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أكاديميــة جامعيــة أهليــة، تمنــح درجــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه 
فــي تخصصــات الشــريعة والدراســات اإلســامية، والدعــوة، والقــرآن وعلومــه، 
مرخصــة فــي جمهوريــة إندونيســيا، تخــدم الطــاب المميزيــن بعــد المرحلــة 
الثانويــة، بتقديــم منحــًا دراســية لنيــل الدرجــات العلميــة المختلفــة، وفــق 
معاييــر االعتمــاد األكاديمــي العالمــي، فــي بيئــة تعليميــة جاذبــة تتناســب 
مــع المتعلميــن مــن ســائر أنحــاء العالــم، وتحــرص علــى تعليــم اللغــة العربيــة 

ــم. ــع مجتمعاته ــم ونف ــد حاجته ــا، لس ــن بغيره للناطقي



مبررات قيام األكاديمية
ــام صــرح تعليمــي متخصــص بالعلــوم الشــرعية والدراســات اإلســامية  ُوجــدت الحاجــة إلــى قي

للعديــد مــن األســباب جــاء فــي مقدمتهــا مــا يلــي:

ــم ودعــم  ــى عاتقهــا لنشــر العل ــان عل ــة بني وانطاقــا مــن المســؤولية التــي حملتهــا أكاديمي
المؤسســات ... فقــد صــح العــزم علــى تأســيس كليــة للشــريعة والدراســات اإلســامية، لتكــون 
منــارة لتعليــم كتــاب اهلل تعالــى وســنة نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم، ومــا يعيــن علــى فهمهمــا 
ــى  ــون عل ــعى القائم ــم، ويس ــاء العال ــتى أنح ــن ش ــم م ــاب العل ــة لط ــة، خدم ــوم األل ــن عل م
األكاديميــة إلــى أن تكــون صرحــًا إســاميًا فريــدًا مــن نوعــه فــي صناعــة العلمــاء والدعــاة علــى 

منهــج القــرآن الكريــم وســنة نبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم. 

حاجة المسلمين 
لقيادات شابة وواعية 
متخصصة في العلوم 

الشرعية تسهم 
في البناء اإليجابي 

لمجتمعاتهم.
كثرة األسئلة عن 

إمكانية وجود تخصص 
أكاديمي يجمع بين 

التنظير والتطبيق، وبين 
المعرفة والتأهيل 

والتدريب.

عزوف أعداد كبيرة من 
الطاب المسلمين عن 

التسجيل في الجامعات 
بسبب ارتفاع تكاليف 
الدراسة وعجز األسرة 
عن توفير متطلبات 

الحياة اليومية.

تلبية رغبة المهتمين 
بتقديم برامج علمية 
وتدريبية نوعية في 

مجال الدراسات الشرعية 
والدعوية.

عدم قدرة المؤسسات 
التعليمية القائمة 

الستيعاب المتقدمين 
والراغبين في إكمال 
مسيرتهم التعليمية. 



رسالتنا
الريــادة فــي إيصــال العلــوم الشــرعية والمهاريــة، بأيســر الوســائل والطــرق؛ وفــق 
معاييــر الجــودة العالميــة فــي التطويــر العلمــي والتبــادل المعرفــي، ومــن 

خــال بيئــة تعليميــة تحفيزيــة تناســب المتعلميــن مــن ســائر أنحــاء العالــم.

قيمنا
القيــم اإلســامية الرشــيدة هــي مــا نهتــدي بــه؛ فهــي مرشــدنا، 
ودليلنــا، وعمــاد بناءنــا، نسترشــد بهــا فــي دروب العمــل، لتنيــر لنــا 
مســارنا، وتنشــر تميزنــا فــي اآلفــاق، ونختــار منهــا مــا نــرى أنــه يصــب 

ــا ومنهــا : فــي جوهــر عملن

رؤيتنا
صناعــة طــاب علــم راســخون، وتأهيل دعــاة متمكنون، وفقــًا للمعاييــر العالمية 

لاعتمــاد األكاديمي.

ــز: نــدرك أنــه بتحقيــق مســتويات أداء رائعــة والمحافظــة عليهــا أو تجــاوز توقعــات  التمي
المعنييــن نصــل إلــى التميــز، ولــذا ســعينا إلــى تعزيــز االســتخدام األمثــل لجميــع مواردنــا 

لتذليــل جميــع العقبــات.

ــات  ــات والجامع ــات والمنظم ــراد والمؤسس ــع األف ــراكات م ــاء الش ــأن بن ــدرك ب ــراكة: ن الش
ــه  ــة، والعمــل علــى تقويتهــا وتمتينهــا هــي مــا نحقــق ب ــة والعالمي اإلســامية والعربي

ــادة.   الري

الجــودة: نعــي أن الجــودة هــي المحــك األســاس لتقييــم مســتوى الخدمــات المقدمــة 
ولــذا نحــرص علــى أن نقــدم جميــع خدماتنــا  وفقــًا ألفضــل المعاييــر العالميــة، ونســعى 
إلــى تجويــد العمــل فــي كل مــرة مــن خــال خطــط التحســين والتطويــر، ونــدرك بــأن الجــودة 

ال تتــم دون التــزام عــال بالمعاييــر وتقييــم مســتمر ، ومتابعــة جــادة.

االلتــزام: نعــي أننــا ألزمنــا أنفســنا العمــل بمهمــة عظيمــة، والتــي ال يمكننــا التخلــي عنها 
أو تركهــا لمــا فيهــا مــن األجــر والثــواب العظيميــن، ونــدرك أن لــكل فــرد مــن أفــراد الفريــق 
ــاز  ــى اإلنج ــول إل ــا للوص ــب أعينن ــة نص ــذه القيم ــا ه ــذا وضعن ــل ول ــير العم ــى س ــرًا عل تأثي

وتحقيــق األهــداف بأعلــى معاييــر الجــودة واألداء.



أهدافنا
نســعى جاهديــن لتحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا من خال جملة مــن األهداف التي حددناها لترســم لنا 
معالــم الطريــق وتنيــره لنــا، مســتعينين بــاهلل ومتوكليــن عليــه لتحقيقهــا بعــون منــه وتوفيقــه:

الشريعة 
والدراسات 
اإلسامية

معهد تعليم 
اللغة العربية 

للناطقين 
بغيرها

القرآن 
الكريم  
وعلومه

الدعوة

تخصصات 
األكاديمية 



ــرة اإلجــازة  ــب فــي فت ــة: وهــو برنامــج يحضــره الطال ــون العلمي برنامــج جــرد المت
لســماع وقــراءة ومناقشــة متــون أهــل العلــم المختصــة فــي الفقــه والحديــث 
ــم  ــط العل ــى ضب ــب عل ــدة واللغــة وغيرهــا، ممــا يســاعد الطال والتفســير والعقي
ومعرفــة مظانــه وشــواهده، وتعطــى لــه إجــازة علميــة فــي كل متــن يضبطــه.
البرامــج التدريبيــة اإلثرائيــة: ويتــم فــي هــذه البرامــج عمــل دورات علميــة إثرائيــة 
للطــاب، لتزويدهــم بعــدد مــن العلــوم والمهــارات التــي تعد رافــدُا إثرائيــًا لمقررات 
البكالوريــوس، وتســاهم فــي اإلعــداد المميــز لخريــج الكلية فــي االتصــال، وتطوير 
الــذات، والقيــادة، واإلدارة، واإلعــام، والتواصــل االجتماعــي، والتطبيقــات العميلــة 

الشرعية
البحــوث الطابيــة: يكلــف الطالــب "وبحســب المــواد الدراســية" بأبحــاث قصيــرة 
كواجبــات وتكاليــف، ويكلــف طــاب الماجســتير والدكتــوراه بأبحــاث تكميليــة 

للتخــرج مــن المرحلــة.
التطبيــق الميدانــي: يكلــف الطالــب بتنفيــذ 30 ســاعة فــي كل فصــل دراســي 
بممارســة العمــل التطوعــي فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، لصقــل خبراتــه 

ــه. ــة مجتمع ــى خدم ــده عل وتعوي

من برامجنا

البكالوريوس في تخصصات )الدعوة، 
والدراسات اإلسامية ، وعلوم القرآن(

الماجستير في تخصص )الدراسات 
اإلسامية(

الدكتوراه  في تخصص )الدراسات 
اإلسامية(

برنامج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

البرامج المصاحبة

دبلوم الموارد البشرية )برنامج تأهيل 
قيادات العمل اإلنساني(



العنايــة باختيــار الطــاب، مــن خــال وضــع معاييــر لاختيــار والقبــول واعتمــاد التزكيــات   .1
ــة. العلمي

العناية باختيار بالمدرسين.  .2
العناية باختيار المناهج الدراسية وفق منهجية علمية رصينة.  .3

االعتماد األكاديمي.  .4
محضن علمي وبيئة شرعية وتفرغ للعلم والشرعي.  .5

التعليم والتدريب والتأهيل المتميز، والتطبيق العملي المباشر.  .6
توظيف أحدث األساليب المتطورة في التعليم والتدريب.  .7

ضمان االلتزام واالنضباط واإلتقان لدى الطلبة المختارين.  .8
المجــاالت  شــتى  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج  فــي  والشــمولية  التنــوع   .9

والمســتويات.
قيــاس أثــر التعليــم والتدريــب؛ للتحقــق مــن رســوخ العلــم والمعرفــة والمهــارة لــدى   .10

طالــب العلــم.
متابعة طالب العلم حتى يتقن العلوم المختلفة والتي تؤهله للرسوخ العلم.  .11

والمصاريــف  العــاج،  اإلعاشــة،  الســكن،  للتذاكــر،  والشــاملة:  المجانيــة  الدراســة   .12
الدراســية.

التاليــة:   المجــاالت  فــي  للطــاب  متنوعــة  مهاريــة  تدريبيــة  دورة   )120( تقديــم   .13
الــذات،   التطبيقــات الشــرعية العمليــة، التدريــب القيــادي واإلداري، تطويــر وبنــاء 
اإلعــام والعاقــات العامــة،  التربــوي والتعليمــي ، االجتماعــي واألســري، الجــودة 
اإلســامية. والصيرفــة  الماليــة  اآللــي،  والحاســب  التقنيــات  المؤسســي،  والتميــز 
رعايــة الطــاب واالهتمــام بهــم، و التواصــل معهــم بعــد تخرجهــم ومســاعدتهم   .14
للحصــول علــى وظيفــة تدعمهــم فــي إكمــال مســيرتهم العلميــة والدعويــة.

المراحل الدراسية

مرحلة 
البكالوريوس

مرحلة 
الماجستير

مرحلة 
الدكتوراه

مميزاتنا

المواد الدراسية
Ť .القرآن الكريم
Ť .التفسير وأصوله
Ť .العقيدة
Ť .الفقه وأصوله
Ť .السنة النبوية
Ť  .مناهج البحث العلمي
Ť .أصول الدعوة
Ť .التربية والسلوك
Ť .التقنيات الحديثة وتطبيقاتها
Ť .العلوم اإلثرائية
Ť .التربية وطرق التدريس
Ť  اإلدارة - االقتصاد - اإلعام - علم النفس

- علم االجتماع - الحاسب اآللي.



ــى القــدر المشــترك مــن  ــة فــي الحصــول عل ــان، ورغب ــة بني ــى أكاديمي ــن عل ــا مــن القائمي حرًص
التحصيــل العلمــي الــذي يمّكــن الطلبــة مــن تلقــي العلــوم المختلفــة فقــد ُقــرر علــى جميــع 

الطلبــة فصــًا دراســيًا تكثــف فيــه الدراســة وفقــًا لمــا يلــي:

منهجيتنا في الدراسة

منهجيتنا في الدراسة

مراجعة حفظ الطالب 
للقرآن الكريم ليصبح ورده 

اليومي خمسة أجزاء.

تنمية مهارات الحاسب 
اآللي، واستخدامه في 

المجاالت المختلفة.

تنمية مهارات البحث 
العلمي لدى طاب العلم 

لإلسهام في خدمة 
الدراسات اإلسامية 
والشرعية والدعوية

حفظ عدٍد من المتون 
العلمية التي تعين الطالب 

على ضبط العلم.

مدارسة تدبرية يومية 
للقرآن الكريم بحيث ينهي 
الطالب القرآن الكريم كامًا 

مدارسًة وتدبرًا.

تقوية الطلبة في اللغة 
العربية ليتمكنوا من 

فهم ما يلقى عليهم من 
العلوم المختلفة.

دراسة آداب طلب العلم 
وبعض سير العلماء 

والعظماء.

01

02

03

04

05

06

07

نظام القبول في األكاديمية 

تحــدد عمــادة األكاديميــة أعــداد الطــاب الذين يمكــن قبولهم فــي العام الدراســي وموعد . 1

ــة وحســابات  ــك فــي موقــع األكاديمي ــاب التســجيل وإغاقــه ويتــم اإلعــان عــن ذل ــح ب فت

التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا.

اجتياز شروط القبول في أكاديمية بنيان:. 2

Ť .حفظ القرآن الكريم كاما

Ť .إتقان اللغة العربية تحدثًا وكتابة

Ť  .أن يكون حاصا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

Ť  .أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها عمادة األكاديمية

Ť  .أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها األكاديمية وتعلن وقت التقديم

Ť  أن يتقــدم الطالــب الــذي تتوافــر فيــه شــروط القبــول بالمســتندات المطلوبــة وفــق

التنظيــم الــذي تعلنــه إدارة شــؤون الطــاب فــي حينــه. 

وتكــون المفاضلــة بيــن المتقدميــن ممــن تنطبــق عليهــم جميــع الشــروط وفقــا لدرجاتهــم . 3

فــي البكالوريــوس، واختبــارات القبــول، والمقابلــة الشــخصية إن وجــدت.

مراسلة الطالب في حال الموافقة أو االعتذار.. 4



العائد االجتماعي
المشــروع لــه عائــد اجتماعــي ضخــم ال يمكــن حصــره علــى وجــه التحديــد وإنمــا يشــار إلــى أثــره 

المتمثــل فــي:

تخريج علماء ودعاة 
يعّلمون الناس ما 
يلزمهم في أمور 
دينهم ودنياهم.

الحصول على ما يزيد 
عن 1200 رسالة علمية 

بحثية هي نتائج 
الطاب في مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه.

الثواب العظيم من 
اهلل عز وجل واألجور 
المضاعفة المترتبة 
على تعليم الناس 
ورفع الجهل عنهم.

حصول الطاب 
المستكملين لمتطلبات 
التخرج على إجازة في 

حفظ القرآن الكريم 
بالسند المتصل.

حصول المستفيدين 
على شهادات علمية 
تخولهم من القيام 

بمهامهم على الوجه 
األكمل.

الوصول بجميع الطاب 
ليكون وردهم اليومي 

من القرآن الكريم 
خمسة أجزاء.

رسم المنهجية 
العلمية الحديثة في 
التعليم األكاديمي 

للعلوم الشرعية.

تنوع الطاب واألساتذة 
في األكاديمية 

يثمر تكاما وتناغما 
بين شعوب العالم 

المختلفة.

إمكانية تسلم هؤالء 
الخريجين مناصب 

اإلفتاء وقيادة الوزارات 
الدينية والمؤسسات 

الخيرية واإلنسانية.

نشر ثقافة مدارسة 
القرآن الكريم وتدبره 

بين العامة.

حماية المجتمعات 
المسلمة من مظاهر 

االنحراف الفكري 
والعنف والتطرف 

واألفكار الضالة
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الشركات الشقيقة

شركة بنيان للتدريب المحدودة.
شــركة بنيــان للتدريــب المحــدودة مرخصــة مــن وزارة التجــارة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية برقــم 4030469988، بتاريــخ 17 / 4 / 1438 هـــ، وهــي شــركة تجاريــة 
غيــر ربحيــة تهتــم بخدمــة القطــاع الخيــري والقطــاع الثالــث، تختــص بالتعليــم 
والتدريــب والتأهيــل النوعــي المتخصــص، وتســعى إلــى أن تكــون الشــريك األمثــل 
فــي مجــال التدريــب والتأهيــل للكــوادر البشــرية فــي  القطاعــات العامــة والخاصــة 
»الخيــري، والتطوعــي« علــى المســتوى المحلــي ، العربــي  والقطــاع الثالــث 

والدولــي.
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