
 كلية اإللهيات - جامعة دوْزجة

 نبذة تاريخية

الصادر في اجتماعه  2012/1148تم إفتتاح كلية اإللهيات في جامعة دوْزجة بناًء على قرار مجلس إدارة الجامعة رقم 

 2014/4716م. وقد قرر مجلس الوزراء افتتاح كلية اإللهيات بجامعة دوْزجة بموجب قراره رقم 12.12.2012بتاريخ  17رقم 

الصادر في  2809امللحقة بقانون وزارة التعليم القومي رقم  30م؛ وذلك وفًقا للمادة رقم 29.04.2013الصادر بتاريخ 

ا بهذا 2013مايو  31بتاريخ  28663م. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية العدد 28.03.1983
ً
م. وارتباط

من الئحة  13إنشاء ثالثة أقسام رئيسة في كلية اإللهيات التابعة له، وذلك بموجب املادة رقم فقد قرر مجلس جامعتنا 

، وتلك األقسام هي: قسم علوم أصول الدين، وقسم الفلسفة 2547التنظيمات واملؤسسات األكاديمية ملجلس التعليم العالي رقم 

 .وعلوم الدين، وقسم التاريخ والفنون اإلسالمية

م. وفي 2016-2015"اإللهيات" تمارس العملية التعليمية بأول دفعة طالبية تم قبولها في العام الدراس ي  بدأت كليتنا

( 13( أستاذ مساعد، و)2م كانت تعمل في الكلية هيئة أعضاء تدريسية مكونة من عدد )ا( أستاذ، و)2018-2017العام الدراس ي 

اسية في الكلية من ثالثة صفوف دراسية أول وثاٍن وثالث يسبقها صف ( باحث.  وتتكون العملية الدر 4( معيد، و)3مدرس، و)

 .دراس ي إعدادي إلزامي في تعليم اللغة العربية

 الرسالة والرؤية

 .التعرف على الحضارة اإلسالمية وفهمها •

ين في وضعها تحديد احتياجات بلدنا في املجال الديني ووضعها نصب األعين، وانتاج حلول للمشكالت التي تظهر منطلق •

 .من موروثات الثقافة والحضارة اإلسالمية

إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال العلوم والثقافة اإلسالمية في إطار املعايير العاملية واالحتياجات الثقافية  •

  .واألسس الدينية، ونشرها، وتقديم تلك الدراسات والبحوث لخدمة املجتمع

إعداد باحثين وخبراء في العلوم الدينية متمكنين من امليراث العلمي للماض ي وقادرين  وفي اتجاه تحقيق هذه الرسالة •

 .على فهم علوم الحاضر وكذلك على التركيب والتحليل

 .إعداد مدرسين يعملون في مدارس التربية والتعليم مزودين باملعرفة املهنية واألداء التربوي  •

ون في الوحدات التابعة لرئاسة الشؤون الدينية العاملة في مجال خدمة إعداد موظفين في مجال الدين أكفاء يعمل •

 .التربية الدينية املنتشرة

اإلسهام في تحقيق النهضة املادية واملعنوية للمجتمع عن طريق الحفاظ على قيمنا الدينية والقومية واألخالقية  •

 .وتنميتها آخذين في االعتبار التطورات االجتماعية والثقافية

 سقاا األ

 سقام أصول الدين اإلسالمي



ا من القرآن 
ً
قسم أصول الدين اإلسالمي يتناول في إطار املبادئ األكاديمية املوروث الثقافي والعلمي اإلسالمي إنطالق

الكريم والسنة النبوية املطهرة بهدف فهم الدين اإلسالمي فهًما صحيًحا، كما يهدف في الوقت نفسه إلى إنتاج الحلول للمسائل 

 .الدينية املعاصرة باالستفادة من التطورات العلمية والتقنية الراهنة

 :ويضم األقسام الدراسية الرئيسة اآلتية

 قسم التفسير . 1

 قسم الحديث. 2

 قسم الفقه. 3

 قسم علم الكالم واملذاهب اإلسالمية االعتقادية . 4

 قسم التصوف . 5

 قسم اللغة والبالغة العربية. 6

 وعلو  الدينسقام الفلافة 

يهدف قسم الفلسفة وعلوم الدين إلى إكساب الطالب نظرة ثقافية معرفية ومن ثم إكسابهم ملكة القدرة على فهم 

وتحليل مشكالت العصر في اتجاه هذه النظرة. كما يهدف في الوقت عينه إلى أن يستخدم الطالب تلك املكتسبات بشكل منطقي 

 .متوازن ومالئم للمناهج العلمية

 :والشعب اآلتيةالرئيسة األقسام ضم وي

 سقام الفلافة اإلسالمية . 1

 شعبة الفلسفة اإلسالمية

 شعبة املنطق

 شعبة تاريخ الفلسفة

 سقام علو  الدين. 2

 شعبة علم االجتماع الديني

 شعبة علم النفس الديني

 شعبة الفلسفة الدينية

 شعبة التربية الدينية

 شعبة تاريخ األديان



 والفنون اإلسالميةسقام التاريخ 

يتناول قسم التاريخ والفنون اإلسالمية التغيرات والتطورات السياسية واالجتماعية والثقافية والفنية للدين اإلسالمي 

خالل املرحلة التاريخية منذ ظهوره وحتى يومنا الحاضر؛ وفي هذا اإلطار يهدف إلى إكساب الطالب امللكة األدبية والفنية 

 .إلى جانب النظرة التاريخية والتسلسل الزمني واملوسيقية سوًيا

 :والشعب اآلتيةالرئيسة األقسام ضم وي

 سقام الايرة النبوية والتاريخ اإلسالمي. 1

 شعبة السيرة النبوية

 شعبة التاريخ اإلسالمي

 سقام اللغة التركية العثمانية واألدب التركي اإلسالمي . 2

 شعبة اللغة التركية العثمانية

 التركي اإلسالمي شعبة األدب

 سقام الفنون اإلسالمية واملوسيقى الدينية . 3

 شعبة الفنون اإلسالمية

 شعبة املوسيقى الدينية


