
 أوالً برامج البكالوريوس 

 بكالوريوس الدراسات اإلسالمّية  -أ 

 كلية الدراسات اإلسالمّية 

الدراسة في هذا البرنامج مجانّية، إضافة إلى خدمة نقل الطالبات المجانية من جميع إمارات  

 .متخرِّجا ومتخرجة( 6160، )1986الدولة وإليها، وقد تخرج في هذا البرنامج، منذ افتتاحه في عام 

 :الرؤية 

كاديميًّا ومهنيًّا في مجال الدراسات اإلسالمّية   نحو برنامج رائد وسطي قادر على تأهيل الكوادر أ

ا، يجمع بين النظرية والتطبيق  .محليًّا وعالميًّ

 :الرسالة

مّية السعي نحو برنامج يجمع المعرفة لرواده، وُيكسبهم المهارات، وُيمكِّنهم من القدرات العل

كاديمّية ُتراعي معايير الجودة،   الخاصة من أجل اإلفادة من الدراسات اإلسامّية، في بيئة تعليمّية أ

وتسعى نحو التميز في ظل تنافسية عالمية في أسواق العمل، وتحقيًقا للتنمية المستدامة 

 .للمجتمع

 :أهداف البرنامج

 :يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف اآلتية

ريعة وعلومها بما يجمع بين األصالة والمعاصرة، ويتوافق مع مقاصد الشريعة  تعليم الش ·

 .وكلياتها وأصولها الثابتة

 .السعي لرفع األداء التعليميّ في علوم الشريعة ·

 .الحفاظ على الهوية اإلسالمّية لألمة والدفاع عن ثقافتها ·



وطنها وأصولها، المتحصنة بالفهم  بناء الشخصية المسلمة المنتمية لدينها وأمتها، المعتزة ب ·

 .الصحيح لإلسالم القائم على الوسطية واالعتدال

ترسيخ مبادئ التسامح والحوار، وتأسيس أصول التواصل بين العاملين في حقل الدراسات   ·

اإلسامّية على اختالف مدارسهم، وبناء جسور األلفة مع سائر المشتغلين في حقل الدراسات  

 .اإلنسانية بوجه عام

 تكوين الملكة الفقهية بتنمية مهارات القراءة والكتابة والقدرة على االستنباط واالستدالل  ·

 .و التحليل، وإنتاج البحوث العلمّية ·

سّد حاجة سوق العمل من المختصين بالفقه وأصوله والباحثين فيه، في المؤسسات ذات   ·

 .الصلة

 بكالوريوس اللغة العربّية وآدابها  -ب 

 دابكلية اآل

الدراسة في هذا البرنامج مجانّية، إضافة إلى خدمة نقل الطالبات المجانّية من جميع إمارات  

 .( متخرِّجا ومتخرجة6601؛ )  1995الدولة وإليها ، وقد تخرج في هذا البرنامج، منذ افتتاحه في عام 

 :الرؤية 

 .الجودةابتكار طرق غير مسبوقة تصل بعلوم اللغة العربّية ومهاراتها إلى قمة 

 :الرسالة

إعداد متخصصين في الدراسات اللغويّة واألدبّية، مزودين بالمهارات التواصلّية المتطورة، مؤهلين  

لتطبيق هذه المعارف والخبرات في مجاالت البحث، وكل ميادين العمل التي تتطلب توظيف  

 .اهج اآلخرين ومدارسهماللغة العربّية وآدابها وتقنياتها، مستوعبين تراث األمة، منفتحين على من



 :األهداف

 تمكين الطالب من معرفة اللغة العربّية معرفة علمّية منهجية تشمل مجاالت النحو،  ·

 .والصرف، وعلوم اللغة  ·

تعميق الوعي المعر فيّ الذي يؤهل الطالب لمعرفة أزمنة األدب العربيّ ونقده منذ القدم إلى   ·

 .اآلن

 المصادر والمراجع التي تؤسس وتؤصل للعلوم اللغويّة، والبالغّية، تمكين الطالب من  ·

 .واألدبّية، والنقديّة ·

 .التأكيد على انتماء الطالب لهويته الوطنّية، والدينّية، واللغويّة ·

 .الرقي بنمو التفكير المنهجيّ الناقد والتعلم المستمر لدى الطالب ·

 :برنامج علوم المكتبات والمعلومات -ج

 : ية اآلدابكل

كتوبر  14تتوفر الدراسة في هذا البرنامج برسوم تنافسّية، وقد اعُتِمَد البرنامج في (  )،   2020أ

 .م  2021واستقبل الدفعة األولى من الطلبة في يناير 

 :الرؤية 

ا  .الريادة األكاديمّية في علوم المكتبات والمعلومات والتميز في مجتمع المعرفة إقليميًّ

 :الرسالة



اد كوادر متميزة علميًّا ومهنيًّا في مجال المكتبات والمعلومات، قادرة على تلبية احتياجات  إعد

سوق العمل المحلّية واإلقليمّية، والريادة في إجراء البحوث والدراسات األكاديمّية وترسيخ قيم  

 .البحث العلميّ والتنمية المستدامة

 :األهداف

في مؤسسات إنتاج المعلومات، وتنظيمها، باستخدام إعداد القوى البشرية المؤهلة للعمل  ·

 .تقنيات المعلومات واالتصاالت المناسبة

إعداد خريج يمتلك الخبرات المعرفّية والمهارات التطبيقّية بتقديم مستوى متميز من البرامج   ·

 .الدراسّية ما يكفل جاهزيته لسوق العمل

واإلفادة من تكنولوجيا المعلومات وتقنية    تطوير البنية التحتّية وأساليب تقديم الخدمات، ·

 .االتصاالت بما يخدم العملية التعليمية

تقديم برامج متنوعة على مستوى الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) والمستوى المهنيّ   ·

 .(الدبلوم المهنيّ)، وتنمية المعرفة والحفاظ على اإلنتاج الفكري

تجاه المجتمع المحليّ، وإنشاء روابط وثيقة مع مؤسسات   تفعيل المشاركة المجتمعّية للقسم ·

 المجتمع، بهدف تنمية موارد القسم من خالل الكيانات ذات الطابع الخاص 

 


