
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2أصول الثقافة اإلسالمية سلم101-2مقدمة في اإلحصاء احص2140مبادئ الرياضيات ريض130

-2أصول التربية اإلسالمية ترب102-2المهارات الكتابية عرب3140مهارات الحاسب تقن140

-2المدخل الى علوم القرآن سلم110-3مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج2140مهارات االتصال علم140

-2المدخل الى علوم الحديث سلم116-1( 2 )الصحة واللياقة  صحة8150(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-2-1-عقيدة اهل السنة والجماعة  سلم122س-/ نجم 8140(2)اللغة اإلنجليزية  نجم150

-2المدخل الى العقيدة اإلسالمية سلم222

-2المدخل الى الفقه اإلسالمي سلم232

-3مقدمة في التعلم والتعليم نهج334

-2-1-فقه العبادات  سلم340
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التقويم التربوي نفس2151المهارات اللغوية عرب101

-2(1)تفسير  سلم2218علم النفس التربوي نفس222

-2أصول التفسير سلم2229العقيدة اإلسالمية سلم223

-2-1-فقة المعامالت  سلم2235مصطلح الحديث سلم226

 نهج2251التالوة والتجويد سلم230
تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال 

في التعلم والتعليم
2-

س-/ سلم 2122-2-عقيدة أهل السنة والجماعة  سلم2322دمج التقنية في بيئة التعلم وسل242

-2العقيدة اإلسالمية والمذاهب الفكرية سلم2328-1-اصول الفقه  سلم317

-2تخريج الحديث سلم2414-1-الملل والنحل  سلم325

س-/ سلم 2317-2-اصول الفقه  سلم434

18

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع متزامن: مسابق:س مستوى: مسمعدل:مع 

رئيسي: نوع اخلطةالرتبية: كلية 

16

-

اجملموع

-

-

الثالثالثاني األول

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

-

-

-

15 اجملموع

-

-

1:االصدار 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل94:ساعات اخلطة 

-

-

اجملموع

-

-

 دراسات اسالميةUPIC:التخصص الدراسات االسالمية:  اخلطة الدراسية لقسم 



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100-2مبادئ تربية غير العاديين خاص101

-2األسرة في اإلسالمسلم102-2المدخل إلى التربية الفنية ترف109

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103-2تطبيقات في البحث التربوي نفس114

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104-2الصحة النفسية نفس171

-2حقوق اإلنسانسلم105-2التربية الصحية المدرسية ترض300

-2الفقه الطبيسلم106-2اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي ادت360

-2أخالقيات المهنةسلم107-2اسس التوجية واإلرشاد نفس371

-2قضايا معاصرةسلم14108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

18

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة  ( ساعات4) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة  متطلبات االكلية: الفئة 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل94:ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 

1:اإلصدار رئيسي: نوع اخلطة دراسات اسالميةUPIC:التخصص االدراسات االسالمية:  اخلطة الدراسية لقسم الرتبية: كلية 


