰٦٤٤٥۰۰۷۹
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لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أحدث األقسام افتتاًحا في الكلية ؛حيث افتتح  في 
العام الجامعي ۱٤۳۱هـ /۱٤۳۲ ،ويركز على تمكن الطالب من 

اللغة االنجليزية .   

      في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم  لتحقيق الجودة 
اللغة  من  متمكنة  بشرية   كوادر  وتخريج   ، الجامعي  والتميز 
والبحث  واالبتكار  اإلبداع  على  قادرة  تكون  بحيث  االنجليزية؛ 

العلمي.
     كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
على  قــادرة  ،وتكون  وتربويا  أكاديميا  التعليم   مستوى  ترفع 
باستقطاب  المستمر ، وذلك  التطور  التحديث والتجديد ومواكبة 
والبحث  والتعلم  التعليم   مستوى  ترفع  متميزة  أكاديمية  كوادر 
العلمي في تخصص اللغة االنجليزية  ، وتخدم الكلية والمجتمع  .

* القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

* التعليم العالي .
* القطاع الصحي (المستشفيات.....).

* مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية ..).

* القطاع الخاص ( الشركات المصرفية ، والشركات 
الصناعية ..،والمؤسسات .....).

تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج .

 قسم اللغة االنجليزية  

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

    ۲ EDU ۱۱٦    تقنيات التعليم ومهارات االتصال      
 ۲ EDU ۱۱۷   أصول التربية اإلسالمية                
 ۲ EDU ۱۱۸   نظام وسياسة التعليم في المملكة       
 ۲ ENG ۱۱۱   قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة۱ 
 ۲ ENG ۱۱۲   والمحادثة ۱                               
 ۳ ENG ۱۱۳   القراءة وبناء المفردات ۱               
 ۲        متطلب اختياري                          
       متطلب اختياري                                        ۲
 ۲        متطلب اختياري                          

EDU  ۱۲٦   علم نفس النمو                                          ۲ 
ENG  ۱۲۱    تعليم النطق باللغة االنجليزية                       ۳ 
ENG  ۱۲۲    قواعد اللغة االنجليزية ۱              ۳ 

ENG  ۱۲۳   االستماع والمحادثة ۲                                ۳    
ENG  ۱۲٤   القراءة وبناء المفردات ۳              ۳ 
ENG  ۱۲٥   الكتابة باللغة االنجليزية۱              ۲ 
      متطلب اختياري                              ۲ 

EDU  ۲۱٦    صحة نفسية                                ۲
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                ۲
ENG ۲۱۱     تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب             ۳
ENG ۲۱۲     قواعد اللغة االنجليزية ۳               ۳
ENG ۲۱۳     االستماع والمحادثة  ۳                 ۳
ENG ۲۱٤    القراءة وبناء المفردات  ۳                            ۳

     متطلب اختياري  

EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲
ENG ۲۲۱     الكتابة باللغة االنجليزية۲               ۳
ENG ۲۲۲     استراتيجيات تعلم لغة أجنبية               ۲

ENG ۲۲۳     مقدمة في اللغويات                               ۳   
ENG ۲۲٤     مقدمة في الترجمة                               ۳
ENG ۲۲٥     مقدمة في األدب                               ۳

     متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

لتوفير فرص  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  افتتحت         
العالي ألبناء منطقة سدير وما حولها في عام ۱٤۲۲هـ  التعليم 
/۱٤۲۳ هـ تحت مسمى كلية التربية للبنات ،ثم حول  مسماها إلى 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - بعد صدور المرسوم الملكي 
في ۹/۳ /۱٤۳۰هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن 
مجلس  ورئيس  الوزراء  مجلس  ،رئيس  سعود  آل  العزيز  عبد 
المجمعة ؛ حيث أصبحت  بإنشاء جامعة  القاضي  العالي  التعليم 
الكلية فرعا من فروعها،إضافة للتوسع بفتح فرع للبنين وافتتاح 
اإلسالمية  الدراسات  أقسام هي:  ستة  الكلية  لتضم  أخرى  أقسام 
األعمال،  وإدارة  االنجليزية  ،واللغة  ،والرياضيات  المعاصرة 

وعلوم الحاسب اآللي ،والكيمياء.

     يعتبر من أحدث األقسام افتتاًحا في الكلية ؛حيث افتتح  في 
العام الجامعي ۱٤۳۱هـ /۱٤۳۲ ،ويركز على تمكن الطالب من 

اللغة االنجليزية .   

      في إطار رؤية الكلية ورسالتها يسعى القسم  لتحقيق الجودة 
اللغة  من  متمكنة  بشرية   كوادر  وتخريج   ، الجامعي  والتميز 
والبحث  واالبتكار  اإلبداع  على  قادرة  تكون  بحيث  االنجليزية؛ 

العلمي.
     كما يسعى لتغطية احتياج التعليم العام  من تلك الكوادر التي 
على  قــادرة  ،وتكون  وتربويا  أكاديميا  التعليم   مستوى  ترفع 
باستقطاب  المستمر ، وذلك  التطور  التحديث والتجديد ومواكبة 
والبحث  والتعلم  التعليم   مستوى  ترفع  متميزة  أكاديمية  كوادر 
العلمي في تخصص اللغة االنجليزية  ، وتخدم الكلية والمجتمع  .

* القطاع العام ، ويشمل الوزارات والجامعات والقطاعات 
الحكومية المختلفة .

* التعليم العالي .
* القطاع الصحي (المستشفيات.....).

* مراكز األبحاث المتقدمة (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية ..).

* القطاع الخاص ( الشركات المصرفية ، والشركات 
الصناعية ..،والمؤسسات .....).

تسير الدراسة  في الكلية وفق خطة دراسية خاصة لكل قسم 
، وتشمل هذه الخطة على ثمانية مستويات .

وفي كل مستوى يسجل الطالب عدد من الوحدات لمتطلبات 
إجبارية ،ومتطلبات اختيارية .

ثم على الطالب إنهاء متطلبات التخرج  بنجاح - وفق المدة 
الالئحية المتاحة له -على أن ال يقل تقديره العام عن مقبول.

   و يفصل الطالب  - أكاديميا -  بعد حصوله على إنذار ثالث 
النخفاض معدله عن اثنين أو لتجاوز المدة الالئحية لتخرجه قبل 

إنهائه متطلبات التخرج .

 قسم اللغة االنجليزية  

الرؤية والرسالة

فرص العمل لخريجي القسم بالمملكة  

نظام الدراسة بالقسم 

الخطة الدراسية للقسم 

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

    ۲ EDU ۱۱٦    تقنيات التعليم ومهارات االتصال      
 ۲ EDU ۱۱۷   أصول التربية اإلسالمية                
 ۲ EDU ۱۱۸   نظام وسياسة التعليم في المملكة       
 ۲ ENG ۱۱۱   قواعد اللغة االنجليزية وكتابة الجملة۱ 
 ۲ ENG ۱۱۲   والمحادثة ۱                               
 ۳ ENG ۱۱۳   القراءة وبناء المفردات ۱               
 ۲        متطلب اختياري                          
       متطلب اختياري                                        ۲
 ۲        متطلب اختياري                          

EDU  ۱۲٦   علم نفس النمو                                          ۲ 
ENG  ۱۲۱    تعليم النطق باللغة االنجليزية                       ۳ 
ENG  ۱۲۲    قواعد اللغة االنجليزية ۱              ۳ 

ENG  ۱۲۳   االستماع والمحادثة ۲                                ۳    
ENG  ۱۲٤   القراءة وبناء المفردات ۳              ۳ 
ENG  ۱۲٥   الكتابة باللغة االنجليزية۱              ۲ 
      متطلب اختياري                              ۲ 

EDU  ۲۱٦    صحة نفسية                                ۲
EDU ۲۱۷     مبادئ البحث التربوي                                ۲
ENG ۲۱۱     تعلم اللغة االنجليزية بمساعدة الحاسب             ۳
ENG ۲۱۲     قواعد اللغة االنجليزية ۳               ۳
ENG ۲۱۳     االستماع والمحادثة  ۳                 ۳
ENG ۲۱٤    القراءة وبناء المفردات  ۳                            ۳

     متطلب اختياري  

EDU ۲۲٦     علم النفس التربوي                                ۲
ENG ۲۲۱     الكتابة باللغة االنجليزية۲               ۳
ENG ۲۲۲     استراتيجيات تعلم لغة أجنبية               ۲

ENG ۲۲۳     مقدمة في اللغويات                               ۳   
ENG ۲۲٤     مقدمة في الترجمة                               ۳
ENG ۲۲٥     مقدمة في األدب                               ۳

     متطلب اختياري  

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز
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المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى السادس

المستوى السادس

مقررات اختيارية

المتطلب السابقاسم المقرر الساعات الرمز

 ۲ EDU ۳۱٦   إدارة وتخطيط تربوي                   
۲ EDU ۳۱۷   إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية      
۳ ENG ۳۱۱   القراءة المتقدمة                           
۳ ENG ۳۱۲   الكتابة المتقدمة                            
۳ ENG ۳۱۳  علم اللغة التطبيقي                         
۳ ENG ۳۱٤  علم األصوات الوصفي                  
۳ ENG ۳۱٥  علم الصرف                                 

 

EDU ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                 ۲
EDU  ۳۲۷   المناهج التعليمية                                ۲
ENG ۳۲۱   علم النحو االنجليزي                               ۳
ENG ۳۲۲   علم األصوات الوظيفي                                ۳ 
ENG ۳۲۳   علم الداللة والمعاني                                ۳

ENG ۳۲٤    اللغويات المقارنة                                ۳ 
ENG ۳۲٥    برغماتية اللغة                                ۳

SOCI ۱۰۱      قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                                      ۲
ARAB ۱۰۳   التحرير العربي                                       ۲
ENT ۱۰۱      ريادة األعمال                                          ۲
FCH ۱۰۱      األسرة والطفولة                                       ۲
HAF ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                            ۲

LHR ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲ 
SALM ۱۰۱  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية                        ۲
SALM ۱۰۲  اإلسالم وبناء المجتمع                                ۲
SALM ۱۰۳  النظام االقتصادي في اإلسالم                       ۲
SALM ۱۰٤  أسس النظام السياسي في اإلسالم                   ۲
VOW ۱۰۱    العمل التطوعي                                        ۲
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 ۲ EDU ۳۱٦   إدارة وتخطيط تربوي                   
۲ EDU ۳۱۷   إنتاج ومصادر التعلم االلكترونية      
۳ ENG ۳۱۱   القراءة المتقدمة                           
۳ ENG ۳۱۲   الكتابة المتقدمة                            
۳ ENG ۳۱۳  علم اللغة التطبيقي                         
۳ ENG ۳۱٤  علم األصوات الوصفي                  
۳ ENG ۳۱٥  علم الصرف                                 

 

EDU ۳۲٦    استراتيجيات التدريس                                 ۲
EDU  ۳۲۷   المناهج التعليمية                                ۲
ENG ۳۲۱   علم النحو االنجليزي                               ۳
ENG ۳۲۲   علم األصوات الوظيفي                                ۳ 
ENG ۳۲۳   علم الداللة والمعاني                                ۳
ENG ۳۲٤    اللغويات المقارنة                                ۳ 
ENG ۳۲٥    برغماتية اللغة                                ۳

SOCI ۱۰۱      قضايا مجتمعية معاصرة                           ۲
ARAB ۱۰۱   المهارات اللغوية                                      ۲
ARAB ۱۰۳   التحرير العربي                                       ۲
ENT ۱۰۱      ريادة األعمال                                          ۲
FCH ۱۰۱      األسرة والطفولة                                       ۲
HAF ۱۰۱      أساسيات الصحة واللياقة                            ۲

LHR ۱۰۱      األنظمة وحقوق اإلنسان                             ۲ 
SALM ۱۰۱  المدخل إلى الثقافة اإلسالمية                        ۲
SALM ۱۰۲  اإلسالم وبناء المجتمع                                ۲
SALM ۱۰۳  النظام االقتصادي في اإلسالم                       ۲
SALM ۱۰٤  أسس النظام السياسي في اإلسالم                   ۲
VOW ۱۰۱    العمل التطوعي                                        ۲
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يتم تحديده الحقا 

يتم تحديده الحقا 

dba.schh@mu.edu.sa             البريد اإللكتروني
www,mu.edu.sa                الموقع اإللكتروني

تليفون رقم    ۰٦٤٤٥۰۰۷۹









للتواصل :
  : فاكس :064431970

 064450565 - 064450095 : 
cshh@muedusa :  @

الطبعة الثالثة
عام  ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 



شاركنا

Lnko.in/bani

www.mu.edu.sa

HawtaCollege  

Hawtacollege 


