
 أقسام الكلية:

 وهي : تضم كلية البنات أربعة أقسام

 :قسن الدراسات اإلسالهية -1

 م.1991 تأسس قسن الدراسات االسالهية في عام

 : أسواء الوقررات في قسن الدراسات االسالهية

 السنة األولى:
 

 الثاني الفصل األول الفصل

الكزآن الهزيي)التالوة 
 (1والتجويد()

الكزآن الهزيي )التالوة 
 (2والتجويد()

 (2( عبادات )2فكى ) (1( عبادات )1فكى )

 (2حنو ) (1حنو )

 الضرية الٍبوية فكى رؤوظ  املضائن

 تاريذ التغزيع اإلصالوي الهتابة العزبية

 وصطمح احلديث عمي الضموك 

 (2التدبري املٍشلي) (1التدبري املٍشلي )

 (2لػوية ) ووارات (1ووارات لػوية )

 
 :الثانيةالسنة 

 

 الثاني الفصل األول الفصل

 (2تفضري ) (1تفضري )

 (1( وعاوالت) 4فكى ) (3( عبادات )3فكى )

 (4حنو ) (3حنو )



 (2العكيدة اإلصالوية ) (1اإلصالوية ) العكيدة

 الرتبية أصوه عمي الٍفط الرتبوي

 (1الفكى ) أصوه أحهاً عبادات أحاديث

 تطبيكات احلاصوب   (1املزأة ) فكى

 (4الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( ) (3الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( )

 
 :لثالثةالسنة ا

 

 الثاني الفصل األول الفصل

 (1)( ٌهاح6فكى ) (2وعاوالت)( 5فكى )

 أصوه البخث العمىي عموً الكزآن

 أحهاً األصزة أحاديث أحهاً وعاوالت أحاديث

 (3أصوه  الفكى ) (2الفكى)أصوه  

 (2فكى املزأة )  بٍاء وٍاهج

 (2بالغة ) (1بالغة)

 صزف (5حنو )

 (6الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( ) (5الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( )

 

 :الرابعةالسنة 
 

 الثاني الفصل األول الفصل

 ( )جٍايات وحدود(8فكى ) (2)ٌهاح( 7فكى )

 (2تفضري آيات األحهاً ) (1تفضري آيات األحهاً )



 وكاصد الغزيعة فكى وكارن

 التطبيل امليداٌي (4أصوه الفكى )

 حبث التدزج التخديات املعاصزة

 (8الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( ) طزائل تدريط

  فكى وواريث

  (7الكزآن الهزيي )تالوة وحفظ( )

 

 قسن اللغة العربية:  -2

 م.1998 في عام اللغة العربيةتأسس قسن 

 : اللغة العربيةأسواء الوقررات في قسن 

 السنة األولى:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الرتبية االصالوية وجتويد ةتالو

 1دراصات خاصة  فكى العبادات

 صزف 1حنو 

 2حنو  األدب اجلاهمي

 عمي ٌفط الٍىو 1التدبري املٍشلي 

 2المػة اإلجنميشية  عمي الٍفط

 2التدبري املٍشلي  أصوه الرتبية

  1المػة اإلجنميشية 

 

 السنة الثانية:



 

 الفصل الثاني الفصل األول

 2بالغة  3حنو 

 العزوض 1بالغة 

 األدب االصالوي ٌصوص جاهمية

 2تالوة وجتويد  1وٍاهج و أصاليب 

 4حنو  2دراصات خاصة 

 2وٍاهج وأصاليب  صخة ٌفضية

 الضرية الٍبوية 

 

 السنة الثالثة:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 5حنو  حنو وصزف

 وٍاهج البخث 3بالغة 

 2أصوه الفكى  وصطمح احلديث

 3دراصات خاصة  1تفضري 

 أدب 1أصوه الفكى 

  طزائل التدريط

 

 السنة الرابعة:

 



 الفصل الثاني  الفصل األول 

 2قزأن نزيي  1قزأن نزيي 

 3تفضري  2تفضري 

 3أصوه الفكى  صموك

 أدب حديث ٌكد أدبي

 حبث التدزج أدب وكارن

 تطبيل غزيب احلديث

 2حنو قزآٌي  وغهالت حنوية

  1حنو قزآٌي 

  تطبيكات احلاصوب

 

 هندسة وعلوم الحاسوب: -3

 م.1999في عام هندسة وعلوم الحاسوبتأسس قسن 

 : هندسة وعلوم الحاسوبأسواء الوقررات في قسن 

 السنة األولى:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 (1التفاضن ) (1املدتربات )

 (2أصاصيات المػة االجنميشية ) أصاصيات الزياضيات

 (2املدتربات ) الدراصات االصالوية

 (2الثكافة االصالوية ) وكدوة يف الهىبيوتز

 وفزدات ووصطمخات اجنميشية (1أصاصيات المػة االجنميشية )



 باخلوارسوياتحن املضائن  (1المػة العزبية )

 (2المػة العزبية) 

 

 السنة الثانية:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 (1هيانن البياٌات ) التصىيي املٍطكي

 (4املدتربات ) (3املدتربات )

 أٌظىة التغػين التخديات املعاصزة

 أٌظىة قواعد البياٌات (2التهاون )

 الربدلة غزضية التوجى الزياضيات املتكطعة

 Cالربدلة بمػة 
 

 (2المػة اإلجنميشية )

  (1المػة اإلجنميشية )

 

 السنة الثالثة:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 الربدلة الزصووية (2هيانن البياٌات )

 (5املدتربات )
حتمين وتصىيي األٌظىة غزضية 

 التوجى

 بزدلة الغبهات 



 حتمين وتصىيي األٌظىة

 االصطٍاعي الذناء وعىارية احلاصوب

 اإلحصاء واإلحتىاالت تكٍية الهتابة

 حتمين وتصىيي اخلوارسويات طزم التخمين العددي

 (6املدتربات ) 

 

 السنة الرابعة:

 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 تأوني الغبهات األٌظىة املوسعة

 بزدلة الغبهات تعدد الوصائط

 الصياٌة قواعد البياٌات املتكدوة

 وغزوع التدزج الربدلياتهٍدصة 

  بزدلة اخلادوات

 

 قسن اللغة اإلنجليزية: -1

 .م2226 في عام قسن اللغة اإلنجليزيةتأسس 

 :قسن اللغة اإلنجليزيةأسواء الوقررات في 

 السنة األولى:

 

 الفصل الثاني الفصل األول

 (1الكزأن الهزيي) الهتابة التواصمية

 (2المػة اإلجنميشية )قواعد  (1قواعد المػة اإلجنميشية )



 (2الكزاءة ) (1الكزاءة )

 أدب المػة اإلجنميشية  (1بٍاء املفزدات)

 (2الثكافة اإلصالوية ) (1الثكافة اإلصالوية )

 (2المػة العزبية ) (1المػة العزبية )

 (2الٍطل والضىاع ) (1الٍطل والضىاع )

 الهتابة 

 

 السنة الثانية:

 

 الثاني الفصل الفصل األول

 (3الكزأن الهزيي ) (2الكزأن الهزيي )

 االتصاه الغفوي (3الٍطل والضىاع )

 (1الزواية ) الكصص الكصرية 

 (2عمي ٌظاً األصوات ) تاريذ أدب المػة اإلجنميشية

 عمي الٍخو (3قواعد المػة اإلجنميشية )

 عمي الٍفط الضموك اإلصالوي

 أصوه الرتبية (1عمي ٌظاً األصوات )

  (2بٍاء املفزدات )

  تدبري وٍشلي

 

 السنة الثالثة:

 



 الفصل الثاني الفصل األول

 (5الكزأن الهزيي ) (4الكزأن الهزيي )

 عمي األلفاظ والصزف ععز المػة

 (2الزواية ) (1املضزحية )

 (2الرتمجة ) (1الرتمجة )

 وكدوة عمي المػة
األصموب األدبي )أنادوية صٍاعة 

 الهتابة(

 التخدي لمىزأة احلديثة الهىبيوتز ٌظاً

  بٍاء عالقات األفزاد

 

 السنة الرابعة:

 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 (7الكزأن الهزيي ) (6الكزأن الهزيي )

 األدب املكارن عمي املٍوج

 انتضاب الموجة الثاٌية طزم البخث العمىي

 التطبيل امليداٌي الٍكد األدبي

 حبث التدزج وٍاظزة وذلاضزة المػة

  الصخافة اإلجنميشية

 

 


