
التعريف بقسم الدعوة وإنجازاته

١٤٤١/١٤٤٠هـ
٢٠٢٠/٢٠١٩م



(٢)



لقد سخرت لم دولتكم كل اإلمانات، 
م كل السبل لتنهلوا من العلم فويسرت ل

أرق الجامعات ف الداخل والخارج.
والوطن ينتظر منكم الثير، فعليم أن

تحرصوا عل استغالل أوقاتكم ف التحصيل،
فأنتم استثمار المستقبل للوطن.

- خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

(٣)



رؤيتنا لبالدنا الت نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع
للجميع، دستورها اإلسالم، ومنهجها الوسطية، تتقبل اآلخر.

سنرحب بالفاءات من كل مان
وسيلق كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح،

وطموحنا أن نبن وطًنا أكثر ازدهارا
يجد فيه كل مواطن ما يتمناه
فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا

لن نقبل إال أن نجعله ف مقدمة دول العالم.

- صاحب السمو المل األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ول العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

(٤)



• كلمة رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
• كلمة وكيلة قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية 

• الهيل التنظيم للقسم
• نبذة تعريفية عن نشأة القسم

• رؤية ورسالة القسم
• أهداف القسم

• البرامج الت يقدمها القسم
• أو: برنامج البالوريوس
• نبذة تعريفية عن البرنامج

• الوظائف الت يتم تأهيل الطالب لها
• خصائص خريج البرنامج

• مقررات البرنامج 
• ثانيا: برنامج الدراسات العليا

• نبذة تعريفية عن البرنامج
• المجاالت البحثية

• مسارات العمل لخريج البرنامج
• مقررات البرنامج
• إحصائيات مهمة

• إنجازات القسم
• الختام
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(١٨)



من نعم اله علينا أن السياسة التعليمية ف المملة العربية السعودية
تنبثق من تعاليم اإلسالم:

عقيدة، وشريعة، وأخالًقا، وتحقيًقا لمقاصد الدين اإلسالم، فكانت الحاجة ماسة
لتخريج كوكبة من الدعاة والمثقفين وفًقا لمنهج الوسطية واالعتدال

 ومن هنا كانت انطالقة قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية.
وإذا بهذا القسم يرتفع ليون منارة شامخة ف جامعة أم القرى العريقة، حيث يتميز

تعط من خالل مقررات الثقافة اإلسالمية الت بتثقيف النشء بالعلم الشرع
لجميع طالب وطالبات الجامعة، فتكون لهم بمثابة الركن الحصين من كل ما من

شأنه أن يزعزع عقيدتهم، وثقافتهم، وأمنهم الفكري.

كلمة رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
سعادة الدكتور: عبدهللا بن علي القرني

(٦)



وواجب أسم ،ه أمانة عظمال لما كانت الدعوة إل
ال يتحملها إال من وفقه اله لذلك؛

،ًوعم ه قوون من أحسن الناس عند الي حت
نم نَّنا َقالا وحالص لمعو هال َلا اعن دمم َقو نسحا نمو» :قال تعال

«ينملساْلم
 

من أجل ذلك انش قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
 لتزويد الدعاة بالعلم والبصيرة والفقه الدعوي

«نعاتَّب نمَنا وا ةيرصب عَل ۚ هال َلو اعدا ِبيلس ِذهٰه ُقل»
وقد تميز القسم بشمول الطرح، ووسطية الرؤية، وتنوع البرامج، والبحوث العلمية

الت تخدم المجتمع، خدمة لطالب العلم المقيمين ف هذه البالد المباركة
أو الوافدين لمهبط الوح لينهلوا من معين العلم الشرع برعاية كريمة من خادم

.ه تعالعهده األمين، حفظهما ال الحرمين الشريفين وول

كلمة وكيلة رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
سعادة الدكتورة: علياء بنت علي فلمبان

(٧)



الهيكل التنظيمي للقسم

(٨)

__

__



نبذة تعريفية عن القسم

كانت نشأة القسم ف األصل
ف كلية الشريعة

والدراسات اإلسالمية
 ثم انتقل هذا القسم إل

كلية الدعوة وأصول الدين 
بعد إنشائها

وذلك ف عام
١٤٠١ -  ١٤٠٢هـ 

 
يعد قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

من أهم أقسام اللية والجامعة
حيث يتول تقديم (تسع ساعات) كمتطلب عام

لجميع طالب وطالبات الجامعة، وذلك من خالل
 تدريس مادة الثقافة اإلسالمية بمستوياتها األربع

هذا باإلضافة إل ما يقدمه القسم ف التخصص الذي
يعد فريًدا ومتميزا ف الجامعات

السعودية، وذلك بالتخصص الذي يجمع
 بين الدعوة والثقافة اإلسالمية

يقدم القسم برنامج البالوريوس ف تخصص الدعوة
والثقافة اإلسالمية للطالب والطالبات

ويستطيع المتخرج من هذا القسم االلتحاق بافة
األعمال الت يتطلب االلتحاق بها

الحصول عل الشهادة الجامعية مما هو منصوص
عليه ف وزارة الخدمة المدنية بما ف ذلك التعليم

كما يقدم القسم برنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه
للطالب والطالبات، ف تخصص الدعوة

وتخصص الثقافة اإلسالمية

(٩)



تأهيل مختصين ف الدعوة والثقافة
اإلسالمية، وإنتاج بحوث علمية
متخصصة؛ لتثقيف المجتمع

ونفعه، وفق منهج الوسطية
واالعتدال.

رؤية ورسالة القسم

رسالة القسمرؤية القسم

أن يون القسم ف الصدارة بين
األقسام العلمية المتخصصة ف

مجال الدعوة والثقافة اإلسالمية،
محليا وعالميا، بما يتناسب 
مع شرف المان والمانة،

وفق رؤية المملة.

(١٠)



أهداف القسم

ترسيخ العقيدة اإلسالمية
الصحيحة ف نفوس طالب
وطالبات القسم والجامعة.

تزويد طالب وطالبات
الجامعة بالمعارف العلمية

والعملية، لإلسهام ف
تثقيف المجتمع ونفعه.

تأهيل طالب وطالبات
الجامعة للذود عن اإلسالم،
ورد الشبهات المثارة عليه.

إعداد وتخريج دعاة
ومختصين لنشر الدعوة

والثقافة اإلسالمية.

تعظيم البلد الحرام ف نفوس
منسوبي الجامعة.

تعزيز الحب والوالء لبالد
الحرمين، وتأكيد مبدأ

الطاعة لوالة األمر
حفظهم اله.

بناء الشراكات المجتمعية
لتوعية وتثقيف الحجاج

والمعتمرين.

(١١)



  البرامج التي يقدمها القسم

الدراسات العليا البالوريوس

ثقافةدعوة

دكتوراهماجستيردكتوراهماجستير

(١٢)



أوًال: برنامج البكالوريوس

نبذة تعريفية عن البرنامج:

مدة الدراسة:
 (٨) مستويات ألربع سنوات

يتراوح عدد الوحدات الدراسية ف كل مستوى
بين (١٨-٢٠) وحدة دراسية

إجمال الساعات المعتمدة:
(١٥٣) ساعة

(١٣)



الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها:

١- تدريس المقررات الدينية

٢- المساجد والمؤسسات الدعوية

٣- المؤسسات التربوية

٤- المؤسسات الخيرية

٥- اإلصالحيات والسجون

 

٦- المؤسسات االجتماعية

٧- هيئات األمر بالمعروف والنه عن المنكر

٨- المؤسسات الثقافية

٩- الوظائف اإلدارية المتاحة للخريجين والخريجات

١٠- وحدات التوجيه المعنوي ف المؤسسات العسرية واألمنية.

١١- مؤسسات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

(١٤)



خصائص خريجي البرنامج

االلتزام باألخالق
والقيم اإلسالمية والوطنية

الوع بحقوق المواطنة 
والحفاظ عل هوية

الوطن

امتالك المعارف
والمهارات ف مجال

الدعوة والثقافة اإلسالمية
وفق المنهج الوسط

القدرة عل استخدام
مناهج وأساليب ووسائل
الدعوة ومهارات التواصل
الحديثة ف نشرة الدعوة

والثقافة اإلسالمية

القدرة عل أداء الوظائف
 المتاحة له بفاءة

اإللمام بالثقافات األخرى
واالنفتاح والتفاعل

معها بوع وفق موجهات
اإلسالم

(١٥)



مقررات البرنامج

المستوى (١):

المستوى (٢):

المستوى (٣):

المستوى الرابع:

• القرآن الريم
• الثقافة اإلسالمية

• اللغة العربية
• المدخل لعلوم القرآن

• المدخل لعلوم الحديث 
• مدخل لدراسة الشريعة
• مدخل لدراسة العقيدة

• مدخل لعلم القراءات
• أحاديث الدعوة

• اللغة العربية
• بحث ومتبة

• العقيدة
• علوم القرآن الريم

• علوم الحديث الشريف
• أحاديث الدعوة
• أصول الخطابة

• تفسير القرآن الريم
• السيرة النبوية

•الفقه

• القرآن الريم 
• اللغة العربية 

• تاريخ عصر الراشدين
• التفسير 

• الفقه 
• الحديث النبوي الشريف 

• تفسير آيات الدعوة 
• العقيدة 

• اللغة اإلنجليزية 
• القرآن الريم

• الفقه
• الثقافة اإلسالمية

• تفسيرآيات الدعوة
• العقيدة

• الفرق
• أحاديث الدعوة

• تاريخ الدعوة والدعاة
• فقه السيرة

المستوى (٤): (١٦)



مقررات البرنامج

المستوى (٥):

المستوى (٦):

المستوى (٧):

المستوى الرابع:

• القرآن الريم
• تفسيرآيات الدعوة
• الثقافة اإلسالمية

• العقيدة
• المواريث 

• الفقه
• أصول الفقه

• األديان
• إعداد الداعية

• القرآن الريم
• الفقه

• الصرف
• العقيدة

• دراسات إسالمية
ف االخالق وعلم النفس

• المواريث
• أصول الفقه

• نقد البدع والخرافات
• اللغة العربية

• مناهج الدعوة

• القرآن الريم 
• الغزو الفكري

• تدريبات عملية ف الدعوة
• جوامع اللم

• الحسبة
• نقد التصوف

• الثقافة اإلسالمية
• التفسير 

• أساليب الدعوة ووسائلها
• الدعوات اإلصالحية

• القرآن الريم
حاضر العالم اإلسالم •

• مذاهب فكرية معاصرة
• جوامع اللم 

حركات البعث اإلسالم •
• كتب السنة والتخريج

• دراسات إسالمية
ف التربية وعلم االجتماع

• الفقه

المستوى (٨): (١٧)



ثانًيا: برنامج الدراسات العليا

تخصص الثقافةتخصص الدعوة

مجموع
الوحدات
الدراسية 

ف
الماجستير

 
(٣٤)

مجموع
الوحدات
الدراسية 

ف
الدكتوراه

 
(١٦)

مجموع
الوحدات
الدراسية 

ف
الماجستير

 
(٣٤)

مجموع
الوحدات
الدراسية 

ف
 الدكتوراه

 
(١٦)

١/ إعداد فئة من المتخصصين
ف تخصص الدعوة اإلسالمية،

متميزين خلقيا وعمليا.
 

٢/ مدّ المؤسسات الدعوية
بالفاءات المدربة ف مجال

العمل الدعوي.

١/ إعداد فئة من المتخصصين
ف تخصص الثقافة اإلسالمية،

متميزين خلقيا وعمليا.
 

٢/ مدّ المؤسسات الدعوية
بالفاءات المدربة ف مجال

.العمل االنسان

(١٨)



المجاالت البحثية الرئيسية

تخصص الثقافةتخصص الدعوة

•  علم الدعوة، نشأته وتطوره
ومراحله التاريخية.

•  أصول الدعوة، ومصادرها.
•  أركان الدعوة.

•  مناهج الدعوة. 
•  أساليب الدعوة ووسائلها. 

•  مؤسسات الدعوة.

  .الفكر اإلسالم •
• النظم اإلسالمية.
• القيم واألخالق. 

• مفهوم الثقافة اإلسالمية،
وأهميتها، وخصائصها، ومجاالتها. 

(١٩)



مسارات العمل لخريجي البرنامج

تخصص الثقافةتخصص الدعوة

 ✔ العمل ف حقل الدعوة.

 ✔ العمل ف المؤسسات

الخيرية. 
 ✔ العمل ف المؤسسات

االجتماعية.
التدريس الجامع ✔ 

.ومركز البحث العلم

حقل الثقافة ف العمل ف ✔ 

المؤسسات الثقافية.
 ✔ العمل ف المؤسسات

االجتماعية.
التدريس الجامع ✔ 

.ومركز البحث العلم
 ✔ العمل ف المؤسسات

اإلعالمية.

(٢٠)



ماجستير الدعوة

مقررات الدراسات العليا

دكتوراه الدعوة

:أو
 تخصص الدعوة

مقررات الفصل (١)

مقررات الفصل (١)مقررات الفصل (٢)

مقررات الفصل (٢)

• الثقافة اإلسالمية
وخصائصها 

• دعوة الرسل عليهم
السالم 

• فقه الدعوة (١) 
• وسائل الدعوة

وأساليبها 
• فقه االحتساب 

• المذاهب الفكرية
المعاصرة (١) 

منهج البحث العلم •
وتحقيق التراث

دراسات نصية ف •
الدعوة 

• فقه الدعوة (٢) 
ف المنهج الخلق •

اإلسالم 
• التخريج ودراسة

األسانيد 
• اإلعالم الدعوي 

• التجديد والمجددون 
• المذاهب الفكرية

المعاصرة (٢)

• قضايا معاصرة
• التنصير والمنصرون

• مناهج الدعوة
المعاصرة

• دراسات ف الفرق
المعاصرة

• نوازل عقدية 
• الدراسات االستشراقية

الحديثة 
• فقه األقليات اإلسالمية 

• دراسات ف األديان
المعاصرة

(٢١)



ماجستير الثقافة

مقررات الدراسات العليا

دكتوراه الثقافة

ثانيا:
 تخصص الثقافة

مقررات الفصل (١)

مقررات الفصل (١)مقررات الفصل (٢)

مقررات الفصل (٢)

• الثقافة اإلسالمية
وخصائصها 

• النظم اإلسالمية (١) 
• حقوق اإلنسان (١) 

• منهجية التفكير
العلم ف اإلسالم
• فقه الدعوة (١) 

• المذاهب الفكرية
المعاصرة (١) 

منهج البحث العلم •
وتحقيق التراث

• النظم اإلسالمية (٢) 
• حقوق اإلنسان (٢) 

• الحركة الفكرية ضد
اإلسالم 

• فقه الدعوة (٢) 
ف المنهج الخلق •

اإلسالم 
• التخريج ودراسة األسانيد 

• اإلعالم الدعوي 
• المذاهب الفكرية

المعاصرة (٢)

• دراسات ف واقع
العالم اإلسالم

• التنصير والمنصرون
• قضايا معاصرة

• دراسات ف الفرق
المعاصرة

الحاضر الثقاف •
• الدراسات االستشراقية

الحديثة 
• دراسات ف األديان

المعاصرة
• الفلسفة الحديثة

والمعاصرة

(٢٢)



إحصائيات مهمة

عدد أعضاء وعضوات هيئة التدريس:
 

(١٠) أستاذ 
(٢١) أستاذ مشارك
(٢٨) أستاذ مساعد

(٣) محاضر
(٣٠) معيد

رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة
عام ٤٠/٤١:

 
(١٢٩) رسالة

رسائل الماجستير والدكتوراه الت نوقشت
عام ٤٠/٤١:

 
(٩٠) رسالة

(٢٣)



إنجازات القسم

أوًال:
استقبال القسم للطلبة الوافدين

من شت بقاع األرض:

يستقطب قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية عددا من الطلبة الوافدين من
أبناء العالم اإلسالم الذين قدموا لتلق العلم ف مة المرمة، برعاية

كريمة من خادم الحرمين الشريفين وول عهده األمين، حفظهما اله
وبارك ف جهودهما وما يقدمان من خدمة لإلسالم والمسلمين.

يسفيد الوافدون من الدراسة بالقسم ف بناء المشاريع الدعوية، وبعضهم
يعمل ف تدريس الحجيج وترجمة الدروس والمحاضرات بالتعاون مع

ماتب الدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات. 

منهم من يتول تدريس ونقل العلم الشرع عند زيارته لبلده. 

(٢٤)



إنجازات القسم

ثانًيا:
خدمة المجتمع الت يتميز بها القسم

وذلك عن طريق:

نشر األبحاث العلمية المرتبطة بخدمة المجتمع، والت تفيد المجتمع
الجهود الدعوية ف عامة، وتسلط الضوء عل خاصة واإلسالم الم

ومية المختلفة، وتفيد فالوزارات والجمعيات والجهات الح
مواجهة االنحراف الفكري بل أشاله وصوره.

تأهيل األعضاء والعضوات للمشاركة ف المؤتمرات وحَلق النقاش،
والمشروعات البحثية، وتحيم الرسائل والبحوث الت تخدم المجتمع.

(٢٥)



إنجازات القسم

الشراكات المجتمعيةثالًثا:

اإلسهام ف خدمة المجتمع وتثقيفية من خالل
الدروس والخطب ف عدد من المساجد.

عقد شراكات مجتمعية مع عدد من الجهات الفاعلة ف
.خدمة المجتمع الم

استثمار مواسم الحج والعمرة ف إقامة الندوات والمحاضرات
 وذلك من خالل تقديم اإلرشاد الدين فيما يتعلق بأحام وآداب الحج

والعمرة واالستعانة بالطالب الوافدين ف الترجمة.

المشاركة ف إدارة الجمعيات الخيرية والدعوية.

إقامة دورات ودروس لبعض الجهات الخارجية.

(٢٦)



ختاًما

فإنّنا نطمح ونسع دوما أن يون قسم الدعوة 
مهبط الوح الطليعة، ومنارة شامخة ف ف

 لنشر الدعوة والثقافة اإلسالمية

جمع وإعداد:
القرن ه بن علد. عبدال
د. علياء بنت عل فلمبان

(٢٧)


