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أواًل: نبذة عامة عن  كلية الشريعة بالرياض

نشأة كلية الشريعة وتطورها : 
أنشئت كلية الشريعة بالرياض عام 1373هـ املوافق لعام 1953م.

وتعد كلية الشــريعة إحدى اللبنات الرئيســة التي تكونت منها جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، بل هي من أقدم الكليات الجامعية في تاريخ التعليم باململكة العربية 
الســعودية.

وفي العام الجامعي )1395/1394هـ( أن�سئ قسم درا�سي ثاٍن في الكلية هو : »قسم الدعوة وأصول الدين« ، وقد انفصل قسم الدعوة في 1396/6/15هـ، ليكون املعهد العالي 
للدعوة اإلسالمية، ثم تحول إلى كلية الدعوة واإلعالم بعد أن ضم إليه قسم اإلعالم ، وكذا انفصل قسم أصول الدين ليكون كلية مستقلة باسم كلية أصول الدين.

ومسايرة للتقدم العلمي الذي شهدته اململكة تم في بداية العام الجامعي 1396/1395هـ افتتاح الدراسات العليا بالكلية في تخص�سي الفقه وأصول الفقه، كما تم في العام 
الجامعي 1400/1399هـ  افتتاح الدراسات العليا في تخصص الثقافة اإلسالمية.

وأن�سئ في الكلية بعد ذلك قسم االقتصاد اإلسالمي في العام الجامعي 1399هـ/1400هـ ، ليضطلع باملهمات التعليمية والبحثية املتعلقة بعلم االقتصاد، وظلت الكلية ترعى 
هذا القسم قرابة ثمانية وعشرين عامًا، إلى أن تحول هذا القسم في العام الجامعي 1427هـ/1428هـ إلى نواة لكلية مستقلة باسم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.

وفي سنة 1432هـ تمت املوافقة على افتتاح قسم األنظمة، ليكون قسمًا علميًا رابعًا بالكلية.
وبهــذا تكــون الكليــة بأقســامها العلميــة الحاليــة األربعــة قــد تولــت تدريــس املراحــل الثــالث، وهــي املرحلــة الجامعيــة فــي تخصــص الشــريعة، ومرحلتــا املاجســتير  والدكتــوراه فــي 

تخصصــات الفقــه وأصــول الفقــه والثقافــة اإلســالمية، والعمــل جــار فــي هــذه املرحلــة إلنشــاء برنامــج للماجســتير وآخــر للدكتــوراه فــي تخصــص األنظمــة.
وقــد شــهدت أعــداد الطلبــة املنتظميــن واملنتســبين فــي الكليــة نمــوًا ملحوظــًا منــذ تأســيس الكليــة وحتــى يومنــا هــذا ، ففــي حيــن كانــت البدايــة بـــ )22 ( طالبــًا ، نجــد أن طــالب الكليــة 

اليــوم يزيــدون علــى ) 8000 ( طالــب وطالبــة.
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رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها:
رؤية الكلية : 

        أن تكون رائدة في تعليم الشريعة، ومتميزة في مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع.

 رسالة الكلية :
  تأهيل متخصصين في الشريعة يملكون قدرات علمية شرعية، ومهارات بحثية في مجال الشريعة، ومهنية في القضاء واإلفتاء والتعليم واالستشارات الشرعية.

أهداف الكلية:
تهدف الكلية إلى ما يلي:

أواًل: تأهيل الطلبة املتمكنين في علوم الشريعة.
ثانيًا: تأهيل الباحثين الشرعيين.

ثالثًا: تلبية حاجة املجتمع في التعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه.
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الهيكل التنظيمي لكلية الشريعة بالرياض

مدير�الشؤون�اإلدارية

واملالية
وكيلة�شؤون�الطالبات

وكيل�الدراسات�العليا�

والبحث�العلم�

وكيل�الشؤون�التعليمية

�والجودة

إدارة�ضمان

�الجودة
وحدة�اإلحصاءات

والبيانات

شؤون�الطالباإلرشاد�األكاديم�

قسم

�أصول�الفقھ
قسم�األنظمة

قسم
�الثقافة�اإلسالمية

قسم

�أصول�الفقھ

مجلس�كلية�الشريعة

قسم�الفقھ

عميد�كلية�الشريعة
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مجلس الكلية :
يتألف مجلس الكلية من:  •  

عميد الكلية رئيسًا.	 
ـوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.	 
ـوكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة.	 
وكيلة الكلية للشؤون التعليمية.	 
رؤساء األقسام العلمية األربعة .	 
ثالثة من أعضاء هيئة التدريس، معينين من قبل مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية.	 
عضوة من أعضاء هيئة التدريس، معينة من قبل مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية.	 

اختصاصات مجلس الكلية:  •  
يعد مجلس الكلية أوسع سلطة أكاديمية في الكلية، ومن أبرز مهامه ما يأتي:  

اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين، واملحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وابتعاثهم، وترقياتهم.  	  
اقتراح الخطط الدراسية أو تعديلها بعد رفعها من األقسام العلمية.    *  

اقتراح املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع في أقسام الكلية بعد رفعها من األقسام العلمية.   	  
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية، والعمل على نشرها.  	  

اقتراح مواعيد االختبارات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.  	  
اقتراح اللوائح الداخلية للكلية.   	  

اقتراح خطة النشاط الالمنهجي للكلية.   	  
اقتراح خطط التدريب واالبتعاث الالزمة للكلية.  	  

البت في األمور الطلبة التي تدخل في اختصاصه، والتوصية ملجلس الجامعة فيما عدا ذلك.  	  
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة، أو رئيسه، أو مدير الجامعة، أو وكالؤه  للدراسة وإبداء الرأي.  	  

	  ترشيح العضو الذي يمثل الكلية للمجلس العلمي، ومجلس عمادة الدراسات العليا.   



9

النظر فيما يحال إليه من وكالء الكلية أو مجالس األقسام العلمية العتماده، أو إلبداء الرأي.   	  
ترشيح األعضاء للمجالس العلمية األخرى التي يرفع بطلب الترشيح لها.  	  

تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة في الكلية.  	  
	  اقتراح عضوية ثالثة أعضاء هيئة التدريس على األكثر ملجلس الكلية، ورفعه إلى معالي مدير الجامعة.    

	  تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة في الكلية حسب الحاجة.   
اعتماد نتائج الطلبة .   	  

عميد الكلية:
 

وتتمثل مهامه فيما يلي :
إدارة الشؤون التعليمية والعلمية واإلدارية واملالية للكلية.  	  

رئاسة مجلس الكلية.  	  
تقديم تقرير إلى معالي مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية.  	  

وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة
 وتتمثل مهامه فيما يلي : 

النظــر فــي أوضــاع الطــالب التعليميــة والبــت فيهــا وفــق األنظمــة والتعليميــات، مثــل: النظــر فــي إعــادة قيــد الطــالب، وتحويلهــم مــن كليــة ألخــرى، أو تحويلهــم مــن   	  
العكــس.  أو  االنتســاب  إلــى  االنتظــام 

متابعة انتظام سير الدراسة في الفصل الدرا�سي.   	  
متابعة انتظام سير االختبارات والتحضير لها.   	  

متابعة مشــاريع التقويم واالعتماد األكاديمي لبرنامج الشــريعة في الكلية، وتهيئة البرنامج لالعتماد األكاديمي، وما تطلبه من تقارير ودراســات، مثل: الدراســة   	  
ذلــك.  ونحــو  العلميــة،  األقســام  مــع  تنفيذهــا  ومتابعــة  واإلســتراتيجية،  التطويريــة  والخطــة  الشــريعة،  لبرنامــج  الذاتيــة 

النيابة عن العميد فيما ينيبه فيه.  	  

الوحدات التابعة لوكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة:  



1010

 اإلرشاد األكاديمي:
 وتتمثل مهامها فيما يلي:

تعريف الطالب املستجد باللوائح واألنظمة املعمول بها في املرحلة الجامعية، خاصة الئحة الدراسة واالختبارات في املرحلة الجامعية.  	  
توزيع املنشورات واللوحات اإلرشادية املتعلقة بأنظمة الدراسة واالختبارات، ومتابعة نشرها..  	  

تقديم املشورة للطالب الذين يحتاجون إليها فيما يتعلق بجداولهم الدراسية من حيث تسجيل املقررات وتقديم بعضها على البعض اآلخر وترتيب الجدول   	  
ذلــك  ونحــو 

توجيه الطالب املتعثرين دراسيا، والتعرف على أسباب ذلك، ومساعدتهم على تالفيها، وإرشادهم إلى ما يسهم في رفع مستواهم العلمي.  	  
رعاية املتفوقين دراسيا، وإرشادهم إلى ما يعينهم على االستمرار في التفوق.  	  

رعاية طالب املنح الدراسية، والتعرف على مشاكلهم، ومساعدتهم على عالجها، وتوجيههم إلى ما يحقق مواصلتهم للدراسة، وتفوقهم فيها.  	  
متابعة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على تجاوز ما يواجهونه من عقبات.  	  

استقبال الطالب، واإلجابة عن أسألتهم واستفساراتهم.  	  
تحديد رواد القاعات الدراسية، والتواصل معهم.  	  

شؤون الطلبة
وتتمثل مهامها فيما يلي:

إعداد الشعب الدراسية، بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل، وتوزيع الطالب عليها، وتحديد األماكن املناسبة لها، وتعليق اللوحات الدالة عليها.  	  
تجهيز القاعات الدراسية، بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية بالكلية.  	  

تجهيز القاعات الدراسية باألدوات الدراسية الالزمة كاألقالم واملساحات، ومتابعة ذلك.  	  
تجهيز القاعات الدراسية باألمور الفنية الالزمة كمكبرات الصوت والبروجكتر، ومتابعة ذلك.  	  

تسجيل الطالب في أسبوع التسجيل، وتوجيههم إلى الشعب املنتسبين إليها.  	  
متابعة سير الدراسة، وانتظام األساتذة في الفترتين الصباحية واملسائية.  	  

تصديق املستندات املطلوبة من قبل الطالب، وهي:  	  
شهادة تعريف الطالب.  	  



11

خطاب طلب التقارير الطبية املوجه إلى املستشفيات واملراكز الصحية.  	  
نموذج االستفادة من صندوق الطالب.  	  

نموذج االنسحاب من الدراسة.  	  
نموذج حذف املقررات.  	  

إرشاد الطالب إلى مواقع القاعات الدراسية، وإبالغهم عند تغييرها.  	  
طباعة جداول الطالب الذين لديهم إشكاالت في الجدول.  	  

استقبال الطالب، واإلجابة على استفساراتهم حول املقررات والجداول واألساتذة والقاعات.  	  
توزيع اإلعالنات والتوجيهات املتعلقة بالطالب، ووضعها في األماكن املناسبة لها.  	  

وحدة اإلحصاء والبيانات
 وتتمثل مهامها فيما يلي:

مسؤولية نشر استبانات هيئة التقويم )تقويم املقرر_تقويم خبرة البرنامج_تقويم البرنامج_ تقويم الخريجين_ تقويم الجهات املوظفة_ أعضاء هيئة   	  
التدريس(، ومتابعة استيفاء الردود املطلوبة في كل استبيان، وتحليلها وإرسالها للجهات املسؤولة بالكلية.   

استحداث االستبانات الالزمة لقياس مدى رضا املستفيدين عن البيئة الجامعية، وفق ممارسات الجودة، ومؤشرات األداء، والتي لم تستوف في استبانات   	  
الهيئة املعدة مسبًقا، وتحليلها وإرسالها للجهات املسؤولة بالكلية.   

تحديث قاعدة بيانات أعضاء الهيئة التعليمية املوجودة، وزيادة كافة املعلومات املتعلقة بأعضاء الهيئة التعليمية.. )وفق املتطلب في نموذج تقرير  	  
   الدراسة الذاتية، ومؤشرات األداء، وتقرير الدراسة الذاتية( وتحليلها وإرسالها للجهات املسؤولة بالكلية.

عمل قاعدة بيانات عن أعضاء الهيئة اإلدارية، وتتضمن كافة بيانات املوظفين، وتحديثها دورًيا.  	  
التواصل مع عمادة القبول والتسجيل في كل فصل درا�سي لطلب البيانات املتعلقة بالطلبة وفق نموذج التقرير السنوي للهيئة.  	  

عمل قاعدة بيانات ملصادر التعليم: )املكتبة –قاعات التدريس – املعامل( من حيث توفر التجهيزات التي تعد من متطلبات الجودة.  	  
عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الكلية وأعضاؤها للمجتمع الداخلي والخارجي، وتحدث سنوًيا.  	  

عمل قاعدة بيانات وافية خاصة بكل ما يتعلق بالبحث العلمي بالكلية. )وفق املتطلب في نماذج هيئة تقويم التعليم، وخاصة مؤشرات األداء(  	  
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إدارة ضمان الجودة،
 وتتمثل مهامها فيما يلي:

اإلشراف على مشاريع التقويم واالعتماد األكاديمي لبرامج الشريعة في قسمي الطالب والطالبات.    	  
اإلشراف على مشروع الدراسة الذاتية لبرامج الشريعة في قسمي: الطالب، والطالبات.  	  

تقديم مذكرات إلى مجالس األقسام، و مجلس الكلية عن املمارسات العلمية أو اإلدارية، التي تؤهل للحصول على االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية   	  
للتقويم واالعتماد األكاديمي، أو من هيئات االعتماد الخارجي.   

التنسيق مع األقسام العلمية، ومع عمادة التقويم والجودة وجهات االعتماد؛ الستقبال املراجعين الداخليين،أو الخارجيين، وإنجاز املهام واألعمال املترتبة   	  
على تقاريرهم.    

اإلشراف على إعداد الخطط التطويرية واإلستراتيجية،ومتابعة تنفيذها مع األقسام العلمية .  	  
التباحثـ  في حدود الصالحياتـ  مع أي جهة توقع معها الكلية،أو قسم من أقسامها اتفاقية تعاون داخلية، أو خارجية، تتعلق باالعتماد األكاديمي أو بأعمال   	  

مراجعة النظراء، أو بتوصيف املقررات، أو بإعداد امتحانات القياس، أو بتحسين جودة العمليات التدريسية والبحثية.   
التنسيق مع الجهات املوظفة، واملستفيدة من مخرجات البرنامج، بعرض رؤية تلك الجهات في املخرجات، وتفعيل ذلك في توصيف البرنامج، ومقرراته، أو   	  

توصيف املقررات التي تقدم من برامج أخرى،وتخدم البرنامج.   
اإلشراف على تأسيس ملفات املقررات، وملف البرنامج في األقسام العلمية في قسمي الطالب والطالبات وبناء معلوماتها،وتحديثها في نهاية كل فصل   	  

درا�سي.   
اإلشراف على تطبيقات الجودة وضمانها في األقسام العلمية؛ بهدف تطبيق ممارسات التعليم العالي املعتمدة عامليا ومن ذلك:  	  

) أ ( تطبيق التوصيفات العلمية لجميع املقررات التي يقدمها البرنامج للطالب داخل الكلية وخارجها لقسمي: الطالب، والطالبات، بجودة      
واحدة في القسمين.     

) ب(اقتراح بدائل للتوصيفات القديمة عند الحاجة للتغيير في الخطة، أو في مقرر معين أو اكتشاف مشكالت في التوصيفات الحالية.     
اإلشراف على اللجان والدراسات التي تعنى بمراجعة التوصيفات ومطابقتها ملتطلبات ممارسة املهنة، وحاجة الجهات املوظفة، والتأكد من فاعليتها   	  

العلمية من خالل مراجعة النتائج وملفات املقررات، ورأي الجهات املوظفة، والخريجين.   
اإلشراف على دراسة معدالت اإلنجاز ومناقشة النتيجة العامة لبرنامج الشريعة في األقسام العلمية للبكالوريوس وللدراسات العليا، وتقديم تقارير عن   	  
ذلك ملجلس الكلية مقرونة بمؤشرات األداء، وتوصيات التحسين املستمر ألداء األساتذة،وألداء الطالب؛ لتمكين إدارة البرنامج من اتخاذ قرارات علمية    
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ترفع مستوى جودة العمليات، واملخرجات.   
تقديم أي استشارات ملجلس الكلية ولألقسام العلمية، وألعضاء هيئة التدريس بشأن تطبيقات ممارسات التعليم العالي التي تتطلبها مراحل الحصول على   	  

الرخصة املهنية، أو االعتماد األكاديمي .   
نشر ثقافة الجودة وتقديم أي محاضرات، أو لقاءات عمل علمية لألقسام العلمية في مستجدات االعتماد األكاديمي وتطبيقاته، أو في ممارسات الجودة   	  

؛بهدف االرتقاء بمستوى األداء؛ ملساندة الجانب العلمي الذي يقدمه أساتذة البرنامج ، وتوظيفه بما يخدم العمليات واملخرجات.   
اإلشراف على إعداد التقرير السنوي لبرامج الشريعة في قسمي الطالب والطالبات، ومتابعته في الجهات العليا في الجامعة، أو في الهيئة الوطنية للتقويم   	  

واالعتماد األكاديمي.   
العمل مع األقسام العلمية على تنمية املمارسات الجيدة، وتطبيق معايير الجودة وتالفي أي حاالت قصور في األداء.  	  

العمل مع األقسام العلمية على اقتراح لجان مؤقتة لحل املشكالت التي تعترض مشروع االعتماد األكاديمي، وتقديم املشورة الالزمة لها .   	  
تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية والتنسيق مع العمادات املختصة، فيما يخدم برامج االعتماد، في   	  

مجالي: األداء التدري�سي، والبحثي.   
العمل على التواصل مع خريجي الكلية وذلك بإنشاء رابطة للخريجين، وتوظيف املعلومات الراجعة من استبانات الخريجين؛ لتطوير البرنامج وحل مشكالت   	  

توظيف خريجي البرنامج.   
اإلشراف على إعداد لوائح تظلم األساتذة والطالب التي تعدها إدارة البرنامج في ضوء معايير االعتماد التي تعنى بذلك، بالتنسيق مع وكالء الكلية املختصين،   	  

ورؤساء األقسام والجهات ذات العالقة وفي ضوء ما ورد في نظام التعليم العالي.   
تشكيل لجان الجودة واالعتماد األكاديمي للكلية وتحديد مسؤولياتها ومتابعة إنجازاتها.   	  

	  تمثيل الكلية في اللجان املعنية بقضايا التطوير والجودة.  
متابعة إجراءات ضمان الجودة والتأكد من تطبيق األقسام ملتطلبات الجودة الوطنية أو الدولية.   	  

تقديم الدعم واملساندة لجميع اللجان العاملة.  	  
تبني مؤشرات واضحة لقياس األداء ومراقبته وتقويمه.  	  

نشر هذه املؤشرات والتعريف بها لجميع العاملين في الجهة التي تتبعها الوحدة.  	  
جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة.  	  

توثيق عمليات تطبيقات الجودة ونتائجها، وإعداد التقارير الالزمة ورفعها لعمادة التقويم والجودة.  	  
اإلشراف على توزيع االستبانات املتعلقة بقياس مستويات األداء ورضا املستفيدين في كل نشاط.   	  
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العمل على تنفيذ التقويم واالعتماد األكاديمي و متابعة ذلك.  	  
وضع الخطط اإلستراتيجية للكلية أو العمادة أو اإلدارة وتنفيذها بالتنسيق مع عمادة التقويم  والجودة.   	  

تحديد فرص التحسين املمكنة واقتراح املشاريع الالزمة للتطوير.  	  
تشجيع العاملين بالكلية أو العمادة أو اإلدارة للمبادرة باقتراح املشاريع ومساعدتهم على تفعيل تلك االقتراحات.  	  

تشكيل فرق العمل في املشاريع التي تقترحها الوحدة.  	  
تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية أو املوظفين في األقسام اإلدارية، والتنسيق مع العمادات املعنية   	  

في تنفيذها.   
القيام باملهام األخرى التي تكلف بها عمادة التقويم والجودة، وعمادة تطوير التعليم الجامعي.    	  

إفادة عمادة التقويم والجودة واملساهمة معها في إنجاح البرامج والفعاليات املتعلقة بتطبيقات الجودة واالعتماد األكاديمي.  	  

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
 وتتمثل مهامه فيما يلي : 

متابعة األمور العلمية والتعليمية للدراسات العليا في الكلية.   	  
متابعة شؤون طالب الدراسات العليا بالكلية.  	  

متابعة األبحاث العلمية واألبحاث واملشاريع البحثية.  	  
التنسيق مع وحدة البحث العلمي بالكلية.  	  

أمانة مجلس الكلية.  	  
النيابة عن العميد فيما ينيبه فيه.  	  

وكيلة شؤون الطالبات
وتتمثل مهامها فيما يلي:

اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص قسم الطالبات.  	  
إدارة شؤون الكلية التعليمية، والبحثية، واإلدارية، والثقافية فيما يخص قسم الطالبات.  	  

تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة.  	  
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اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية، والبحثية، واإلدارية، واملالية.  	  
اإلشراف على أداء األقسام العلمية.  	  

املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة.  	  
العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.  	  

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية.  	  
العمل على تطوير العمل في قسم الطالبات إداريًا، وأكاديميًا.  	  

تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع عميد ووكالء ورؤساء أقسام الكلية كل في مجال اختصاصه الوظيفي فيما يخص قسم الطالبات.  	  
إعداد تقارير دورية شاملة عن سير الدراسة، واإلداء الوظيفي في قسم الطالبات، وتقديمها إلى عميد الكلية.  	  

متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالتها، والوحدات اإلدارية التابعة لها.  	  

مدير الشؤون اإلدارية والمالية
 وتتمثل مهامه فيما يلي :

اإلعداد والتجهيز لجميع اإلجراءات والخطوات الوظيفية املطلوبة من الجامعة ملنسوبي الكلية من سعوديين ومتعاقدين.    	  
تقديم املشورة اإلدارية والتنظيمية للمسؤولين فيما يتعلق بالعمل ومنسوبي الكلية.  	  

املساعدة فيما يختص بتنظيم العمل وتوزيعه بين موظفي األقسام بالكلية.  	  
املشاركة في توزيع اإلجازات وتنظيمها بين املوظفين بما ال يخل بسير العمل وانتظامه.  	  
اإلشراف على الدوام للموظفين حضورًا وانصرافًا بالتعاون مع رؤسائهم املباشرين.  	  

إعداد الخالصة الشهرية للحضور للموظفين وبعثها في الوقت املحدد للجامعة.  	  
املساعدة في إنهاء اإلجراءات املطلوبة في تسديد السلفة املكتبية والتعليمية السنوية املخصصة للكلية وبعثها للجامعة في الوقت املحدد.  	  

املتابعة مع الجهات املعنية بالجامعة ملا يستجد من أعمال وتنظيمات.  	  
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أسماء الذين تولوا عمادة الكلية، ووكاالتها، ورئاسة أقسامها منذ إنشائها:
أواًل: أسماء الذين تولوا عمادة الكلية:

مدة عمله اسم العميد إلىم من
1375/1/1هـ 1374هـ الشيخ/  عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ 1

1376/2/14هـ 1375/1/1هـ الشيخ/ حمد بن محمد الجاسر 2

1377/1/1هـ 1376/2/14هـ الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن خميس 3

1378/1/1هـ 1377/1/1هـ الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن املسند 4

1388/7/18هـ 1378/6/12هـ الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الدخيل 5

1394/6/18هـ 1388/7/18هـ الشيخ/ عبدهللا بن إبراهيم بن فنتوخ 6

1398/3/27هـ 1394/6/19هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد 7

1402/7/17هـ 1398/3/28هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد الرومي 8

1408/7/17هـ 1402/7/18هـ الدكتور/ سعود بن عبدهللا الفنيسان 9

1411/5/21هـ 1409/9/17هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد 10

1414/5/1هـ 1411/8/16هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد الرومي 11

1420/7/1هـ 1414/9/12هـ الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد السدحان 12

1422/12/21هـ 1420/12/22هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن علي الغامدي 13

1426/3/2هـ 1422/12/22هـ الدكتور/ إبراهيم بن عبدهللا البراهيم 14

1429/9/20هـ 1426/8/11هـ الدكتور/ عبدهللا بن عي�سى العي�سى 15

1435/10/6هـ 1429/9/20هـ الدكتور/ صالح بن أحمد الوشيل 16

1437/9/25هـ 1435/10/6هـ الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الداوود 17

وال يزال 1437/9/16هـ الدكتور/ يحيى بن علي العمري 18
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ثانيًا: أسماء الذين تولوا الوكالة في الكلية:
١- وكالء الكلية :

مدة عمله اسم الوكيل إلىم من
1377/7/10هـ 1376/1/1هـ الشيخ صالح بن محمد الخليفة 1

1382/2/27 1377/7/24هـ الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا العيفان 2

1389/2/16هـ 1382/4/9هـ الشيخ عمر بن محمد العبداللطيف 3

1395/3/1هـ 1389/3/18هـ 4 د.محمد بن عبدهللا عرفة

1398/1/15هـ 1395/3/10هـ الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي 5

1400هـ 1398/1/16هـ الشيخ حمد بن عبدهللا املنصور 6

1402هـ 1400هـ 7 د.سعود بن عبدهللا الفنيسان

1410هـ 1402هـ د.عبدهللا بن إبراهيم الطريقي 8

1416/7/30هـ 1410/8/1هـ د.صالح بن عثمان الهليل 9

1419/7/5هـ 1416/8/1هـ د.أحمد بن محمد العنقري 10

1421/9/5هـ 1419/7/6هـ د.عبدالرحمن بن عبدهللا الشعالن 11

1426/8/10هـ 1421/9/6هـ 12 د.عبدهللا بن عي�سى العي�سى

1430/10/6هـ 1426/8/11هـ د.حمد بن إبراهيم الحيدري 13

1433/10/6هـ 1430/10/7هـ د.علي بن عبدالعزيز املطرودي 14

1434/3/13هـ 1433/10/7هـ 15 د.أحمد بن محمد الرزين

1437/9/10هـ 1434/3/14هـ د. عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي 16

1437/9/25هـ 1437/9/10هـ د. يحيى بن علي العمري 17

1438/1/2هـ 1436/7/15هـ د. وليد بن خالد العجاجي 18

وال يزال 1438/1/2هـ د. محمد بن سعد الحنين 19
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٢- وكالء الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

مدة عمله اسم الوكيل إلىم من
1411هـ 1407هـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداود 1

1416هـ 1411هـ د.عبدهللا بن عي�سى العي�سى 2

1421/5/25هـ 1416/10/6هـ د.إبراهيم بن ناصر الحمود 3

1425/7/14هـ 1421/5/26هـ د.ناصر بن محمد املنيع 4

1430/12/20هـ 1425/7/15هـ د.صالح بن عبدالعزيز الغليقة 5

1434/10/15هـ 1430/12/21هـ د.جميل بن عبداملحسن الخلف 6

1435/10/6هـ 1434/10/16هـ د. فهد بن عبدالعزيز الداود 7

1438/1/2هـ 1436/1/16هـ د. محمد بن سعد الدوسري 8

وال يزال 1438/1/2هـ د. أحمد بن فهد الحمين 9

٣/ وكالء الكلية للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي:
مدة عمله اسم الوكيل إلىم من

1432/4/28هـ 1431/2/15هـ د.عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي 1

1434/3/13هـ 1432/4/29هـ د.عايض بن عبدهللا الشهراني 2

1438/1/2هـ 1434/3/14هـ د.أحمد بن محمد الرزين 3

تم دمج هذه الوكالة مع وكالة الشؤون التعليمية، ويشرف على إدارة ضمان الجودة   د.محمد بن سعد الحنين
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٤/ وكيالت كلية الشريعة بمركز دراسة الطالبات:
مدة عمله اسم الوكيلة إلىم من

1425/12/16هـ 1423/12/16هـ د.فاتن بنت محمد املشرف 1

1427/12/17هـ 1425/12/17هـ د.عبير بنت علي املديفر 2

1429/6/17هـ 1427/12/18هـ د. أروى بنت محمد العمران 3

1431/12/16هـ 1429/6/18هـ أ. وفاء بنت محمد السديس 4

1433/7/10هـ 1431/12/17 د. هيلة بنت إبراهيم التويجري 5

1435/10/28هـ 1433/7/11هـ د. أمل بنت محمد الصغير 6

1438/5/1هـ 1435/10/28هـ د. أمل بنت عبدهللا القحيز 7

والتزال 1438/5/1هـ د. هناء بنت ناصر األحيدب 8
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 األقسام العلمية في الكلية :

تضم الكلية حاليًا أربعة أقسام علمية هي:

١- قسم الفقه.       ٢- قسم أصول الفقه.   ٣- قسم الثقافة اإلسالمية.      ٤- قسم األنظمة.

ولــكل قســم مــن أقســام الكليــة صالحيــات محــددة فــي الشــؤون العلميــة واملاليــة واإلداريــة بحســب نظــام مجلــس التعليــم العالــي ولوائحــه، كمــا أن لــكل قســم مجلســًا يتكــون مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه، وهــم:

1- األساتذة .          2- األساتذة املشاركون.       3- األساتذة املساعدون.
ويعيــن رئيــس القســم بقــرار مــن مديــر الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة، ملــدة ســنتين قابلــة للتجديــد، ويقــدم رئيــس كل قســم للعميــد تقريــرًا عــن أعمــال القســم فــي نهايــة كل 

عــام جامعــي .

أعمال مجالس األقسام:
تتولى مجالس األقسام النظر في تقرير املناهج التابعة للقسم ووضع مفرداتها، وتسجيل الرسائل فيه، كما تتولى النظر فيما يحال إليها من موضوعات من قبل مجلس الكلية 

أو عميدها ، ويمكن تصنيف املهام التي يقوم بها مجلس القسم على النحو اآلتي:
النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو عميد الكلية أو وكالؤه للدراسة وإبداء الرأي .  )1  

اقتراح الخطط الدراسة واملناهج والكتب املقررة واملراجع .  )2  
التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من املحاضرين واملعيدين والتوصية بترقياتهم .  )3  

دراسة مشروعات البحوث العلمية.  )4  
النظر في مخططات الرسائل العلمية التابعة للقسم، والتوصية بتسجيلها أو تعديلها أو حذفها.  )5  

التوصية بتعيين مشرفين على الرسائل، وتشكيل لجان مناقشتها.  )6  
توزيع املحاضرات والتمرينات واألعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.   )7  

اقتراح أسماء البحوث للمرحلة الجامعية.  )8  
اقتراح عقد ندوات ودورات علمية وورش عمل.  )9  
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التوصية بمنح بعض أعضاء القسم تفرغًا علميًا.  )10  
تعيين ممثلين للقسم في بعض املهام كاإلرشاد األكاديمي، وخدمة املجتمع.  )11  

ترشيح بعض أعضاء القسم لحضور املؤتمرات والندوات واملشاركات العلمية واملجتمعية املختلفة.  )12  
الترشيح للجوائز املحلية والعاملية.  )13  
تنظيم أعمال القسم وتنسيقها.   )14  

تدريس املقررات التي تدخل في االختصاص بعد إقرارها من مجلس الجامعة.  )15  
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق االحتياجات التي تتطلبها أعمال القسم ، ومن هذه اللجان   )16  

لجنة مقابلة املتقدمين للوظائف األكاديمية في القسم.   	  
لجنة مقابلة املتقدمين للدراسات العليا .  	  

لجنة دراسة خطط الرسائل العلمية.   	  
لجنة االختبار الشامل .  	  

لجنة فحص الرسائل العلمية .  	  
لجنة الجداول .  	  

لجنة التطوير الجودة .  	  
لجنة املعادلة .  	  

لجنة الحاسب اآللي ورصد الدرجات .  	  

ويجدر بالذكر أن أقسام الكلية األربعة تتعاون حاليًا في تقديم أحد عشر برنامجًا أكاديميًا، وهي:
برنامج البكالوريوس في الشريعة.  .1  

برنامج املاجستير في الفقه )صباحي(، سنة منهجية ورسالة علمية.  .2  

برنامج املاجستير في الفقه)املوازي-مسائي(، سنتان وبحث تكميلي.  .3  
برنامج املاجستير في أصول الفقه )صباحي(، سنة منهجية ورسالة علمية.  .4  
برنامج املاجستير في أصول الفقه )املوازي-مسائي(، سنتان وبحث تكميلي.  .5  

برنامج املاجستير في الثقافة اإلسالمية )صباحي(، سنتان وبحث تكميلي.  .6  
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برنامج املاجستير في الثقافة اإلسالمية )املوازي-مسائي(، سنتان وبحث تكميلي.  .7  
برنامج الدكتوراه في الفقه .  .8  

برنامج الدكتوراه في أصول الفقه .  .9  
برنامج الدكتوراه في قسم الثقافة اإلسالمية )صباحي(.  .10  

برنامج الدكتوراه في قسم الثقافة اإلسالمية )املوازي-مسائي(.  .11  

 وفيما يلي نبذة تفصيلية عن كل قسم من أقسام الكلية : 
 

أواًل ـ قسم الفقه 
نشأة القسم :

أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي جلســته الثالثــة لعــام 1396/95هـــ قــرارًا ينــص علــى هيكلــة األقســام العلميــة بالجامعــة وتوزيعهــا علــى الكليــات املناســبة ، وكان مــن ضمــن هــذه 
األقســام قســم الفقه في كلية الشــريعة بالرياض.

وفي يوم الثالثاء املوافق 1396/10/19هـ، تم اختيار فضيلة الشــيخ/صالح العلي الناصر رئيســًا لقســم الفقه، واســتمر على ذلك إلى أن توفي رحمه هللا في 1406/1/25هـ، ثم 
توالى على رئاســة القســم نخبة من أعضائه، وفيما يلي بيان بأســماء من تولى رئاســة القســم حتى تاريخ إعداد هذا الدليل:

أسماء الذين تولوا رئاسة قسم الفقه:
مدة عمله اسم رئيس القسم إلىم من

1419هـ 1417هـ د. عبدالرحمن بن صالح األطرم 1

1423هـ 1420هـ أ. د. فهد بن عبدالكريم السنيدي 2

1435هـ 1424هـ أ. د. حسين بن عبدهللا العبيدي 3

1437هـ 1435هـ د. فؤاد بن سليمان الغنيم 4

وال يزال 1437هـ د. علي بن ناصر الشلعان 5
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أهداف القسم:
إثراء الدراسات اإلسالمية بالبحوث والرسائل العلمية، والعمل على تحقيق املخطوطات ذات القيمة العلمية املتميزة.  	  

اإلســهام فــي إيجــاد باحثيــن متخصصيــن، وقضــاة ومفتيــن ، يكــون لديهــم قــدرة علــى اســتنباط األحــكام مــن أدلتهــا، وإيجــاد الحلــول الشــرعية ملــا يجــد مــن الوقائــع   	  
والســنة. الكتــاب  مــن  مســتقاة  وقواعــد  أســس  علــى 

اإلســهام فــي تربيــة النــشء وإعــداده علميــًا وعمليــًا، ليعبــد هللا علــى بصيــرة، ويتعامــل مــع النــاس معاملــة ســليمة، وليقــوم بواجبــه فــي املجتمــع؛ وذلــك مــن خــالل مــا   	  
 . التعليــم  أهــداف  لتخــدم  املناهــج وتطويرهــا؛  الجامعــة، ووضــع  كليــات  فــي مختلــف  يتوالهــا  التــي  املقــررات  مــن  يدرســه 

المقررات التي يتولى القسم تدريسها:
يتولى القسم  تدريس املقررات اآلتية:

فقه العبادات – مرحلة البكالوريوس.  	  
فقه املعامالت – مرحلة البكالوريوس.  	  

فقه األسرة – مرحلة البكالوريوس.  	  
فقه الجنايات – مرحلة البكالوريوس.  	  

فقه الحدود والتعزيرات – مرحلة البكالوريوس.  	  
فقه األطعمة واأليمان – مرحلة البكالوريوس.  	  

فقه القضاء – مرحلة البكالوريوس.  	  
فقه النوازل – مرحلة البكالوريوس.  	  

الفقه في  مرحلة البكالوريوس –الخطة القديمة-.  	  
الفرائض – مرحلة البكالوريوس.  	  

تاريخ الفقه – مرحلة البكالوريوس.  	  
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عقود االستيثاق واالرتفاق - مرحلة البكالوريوس.  	  
النظام املالي في االقتصاد اإلسالمي في مرحلة البكالوريوس.  	  

الشركات في االقتصاد اإلسالمي في مرحلة البكالوريوس.  	  
امللكية في الفقه اإلسالمي في مرحلة البكالوريوس.  	  

فقه النوازل في العبادات – مرحلة املاجستير.  	  
فقه املعامالت في مرحلة املاجستير.  	  
فقه الجنايات في مرحلة املاجستير.  	  
فقه القضاء في مرحلة املاجستير.  	  

قضايا مالية معاصرة في مرحلة الدكتوراه.  	  
فقه الحدود والتعزيرات في مرحلة الدكتوراه  	  

فقه نوازل األسرة في مرحلة الدكتوراه.  	  
 

أعضاء هيئة التدريس في قسم الفقه :
أواًل: أسماء أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من الرجال:

المرتبة العلمية االسم
أستاذ حسين بن عبدهللا العبيدي
أستاذ سعد بن تركي الخثالن
أستاذ عبد هللا بن عبد الواحد الخميس
أستاذ عبد هللا بن مبارك آل سيف
أستاذ عبد هللا بن محمد العمراني
أستاذ عبدالعزيز بن علي الرومي
أستاذ عبدهللا بن سعد الرشيد
أستاذ عبدهللا بن علي الركبان
أستاذ عبدهللا بن مو�سى العمار
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أستاذ فهد بن عبد الرحمن املشعل
أستاذ فهد بن عبد الكريم السنيدي
أستاذ مساعد بن قاسم الفالح
أستاذ الوليد بن عبدالرحمن الفريان

أستاذ مشارك أحمد بن محمد الخضيري
أستاذ مشارك أحمد بن حمد الونيس
أستاذ مشارك خالد بن سعد الخشالن
أستاذ مشارك خالد بن عبد الرحمن املهنا
أستاذ مشارك زيد بن سعد الغنام
أستاذ مشارك سعد بن عبد العزيز الشويرخ
أستاذ مشارك سليمان بن أحمد امللحم
أستاذ مشارك صالح بن أحمد الوشيل
أستاذ مشارك صالح بن عبد العزيز الغليقة
أستاذ مشارك صغير أحمد محمد حنيف األنصاري
أستاذ مشارك عبد الرحمن بن عايد العايد
أستاذ مشارك عبدهللا بن صالح الحديثي
أستاذ مشارك عبد الحافظ أبو حميدة
أستاذ مشارك عبد الحكيم بن محمد العجالن
أستاذ مشارك عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
أستاذ مشارك عبد هللا بن عبد العزيز التميمي
أستاذ مشارك فهد بن عبدالعزيز الداود
أستاذ مشارك محمد بن حسن آل الشيخ
أستاذ مشارك محمد بن سعد الدوسري
أستاذ مشارك محمد بن عبداللطيف محمود البنا
أستاذ مشارك ناصر بن محمد املنيع
أستاذ مشارك يحيى بن علي العمري
أستاذ مشارك ياسر بن إبراهيم الخضيري
أستاذ مساعد إبراهيم بن سليمان الزمامي
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أستاذ مساعد أحمد بن فهد الفهد
أحمد بن محمد الرزين أستاذ مساعد
أستاذ مساعد أحمد بن محمد الشثري
أستاذ مساعد حمد بن إبراهيم الحيدري
أستاذ مساعد أحمد بن عبد هللا الشاللي
أستاذ مساعد خالد بن محمد املاجد
أستاذ مساعد زيد بن عبدهللا آل قرون
أستاذ مساعد سامي بن عبد العزيز املاجد
أستاذ مساعد سليمان بن صالح الغيث
أستاذ مساعد عادل بن عبدهللا املطرودي
أستاذ مساعد عاصم بن منصور أبا حسين
أستاذ مساعد عبد اإلله بن سعود السيف
أستاذ مساعد عبد الحميد بن عبد هللا بن خنين
أستاذ مساعد عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان
أستاذ مساعد عبد الرحمن بن فهد الحمين
أستاذ مساعد عبد هللا بن صالح الكنهل
أستاذ مساعد عبدالرحمن بن فؤاد العامر
أستاذ مساعد عبدالرحمن بن محمد الرسيني
أستاذ مساعد علي بن ناصر الشلعان
أستاذ مساعد عمر بن محمد العجالن
أستاذ مساعد عي�سى بن سليمان العي�سى
أستاذ مساعد فهد بن مبارك آل زعير
أستاذ مساعد فؤاد بن سليمان الغنيم
أستاذ مساعد ماجد بن عبد الرحمن آل فريان
أستاذ مساعد محمد أحمد حسن إبراهيم
أستاذ مساعد محمد بن سعود الخميس
أستاذ مساعد محمد بن عبد العزيز الحمود
أستاذ مساعد محمد بن عبد العزيز الخضير
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أستاذ مساعد مصعب بن عبد هللا بن خنين
أستاذ مساعد محمد بن سعد الحنين
أستاذ مساعد ناصر بن محمد العبد املنعم
أستاذ مساعد يوسف بن عبد هللا األحمد

محاضر أحمد بن سعد بن فهد الحيد
محاضر أحمد بن عبد هللا آل طالب
محاضر أحمد بن عبدالرحمن الجفالي
محاضر حاتم بن فالح املدرع
محاضر رائد بن عبدالرحمن الشعالن
محاضر سالمة مسلط السبيعي
محاضر صالح بن علي الجوعي
محاضر عبدالرحمن بن إبراهيم املرشد
محاضر عبد هللا بن صالح املضحي
محاضر عبدهللا بن راشد الفضلي
محاضر عبدهللا بن عبدالعزيز املسند
محاضر عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الهويمل
محاضر عبد هللا بن ناصر املشعل
محاضر عبداملجيد بن إبراهيم بن خنين
محاضر عثمان بن محمد أبا حسين
محاضر عبدالحكيم بن مزروع املزروع
محاضر عبدالعزيز بن محمد الجبرين
محاضر فهد بن علي األحيدب
محاضر فهد بن عبدالعزيز الكثيري
محاضر محمد بن عبد الكريم الحميدي
محاضر محمد بن عبد هللا املديميغ
معيد أحمد بن عي�سى العلي
معيد تميم بن عثمان بن ابراهيم السلوم
معيد خالد بن عبدهللا القحطاني
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معيد سليمان بن عثمان الدبيخي
معيد سليمان بن ناصر الحامد
معيد عاصم بن علي الزهراني
معيد عبد هللا بن عبد العزيز الحقيل
معيد عبدالرحمن بن سعد بن فهد الحيد
معيد عبدهللا بن عبدالرحمن بخاري
معيد علي بن عبدهللا بن إبراهيم الكثيري
معيد عمر بن عبدالعزيز الغديان
معيد علي بن رميح بن علي الرميحي
معيد ماجد بن هديب عاصم القحطاني
معيد محمد بن إبراهيم النفيسة
معيد محمد بن عبد الرحمن الحسن
معيد محمد بن عبدالرحمن الوهيبي
معيد مصعب بن عبد املحسن الجماز
معيد ناصر بن سعد بن ناصر العصفور
معيد محمد بن عبدالعزيز النفيسة
معيد عبدهللا بن خالد الشافي
معيد عبدهللا بن عبدالعزيز الربيعة
معيد سعود بن منصور السماري
معيد عبدالرحمن بن علي بن هديان

ثانيًا: أسماء عضوات هيئة التدريس والمحاضرات والمعيدات:

المرتبة العلمية االسم
أستاذ فاطمة بنت محمد بن سليمان الجار هللا
أستاذ نورة بنت عبد هللا بن محمد املطلق
أستاذ وفاء بنت عبد العزيز بن علي السويلم
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أستاذ مشارك أمل بنت إبراهيم بن عبد هللا الدبا�سي
أستاذ مشارك أمل بنت محمد بن فالح الصغير
أستاذ مشارك فاتن بنت محمد بن عبد هللا املشرف
أستاذ مشارك منى بنت راجح بن عبد الرحمن الراجح
أستاذ مشارك وفاء بنت محمد غنيمي
أستاذ مساعد أسماء بنت عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
أستاذ مساعد أروى بنت محمد بن منصور العمران
أستاذ مساعد أسماء بنت محمد بن إبراهيم بن طالب
أستاذ مساعد إيمان بنت سالمه بن سليم الطويرش
أستاذ مساعد إيمان بنت محمد بن عبد هللا املشرف
أستاذ مساعد الجوهرة بنت سعد  محمد العبودي
أستاذ مساعد بدريه بنت عبد هللا بن عبد العزيز العقيل
أستاذ مساعد بدرية بنت صالح بن عبد هللا السياري
أستاذ مساعد تهاني بنت عبد هللا بن عبد العزيز الخنيني
أستاذ مساعد خلود بنت عبد الرحمن بن مهيزع املهيزع
أستاذ مساعد دليل بنت عبدهللا بن سعد الرشيد
أستاذ مساعد زينب بنت حمد بن راشد الطيار
أستاذ مساعد شريفه بنت عبد هللا الغديان
أستاذ مساعد عبير بنت علي بن عبد هللا املديفر
أستاذ مساعد منى بنت عبد العزيز عبد هللا املبارك
أستاذ مساعد مها بنت سليمان بن ناصر الشامخ
أستاذ مساعد مها بنت عبد هللا بن إبراهيم العبودي
أستاذ مساعد مو�سي بنت صالح بن علي اللحيدان
أستاذ مساعد نهال بنت إبراهيم بن صالح أبا حسين
أستاذ مساعد نوال بنت عبد هللا بن عبد العزيز الطيار
أستاذ مساعد نورة بنت محمد بن حمد املطرودي
أستاذ مساعد هدى بنت علي بن عبد الرحمن العنزي
أستاذ مساعد هناء بنت ناصر األحيدب
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أستاذ مساعد هند بنت عبد العزيز بن عبد هللا الباز
أستاذ مساعد هند بنت عبد اللطيف السلمي
أستاذ مشارك هيلة بنت إبراهيم بن حمد التويجري
أستامشارك هيلة بنت عبد الرحمن بن محمد اليابس

محاضر البندري بنت عبد العزيز بن حماد العمر
محاضر أفنان بنت محمد العلي
محاضر أماني بنت مبارك الرشود
محاضر آسية بنت  ابراهيم الجنيدل
محاضر أمل بنت عبد العزيز بن سعد بن نفيسة
محاضر أمل بنت محمد املحيذيف
محاضر آمنة بنت علي النفيسة
محاضر بدور بنت عبد هللا بن محمد األمير
محاضر تماضر بنت خالد الخشالن
محاضر حصة بنت عبد الرحمن بن ناصر الرفيق
محاضر حنان بنت محمد الشبيلي
محاضر رنا بنت سعد بن عذاب العنزي
محاضر سعاد بنت محمد بن عبد هللا العجالن
محاضر سميه بنت محمد بن عبد هللا الخضيري
محاضر شذى بنت عبد الرحمن بن محمد املحسن
محاضر لبنى بنت عبد العزيز بن محمد الراشد
محاضر مالك بنت محمد بن عبد هللا الخرعان
محاضر مالك بنت محمد بن علي السديس
محاضر منال بنت محمد الدغيم
محاضر منيره بنت حمود املطلق
محاضر منيره بنت عبد هللا الغديان
محاضر مها بنت عبد الرحمن بن ناصر الداغري
محاضر مها بنت عبد هللا بن محمد السياري
محاضر نجالء بنت محمد بن عبد هللا املشرف
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محاضر نهال بنت عبد الرحمن البراهيم
محاضر نورة بنت محمد بن حمد الشثري
محاضر نورة بنت محمد بن علي السبيعي
محاضر هديل  بنت عبد الرحمن ال سليمان
محاضر هناء بنت عبد الرحمن بن حمد املا�سي
محاضر هند بنت عبد هللا بن سعد الرشيد
محاضر هند بنت عبد هللا بن محمد السياري
محاضر هند بنت ناصر بن محمد املطرودي
محاضر هيفاء بنت محمد بن ناصر السديس
محاضر وفاء بنت عبد الرحمن بن محمد الفريان
محاضر وفاء بنت محمد بن ناصر السديس
معيد أروى بنت عبد هللا بن مو�سى العمار
معيد رحاب بنت خالد القاسم
معيد ريا بنت عثمان بن محمد العبد الجبار
معيد ريم بنت عبدالعزيز النفسية
معيد سارة  بنت سعيد بن مبارك آل زعير
معيد ساره بنت محمد اليحيى
معيد سهام  بنت فهد بن حمود املروتي
معيد صفية بنت إبراهيم الدبيان
معيد مرام بنت حمد الدايل
معيد منيرة بنت شريان القباني
معيد نورا بنت عبدهللا الجوهر
معيد نورة  بنت عبدالرحمن  الحديثي
معيد أروى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املهنا
معيد سارة بنت محمد الحميد
معيد شذا محمد ناصر الخزيم
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ثانيًا ـ قسم أصول الفقه
نشأة القسم:

أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي جلســته الثالثــة لعــام 1396/95هـــ قــرارًا ينــص علــى هيكلــة األقســام العلميــة بالجامعــة، وتوزيعهاعلــى الكليــات املنســبة، وكان مــن ضمــن هــذه 
األقســام قســم أصــول الفقــه فــي كليــة الشــريعة بالريــاض. 

وفــي 1396/10/17هـــ تــم اختيــار  أ.د/ ياســين شــاذلي الشــاذلي رئيســًا للقســم، واســتمر منــذ ذلــك التاريــخ علــى ذلــك إلــى نهايــة عــام 1398هـــ ، ثــم توالــى علــى رئاســة القســم نخبــة مــن 
أعضائــه، وفيمــا يلــي بيــان بأســمائهم:

أسماء الذين تولوا رئاسة  قسم أصول الفقه:
مدة عمله

اسم رئيس القسم إلىم من

إلى نهاية عام1398هـ أ.د. ياسين شاذلي الشاذلي 1396/10/17هـ 1

1399/6/23هـ من بداية عام 1399هـ أ.د. عبدالغني محمد عبدالخالق 2

إلى نهاية عام 1403هـ أ.د. أحمد بن علي سير املباركي 1399/6/24هـ 3

إلى نهاية عام 1406هـ أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة 1404/1/25هـ 4

إلى نهاية عام 1410هـ 1407/1/6هـ أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد 5

إلى 1414/9/12هـ 1410/2/24هـ د.عبدالرحمن بن محمد السدحان 6

1417/5/1 1414/10/25هـ د. إبراهيم بن عبدهللا آل إبراهيم 7

1419/7/5هـ 1417/5/2هـ د. عبدالرحمن بن عبدهللا بن إبراهيم الشعالن 8

1424/7/8هـ 1419/7/6هـ أ.د. عياض بن نامي السلمي 9

 إلى نهاية الفصل الدرا�سي األول
عام 1425هـ

1424/7/9هـ أ. د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز املشعل 10

إلى 1433/10/7هـ  من بداية الفصل الدرا�سي الثاني
عام 1425هـ

أ.د. أحمد بن محمد العنقري 11

وال يزال 1433/10/7هـ د.علي بن عبدالعزيز املطرودي 12
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أهداف القسم :
إثراء الدراسات اإلسالمية في العلوم التي يتوالها بالبحوث والرسائل العلمية، والعمل على تحقيق الكتب املخطوطة ذات القيمة العلمية املتميزة.  	  

اإلسهام في إيجاد باحثين متخصصين في هذه العلوم، يكون لديهم قدرة على استنباط األحكام من أدلتها، وإيجاد الحلول الشرعية ملا يجد من الوقائع على   	  
 . أســس وقواعــد مســتقاة مــن الكتــاب والســنة 

اإلســهام فــي تربيــة النــشء وإعــداده إعــدادًا عقليــًا وعلميــًا، للقيــام بواجبــه نحــو املجتمــع، وذلــك مــن خــالل تدريــس املقــررات التــي يتوالهــا فــي مختلــف كليــات   	  
. التعليــم  أهــداف  لتخــدم  وتطويرهــا؛  املناهــج  ووضــع  الجامعــة، 

المقررات التي يتولى القسم تدريسها:
 يتولى القسم  تدريس املقررات اآلتية:

الحكم الشرعي– مرحلة البكالوريوس.  	  
أدلة األحكام – مرحلة البكالوريوس.  	  

الخالف واملناظرة – مرحلة البكالوريوس.  	  
دالالت األلفاظ – مرحلة البكالوريوس.  	  

تخريج الفروع على األصول – مرحلة البكالوريوس.  	  
االجتهاد – مرحلة البكالوريوس.  	  

أصول الفقه – مرحلة البكالوريوس.  	  
القواعد الفقهية – مرحلة البكالوريوس.  	  

مقاصد الشريعة اإلسالمية – مرحلة البكالوريوس.  	  
أصول الفقه – مرحلة املاجستير.  	  

القواعد الفقهية – مرحلة املاجستير.  	  
تخريج الفروع على األصول – مرحلة املاجستير.  	  

أصول الفقه – مرحلة الدكتوراه.  	  
مقاصد الشريعة اإلسالمية – مرحلة الدكتوراه.  	  

الفروق – مرحلة الدكتوراه.  	  
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أعضاء هيئة التدريس بقسم أصول الفقه:
أواًل: أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من الرجال:

المرتبة العلمية االسم
أستاذ أحمد بن عبد هللا الضويحي
أستاذ أحمد بن محمد السراح
أستاذ أحمد بن محمد العنقري
أستاذ جميل عبداملحسن الخلف
أستاذ عبد املحسن بن محمد الريس
أستاذ عبدالرحمن عبد هللا الشعالن
أستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن املشعل
أستاذ عبداللطيف سعود الصرامي
أستاذ فهد بن محمد السدحان
أستاذ محمد عبدالعزيز املبارك
أستاذ محمد بن سليمان العريني
أستاذ مسلم بن محمد الدوسري
أستاذ هشام بن محمد السعيد
أستاذ وليد بن فهد الودعان

أستاذ مشارك أحمد عبدالرحمن الرشيد
أستاذ مشارك أسامة بن محمد الشيبان
أستاذ مشارك خالد بن مساعد الرويتع
أستاذ مشارك عايض عبد هللا الشهراني
أستاذ مشارك عبد هللا بن سعد آل مغيرة
أستاذ مشارك عبدهللا بن عي�سى العي�سى
أستاذ مشارك عبدالرحمن بن عبدهللا الجبرين
أستاذ مشارك عبدالرحمن بن محمد السدحان
أستاذ مشارك علي عبدالعزيز املطرودي
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أستاذ مشارك محمد مصطفى رمضان
أستاذ مشارك يحيى بن حسين الظلمي
أستاذ مساعد أحمد عبدالرحمن املشعل
أستاذ مساعد أحمد بن عايل معافا
أستاذ مساعد أكرم محمد أوزيقان
أستاذ مساعد الطيب السنو�سي أحمد
أستاذ مساعد توفيق بن عبدالرحمن العكايلة
أستاذ مساعد خالد بن محمد عبيدات
أستاذ مساعد طه سعد خليفة
أستاذ مساعد عبدالرحمن بن عزاز آل عزاز
أستاذ مساعد عبدالرحمن محمد العجالن
أستاذ مساعد عبدهللا بن محمد الرسيني
أستاذ مساعد عبدهللا بن ناصر الناصر
أستاذ مساعد عي�سى بن محمد العويس
أستاذ مساعد وليد بن إبراهيم العجاجي
أستاذ مساعد ماجد بن محمد الجوير
أستاذ مساعد يوسف بن سليمان العاصم

محاضر أحمد بن هزاع الهزاع
محاضر أحمد بن نجيب السويلم
محاضر املثنى بن عبد العزيز الجرباء
محاضر بدر بن محمد الحمدان
محاضر رائد بن حسين السبيت
محاضر حسن  بن علي السفياني
محاضر طارق بن الحميدي العتيبي
محاضر عبد الحميد عبدهللا املشعل
محاضر عبدهللا عبدالرحمن الدهمش
محاضر ماجد صالح املنصور
محاضر محمد بن إبراهيم الشامي
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محاضر ناصر بن محمد املقبل
محاضر ياسر بن عوض القحطاني
معيد حمد بن عامر البسام
معيد عبد الرحمن بن محمد العوض
معيد عبد هللا بن أحمد السلمان
معيد عبدالعزيز بن سعد بن ناصر الشثري
معيد عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الحقباني
معيد عبدهللا بن عثمان السنيدي
معيد عبداملجيد بن خالد املبارك
معيد عمر بن عبد العزيز الصامل
معيد محمد بن صالح بن سليم
معيد محمد بن فهد الزريقي
معيد مسفر بن هادي آل دواس
معيد مصعب بن حمد العجالن
معيد معاذ ابراهيم ناصر السياري
معيد مهند بن عمير آل متعب

ثانيًا: عضوات هيئة التدريس والمحاضرات والمعيدات:
المرتبة العلمية االسم

أستاذ مشارك صباح محمود عثمان
أستاذ مساعد أمل عبدهللا حسين القحيز
أستاذ مساعد إيمان عبد هللا عبد الواحد الخميس
أستاذ مساعد بدرية عبد هللا إبراهيم السويد
أستاذ مساعد نصرة بنت عبدهللا حمد الناصر
أستاذ مساعد خيرية بنت محمد مجاهد املجاهد
أستاذ مساعد دليل بنت سعود بن إبراهيم السياري
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أستاذ مساعد مرام بنت سعود مفلح الغامدي
أستاذ مساعد تركيه بنت عيد أحمد املالكي
أستاذ مساعد نوف بنت عبد هللا بن بجاد العتيبي
أستاذ مساعد نوف بنت ماجد عبدهللا الفرم
أستاذ مساعد هيلة بنت أحمد السراح

محاضر أروى عبد هللا سليمان العميريني
محاضر أسماء حمود عبد الرحمن الخضيري
محاضر أسماء بنت مبارك بن فهاد الفاران
محاضر العنود بنت محجي املطيري
محاضر حنان بنت سعود بن مانع
محاضر خديجة بنت حمد راشد الطيار
محاضر خولة بنت عبد الرحمن محمد الخميس
محاضر سارة بنت محمد بن راشد الهويمل
محاضر ريم بنت أحمد بن عبدهللا الضويحي
محاضر فاطمة عبدهللا عبدالرحمن غديان التميمي
محاضر فرح بنت فهد حسين الخري�سي
محاضر مرفت بنت راشد بن زيد الغنام
محاضر مها بنت عبدهللا شديد الصياح
محاضر منيرة بنت يوسف القا�سي
محاضر نور بنت محمد عبد العزيز الجبرين
محاضر هدى بنت محمد عبد العزيز الهدلق
محاضر هنوف بنت علي إبراهيم القصير
محاضر وجدان بنت محمد سعود التميمي
معيد أسماء بنت محمد العتيبي
معيد أفنان بنت ابراهيم عبدهللا الفايز
معيد حشمه بنت عايض بن سالم البدراني
معيد حصة بنت عبد هللا بن مطلب النفيسة
معيد درة عبدهللا عبدالرحمن الخرعان
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معيد سامية عبدهللا عبدالرحمن السويح
معيد نوال بنت محمد ناجي القحطاني
معيد نورة بنت عبدهللا فهد آ ل بن حمد
معيد نورة بنت محمد آل فهيد
معيد أفنان عبدهللا ناصر بن عمران
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ثالثًا ـ قسم الثقافة اإلسالمية:
نشأة القسم ومن تولى رئاسته:

أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي عــام 1396/95هـــ قــرارًا يق�ســي بإنشــاء قســم الثقافــة اإلســالمية فــي كليــة الشــريعة؛ لتأهيــل متخصصيــن فــي الثقافــة اإلســالمية  قادريــن علــى 
تنمية التخصص علميًا، وتدريس مقرراتها في املرحلة الجامعية، وقد عّين أول رئيس للقسم عام 1396هـ،  وهواألستاذ عمر بن عبدهللا عودة الخطيب ، ثم توالى على رئاسة 

القســم نخبــة مــن أعضائــه، وفيمــا يلــي بيــان بأســمائهم:

أسماء الذين تولوا رئاسة قسم الثقافة اإلسالمية:
مدة عمله

اسم رئيس القسم إلىم من

حتى 1407هـ من عام 1396هـ أ. عمر بن عبدهللا عودة الخطيب 1

حتى 1411هـ من عام 1407هـ د. محمد بن عبدهللا عرفة 2

حتى 1413هـ من عام 1411هـ أ.د. عبدهللا بن إبراهيم الطريقي 3

حتى 1415هـ من عام 1413هـ أ.د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي 4

حتى 1418هـ من عام 1416هـ د. ناصر بن إبراهيم آل تويم 5

حتى 1423هـ من عام 1418هـ د. عبدهللا بن عبدالعزيز الزايدي 6

حتى 1426هـ من عام 1423هـ د.عبدهللا بن محمد العمرو 7

حتى 1430هـ من عام 1426هـ د. عبدهللا بن حمد العوي�سي 8

حتى 1431هـ من عام 1430هـ د.عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي 9

حتى 1437هـ د. ناصر بن إبراهيم آل تويم   من عام 1431هـ 10

وال يزال من عام 1437هـ د. عبدالعزيز بن محمد القشعمي 11

أهداف القسم:
إيضاح مبادئ اإلسالم ومفاهيمه ، وقيمه، وأخالقه، ونظمه بأسلوب علمي شمولي مناسب، يؤدي إلى تحصين االعتقاد الصحيح .  	  
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 	 اإلسهام في تجلية موقف اإلسالم من قضايا العصر وإعطاء صورة واقعية عما وضعته رسالة اإلسالم العامة الشاملة في الحياة اإلنسانية .   	  
. منــه  والتحذيــر  وآثــاره،  وأســبابه،  مظاهــره،  وبيــان  الغلــو،  مــن  والبعــد  وتطبيقــه  اإلســالم  فهــم  فــي  واالعتــدال  التــوازن،  علــى  التأكيــد 

المقررات التي يتولى القسم تدريسها:
 يتولى القسم تدريس املقررات اآلتية:

قيم اإلسالم وخصائصه- مرحلة البكالوريوس.  	  
مهارات التفكير - مرحلة البكالوريوس.  	  

أخالقيات املهنة - مرحلة البكالوريوس.  	  
قضايا فكرية معاصرة - مرحلة البكالوريوس.  	  

الثقافة اإلسالمية – مرحلة البكالوريوس.  	  
النظم اإلسالمية – مرحلة البكالوريوس.  	  

االستشراق والتنصير – مرحلة البكالوريوس.  	  
مقومات الفكر اإلسالمي وخصائصه – مرحلة البكالوريوس.  	  

مناهج البحث – مرحلة البكالوريوس.  	  
أخالقيات املهنة– مرحلة البكالوريوس.  	  
قضايا معاصرة– مرحلة البكالوريوس.  	  

علم الثقافة– مرحلة املاجستير.  	  
مدخل في علم الثقافة اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  

مدخل إلى النظم اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  
الثقافة اإلسالمية ) املثقف واملجتمع ( – مرحلة املاجستير.  	  

مناهج البحث العلمي )1( – مرحلة املاجستير.  	  

مناهج البحث العلمي )2( – مرحلة املاجستير.  	  
مصادر الثقافة اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  

قضايا معاصرة )1( – مرحلة املاجستير.  	  
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قضايا معاصرة ) 2 ( – مرحلة املاجستير.  	  
مناهج الفكر القديم– مرحلة املاجستير.  	  

مدارس الفكر في الحضارة اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  
النظم االجتماعية في اإلسالم والتطور الحضاري– مرحلة املاجستير.  	  

القيم– مرحلة املاجستير.  	  
مناهج الفكر في الحضارة اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  

الثقافة اإلسالمية – مرحلة املاجستير لطالب قسمي الفقه وأصوله.  	  

أعضاء هيئة التدريس بقسم الثقافة اإلسالمية:
أواًل: أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين من الرجال:

المرتبة العلمية االسم
أستاذ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي
أستاذ عبدهللا بن محمد العمرو
أستاذ مفرح بن سليمان القو�سي
أستاذ ناصر بن إبراهيم آل تويم

أستاذ مشارك إبراهيم طلبة حسين عبد رب النبي
أستاذ مشارك عبدالرحمن بن معال املطيري
أستاذ مشارك عبدهللا بن حمد العوي�سي
أستاذ مشارك عبدهللا بن عبد العزيز الزايدي
أستاذ مشارك ناصر بن عبد هللا التركي
أستاذ مساعد أحمد بن عبدهللا الحسيني
أستاذ مساعد أحمد عبدالفتاح البري
أستاذ مساعد السيد عبد السالم السيد مر�سى
أستاذ مساعد حسين بن حامد عمر الديب
أستاذ مساعد عبد العزيز بن محمد القشعمي
أستاذ مساعد عبد هللا بن محمد الصرامي
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أستاذ مساعد عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي
أستاذ مساعد عمر محمد بني مصطفى
أستاذ مساعد محمد بن حسين أحمد إبراهيم
أستاذ مساعد ناصر بن عبد الرحمن اليحيى

محاضر إبراهيم بن صالح الدسيماني
محاضر صالح بن عبد هللا العيبان
محاضر عادل بن عبد العزيز آل مو�سى
محاضر عبد هللا بن محمد الرشيد
محاضر عبدهللا بن عبدالرحمن املو�سى
محاضر عبدهللا بن ناصر املقرن
محاضر هشام بن عبدهللا العمر
معيد أنس ين عثمان العبد الجبار
معيد تركي بن عبد هللا األطرم
معيد حسن بن إبراهيم آل مريع
معيد سعد علي ال راحله
معيد عمر بن عبدالرحمن اللويحق
معيد عمر بن عبدالرحمن الودعان
معيد محمد بن رشيد الشالش

ثانيًا: أسماء عضوات هيئة التدريس والمحاضرات والمعيدات:
المرتبة العلمية االسم

أستاذ مساعد مها بنت جريس محمد الجريس
محاضر أروى بنت عبد هللا سليمان املزيد
محاضر أسماء ناصر عبد العزيز التميمي
محاضر أملعبد الرحمن بن هاجد الغامدي
محاضر أمل بنت عبد هللا علي العجالن
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محاضر انتصار بنت فيحان بن صقر العتيبي
محاضر خلود بنت محمد بن صالح السياري
محاضر ريمعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي
محاضر سارة بنت أحمد بن زامل  الزامل
محاضر شعاع بنت عبد الرحمن املطلق
محاضر عبير بنت محمد بن ربيع عاتي
محاضر مليسأحمد بن عبد هللا الحسيني
محاضر مرام بنت منصور حمزة زاهد
محاضر مشاعل بنت علي بن حمد املانع
محاضر منال بنت محمد عبد هللا الخميس
محاضر مها بنت علي حمد املانع
محاضر نهى صالح عبد هللا الخليفي
محاضر نورة بنت عبد هللا الرويس
محاضر نورة بنت محمد عبد العزيز الهدلق
محاضر ملىعبد املحسن سليمان أبانمي
محاضر نورة بنت مرشد التميمي
معيد مالك بنت إبراهيم بن محمد الجنهي
معيد هديل بنت محمد املشرف



4444

رابعًا ـ قسم األنظمة:
نشأة القسم ومن تولى رئاسته:

أصدر مجلس التعليم العالي قرارًا يق�سي بتأسيس قسم األنظمة، ليكون قسمًا علميًا بكلية الشريعة بالرياض في العام الجامعي 1432-1433هـ.
أسماء الذين تولوا رئاسة قسم األنظمة :

مدة عمله اسم رئيس القسم إلىم من
1435هـ 1432هـ 1 د.صالح بن أحمد الوشيل

1437هـ 1435هـ الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الداوود 2

وال يزال 1437هـ الدكتور/ يحيى بن علي العمري 3

أهداف القسم:
اإلسهام فيتدريس الطلبة في املرحلة الجامعية والدراسات العليا وتأهيلهم للقيام بواجباتهم فياملجتمع.  	  

إعداد متخصصين في مجال األنظمة على مستوى عال من التميز.  	  
إثراء الدراسات والبحوث العلمية املتخصصة في مجال األنظمة.  	  

اإلسهام فيسد حاجة املجتمع والجهات الحكومية واألهلية ذات الحاجة من الخريجين املؤهلين في مجال األنظمة.   	  
المقررات التي يتولى القسم تدريسها:

 يتولى القسم تدريس املقررات اآلتية في الخطة املطورة للكلية:
املدخل إلى األنظمة في مرحلة البكالوريوس.  	  

األنظمة العدلية في اململكة العربية السعودية في مرحلة البكالوريوس.  	  
املدخل إلى األنظمة في مرحلة املاجستير املوازي في الفقه.  	  
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األنظمة القضائية في مرحلة املاجستير املوازي في الفقه.  	  
أصول صياغة األنظمة في مرحلة املاجستير املوازي في أصول الفقه.  	  

ومن ضمن خطة القسم املستقبلية فتح برنامجين، أحدهما للماجستير،  واآلخر للدكتوراه في األنظمة.

أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة:
أواًل: أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين:

المرتبة العلمية االسم
محاضر عبدالرحمن بن محمد العجالن
محاضر عمر بن محمد اليوسف
معيد إبراهيم بن عبدهللا اللحيدان
معيد سليمان بن عبدهللا العمرو
معيد عبدالرحمن بن خلف املطلق
معيد عبدالرحمن بن سعود العنقري
معيد عبدالرحمن بن صالح السحيباني
معيد عبدهللا بن سعد بن غنيم
معيد عبدهللا بن عبدالرحمن الجريوي
معيد عبدهللا بن عبدالعزيز بالبيد
معيد عبداملجيد بن نصار النصار
معيد فيصل بن إبراهيم الفوزان



4646

ثانياً   
توصيف برنامج  الشريعة في الكلية

 الكليــــــــــــــــــة:      الشريعة        
القســــــــــــــــــم:     الشريعة

بكالوريوس الشريعة )شرع 01( .  	 	 	 	 اســـــــــــــــــــم البرنـــــــــــــــــــــــــامج  و رمــــــــــــــــــزه  )رقــــــــــــــــــمه(:	
)202(  ساعة.	 مجموع الساعات املعتمدة الالزمة إلكمال البرنامج:	

البكالوريوس في الشريعة.  	 املؤهل)الشهادة( التي يحصل عليها الطالب عند إكمال البرنامج :	

مخرجات التعلم
أ ـ المعرفة:

يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:
حفظ ما ال يقل عن ثمانية أجزاء من القرآن الكريم بشكل متقن .  	  

معرفة األحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه وفق منهجية الدراسة الفقهية.  	  
استعراض املسائل األصولية املتعلقة بأبواب الحكم الشرعي واألدلة، والدالالت، واالجتهاد، والتعارض والترجيح.  	  

توضيح القواعد الفقهية وضوابطها، وما يتفرع عنها من قواعد وضوابط وفروع.  	  
تفسير آيات األحكام في القرآن الكريم.  	  

شرح أحاديث األحكام.  	  
توضيح منهج السلف في االعتقاد.  	  

معرفة النظم بأنواعها، ومقومات الفكر اإلسالمي.  	  
تحديد أبرز املفاهيم والنظريات واملبادئ املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي.  	  

استراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املعرفة منها:
املحاضرة الصفية.  	  
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الحوار والنقاش.  	  
األبحاث .  	  

* يراجع تفصيل االستراتيجيات، وأساليب التقويم في وثيقة توصيف البرنامج.
قراءة أحد املراجع املهمة والتعليق عليه.  	  

عرض العناصر الرئيسة للموضوع قبل بدء الشرح.  	  
تلخيص املعلومات.  	  
القراءة الخارجية.  	  
التمارين املنزلية.  	  

املناظرات العلمية.  	  
تقديم العروض.  	  

التعلم الذاتي.  	  

طرق تقويم املعرفة املكتسبة منها:
االختبار الشفوي.  	  

االختبار التحريري.  	  
تقييم األبحاث الفردية  والجماعية.  	  

تقييم املناظرات العلمية.  	  
تقييم القراءة الخارجية.  	  

تقييم التمارين املنزلية والتكاليف.  	  
املالحظة.  	  

اختبار قدرة الطالب على تلخيص الدرس.  	  

ب – المهارات اإلدراكية
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:
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تحليل النصوص الفقهية واستخدام املصطلحات األصولية والفقهية بشكل صحيح.  	  
استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق املنهجية العلمية.  	  

تطبيق القواعد واألصول على فروع املسائل القديمة والنوازل املستجدة  	  
استخدام القواعد واألصول لحل مسائل املواريث بطريقة صحيحة.  	  

نقد الشبه الواردة على العقيدة الصحيحة.  	  
التمييز بين أنواع النظم، والحكم على أبرز القضايا الفكرية املعاصرة.  	  

تطبيق املهارات اللغوية بشكل صحيح.  	  
تطبيق أهم قواعد اللغة االنجليزية بشكل صحيح.  	  

تطبيق مهارات التدريس وقيادة املدرسة والصف الدرا�سي وما يعرض لذلك من مشكالت بمهارة.  	  
تطبيق منهجية البحث العلمي عملًيا.  	  

استراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات اإلداركية منها:
إشراك الطالب في املناشط الجماعية.  	  

تأليف فرق عمل إلنجاز التمارين املنزلية.  	  
تكليف الطالب باإلشراف على املناشط غير الصفية.  	  

عقد املناظرات الجماعية.  	  

طرق تقويم املعرفة املكتسبة منها:
االختبار الشفوي.  	  
االختبار التحريري  	  

نموذج مالحظة.  	  
تقييم الواجبات املنزلية.  	  

تقييم األقران.  	  
تقييم تلخيص املعلومات وعرضها.  	  
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ج –  مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسئولية:
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي، والبحث عن املعلومات الشخصية بمهارة وتطوير الذات.  	  
املساهمة في العمل الجماعي، واالستعداد لقيادة الفريق.  	  

تحمل املسؤولية في جميع التكاليف والواجبات.  	  
التواصل الفعال مع اآلخرين.  	  

االلتزام بالقيم اإلسالمية، وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات املهن.  	  

 استراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات منها:
إشراك الطالب في املناشط الجماعية.  	  

تأليف فرق عمل إلنجاز التمارين املنزلية.  	  
تكليف الطالب باإلشراف على املناشط غير الصفية.  	  

عقد املناظرات الجماعية.  	  

 طرق تقويم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية منها:
مالحظة  أداء الطالب أثناء املناقشة والحوار.  	  

تقويم أداء الطالب أثناء عمل املجموعة.  	  
تقييم التكاليف .  	  

د – مهارات االتصال، والمهارات التقنية، والمهارات العددية:
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

االتصال بفاعلية شفهيا وكتابيا والكترونيا والتعبير عن رأيه بشكل واضح.  	  
استخدام أحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت في تجميع وتحليل وإيصال واستقبال املعلومات.  	  
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استخدام املهارات الحسابية في تقسيم املواريث وحساب التركات.  	  

استراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات منها:
الحوار والنقاش.  	  

تكليف الطالب بإجراء البحوث باستخدام التقنية.  	  
تكليف الطالب بعمل تقارير كتابية عن موضوعات فقهية.  	  

قيام الطالب بتقديم املادة العلمية باستخدام أجهزة العرض  	  

طرق تقويم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات:
املالحظة.  	  

تقويم أداء الطالب من خالل األداء والعرض.  	  
تقييم الواجبات املنزلية.  	  
تقويم التقارير الكتابية.  	  

د – المهارات النفس_حركية:
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

أداء القراءة الصحيحة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أداء صحيًحا.  	  

استراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
سماع نماذج من التالوات املتقنة.  	  

تصحيح الطالب لبعضهم.  	  
املحاكاة.  	  

طرق تقويم اكتساب الطلبة ملهارات النفس_ حركية:
تقويم الطالب من قبل أستاذ املقرر.  	  
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المهن أو الوظائف التي يعد طلبة البرنامج لها:   
القضاء.  	  
اإلفتاء.  	  

تدريس العلوم الشرعية في الجامعات والتعليم العام.  	  
الوظائف العدلية )كتابة العدل،  وكتابة الضبط، ونحوها(.  	  

النيابة العامة )التحقيق واالدعاء العام(.  	  
املحاماة.  	  
الحسبة.  	  
الدعوة.  	  

اإلمامة والخطابة.  	  
الهيئات الشرعية في املصارف اإلسالمية.  	  

االستشارات الشرعية.  	  
الشؤون الدينية أو اإلرشاد الديني في القطاعات العسكرية واملدنية.  	  

العمل في مراكز البحوث الشرعية.  	  
التدقيق الشرعي.  	  

الباحثين الشرعيين والقانونيين  	  
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ثالثًا
 الخطة الدراسية القديمة لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة

البرنامج : بكالوريوسـ  شريعة.    عدد مقررات البرنامج : 71.    عدد وحدات البرنامج : 202.

المستوى األول    ـــ   شريعة  م1      )25( وحدة  ــ )8( مقررات
.المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م1  ــ )25( وحدة   ـــ ) 8( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 1 قرا 101 1
3 التفسير قرا 103 2
5 الفقه فقه 102 3
4 أصول الفقه أصل 101 4
2 النظم اإلسالمية ثقف 102 5
3 الحديث سنة 102 6
4 التوحيد عقد 110 7
3 نحو 140 النحو 8

المستوى الثاني   ـــ   شريعة  م2      )25( وحدة  ــ )9( مقررات
.المجموعة : الشريعة ــ متطلبات تخصص م2  ــ )23( وحدة   ـــ ) 8( مقرر

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 2 قرا 151 1
3 التفسير قرا 153 2
3 الحديث سنة 105 3
2 أصل 150 القواعد الفقهية 4
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4 أصل 152 أصول الفقه 5
5 الفقه فقه 152 6
2 مناهج البحث ثقف 153 7
3 النحو نحو 141 8

.المجموعة : الشريعة ــ متطلبات تخصص م2  ــ )23( وحدة   ـــ ) 8( مقرر
2 تاريخ الفقه فقه 112 1
2 اللغة اإلنجليزية نجل 130 2

المستوى الثالث   ـــ   شريعة  م3      )25( وحدة  ــ )8( مقررات
المجموعة : الشريعة ــ متطلبات تخصص م3  ــ )25( وحدة   ـــ ) 8( مقرر

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 3 قرا 201 1
3 التفسير قرا 203 2
5 الفقه فقه 202 3
3 الحديث سنة 201 4
4 أصول الفقه أصل 200 5
2 االستشراق والتنصير ثقف 201 6
4 التوحيد عقد 111 7
3 نحو 240 النحو 8

المستوى الرابع    ـــ   شريعة  م4      )26( وحدة  ــ )10( مقررات
.المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م4  ــ )24( وحدة   ـــ ) 9( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 4 قرا 251 1
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3 التفسير قرا 253 2
2 أصل 250 القواعد الفقهية 3
1 البحث العملي فقه 256 4
4 أصل 252 أصول الفقه 5
3 سنة 206 الحديث 6
5 فقه 253 الفقه 7
3 النحو نحو 241 8
2 نفس 251 علم النفس التربوي 9

المجموعة : الشريعة ــ متطلبات اختيارية م4  ــ ) 2( وحدة   ـــ ) 1( مقرر
2 نجل 180 اللغة اإلنجليزية 1
2 قصد 100 مبادئ االقتصاد 2

 

المستوى الخامس   ـــ   شريعة  م5      )25( وحدة  ــ )8( مقررات
المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م5  ــ )25( وحدة   ـــ ) 8( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م

1 القرآن الكريم 5 قرا 301 1
4 قرا 303 التفسير 2
5 الفقه فقه 301 3
2 الفرائض فقه 204 4
2 الحديث سنة 312 5
4 أصل 301 أصول الفقه 6
4 التوحيد عقد 112 7
3 النحو نحو 340 8
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المستوى السادس   ـــ   شريعة  م6      )26( وحدة  ــ )10( مقررات
المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م6  ــ )24( وحدة   ـــ ) 9( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 6 قرا 351 1
5 الفقه فقه 351 2
4 أصل 350 أصول الفقه 3
2 الفرائض فقه 411 4
4 سنة 304 الحديث 5
2 املناهج وطرق التدريس ترب 351 6
2 ترب 350 أصول التربية اإلسالمية 7
1 البحث العملي أصل 352 8
3 نحو 341 النحو 9

المجموعة : الشريعة ــ متطلبات اختيارية م4  ــ ) 2( وحدة   ـــ ) 1( مقرر
2 نجل  230 اللغة اإلنجليزية 1
2 مقومات الفكر اإلسالمي ثقف 301 2

المستوى السابع   ـــ   شريعة  م7      )25( وحدة  ــ )8( مقررات
.المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م7 ــ )25( وحدة   ـــ ) 8( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م

1 القرآن الكريم 7 قرا 401 1
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4 التفسير قرا 403 2
5 فقه 402 الفقه 3
4 سنة 402 الحديث 4
4 أصل 400 أصول الفقه 5
2 الدعوة اإلصالحية في الجزيرة العربية دعو 126 6
2 الفرائض فقه 304 7
3 نحو 400 النحو 8

المستوى الثامن   ـــ   شريعة  م8      )25( وحدة  ــ )10( مقررات
.المجموعة : الشريعة  ــ متطلبات تخصص م8 ــ )25( وحدة   ـــ )10( وحدة

الوحدات اسم المقرر رمز المقرر م
1 القرآن الكريم 8 قرا 451 1
5 فقه 450 الفقه 2
2 الفرائض فقه 403 3
2 سنة 402 الحديث 4
2 اإلدارة والسياسة التعليمية والتربية العملية ترب 450 5
1 ثقف 456 البحث العملي 6
4 أصل 403 أصول الفقه 7
2 طرق التدريس الخاصة والتربية العملية ترب 457 8
4 التوحيد عقد 113 9
2 نحو 441 النحو
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رابعًا
توصيف مقررات برنامج البكالوريوس في الشريعة

مقررات الشريعة  في المستوى األول
(أصول الفقه( (الفقه(

اسم املقرر:  أصول الفقه
رمز املقرر ورقمه : أصل 101 

املستوى:  األول
عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: أربع وحدات

.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر: فقه
رمز املقرر ورقمه :فقه 101

املستوى: األول
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس  وحدات

متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

) النظم اإلسالمية (
اسم املقرر: النظم اإلسالمية

رمز املقرر ورقمه :  ثقف 102 
املستوى: األول

عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان
.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

مقررات الشريعة  في المستوى الثاني
(تاريخ الفقه( (الفقه(

 اسم املقرر:  تاريخ الفقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 112 

املستوى:  الثاني
. عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان

.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر: فقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 152

املستوى: الثاني
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  خمس  وحدات

.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد



5858

(القواعد الفقهية( ) أصول الفقه(
 اسم املقرر: القواعد الفقهية
رمز املقرر ورقمه:  أصل 150

املستوى: الثاني
.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان

.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر:  أصول الفقه
رمز املقرر ورقمه:  أصل 152

املستوى: الثاني
.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: أربع  وحدات

.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

)  مناهج البحث(
  اسم املقرر: مناهج البحث

رمز املقرر ورقمه :  ثقف  153 
 املستوى: الثاني

عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان
.متطلباتاملقرر السابقة:  ال يوجد

مقررات الشريعة  في المستوى الثالث
(أصول الفقه( (الفقه(

 اسم املقرر:  أصول الفقه
رمز املقرر ورقمه : أصل 200 

.املستوى:  الثالث
. عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  أربع وحدات

.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر: الفقه
رمز املقرر ورقمه :  فقه 202

.املستوى: الثالث
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

متطلباتاملقرر السابقة:  اليوجد

(االستشراق والتنصير(
اسم املقرر: االستشراق والتنصير

رمز املقرر ورقمه : ثقف 201 
.املستوى: الثالث

. عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان
.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد
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مقررات الشريعة في المستوى الرابع
(البحث العملي( (الفقه(

اسم املقرر:  البحث العملي
رمز املقرر ورقمه:  فق 256

.املستوى: الرابع
.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  وحدة واحدة

. )متطلبات املقررالسابقة:  مناهج البحث م2 )ثقف 153( ، والفقه م3 -فقه 202

 اسم املقرر: الفقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 253

.املستوى: الرابع
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

متطلبات املقرر السابقة:  اليوجد

(القواعد الفقهية( ) أصول الفقه(
 اسم املقرر: القواعد الفقهية
رمز املقرر ورقمه: أصل 250

.املستوى: الرابع
. عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  وحدتان

.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر:  أصول الفقه
رمز املقرر ورقمه:  أصل 252

.املستوى: الرابع
.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: أربع وحدات

.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

مقررات الشريعة في المستوى الخامس
(أصول الفقه( (الفقه(

 اسم املقرر: أصول الفقه
رمز املقرر ورقمه : أصل 301 

.املستوى: الخامس
.  عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: أربع وحدات

.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

 اسم املقرر:  الفقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 301

.املستوى: الخامس
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

متطلبات املقرر السابقة:  اليوجد
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(الفرائض (
اسم املقرر:  الفرائض

رمز املقرر ورقمه :  فقه 204 
.املستوى:  الخامس

. عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان
.متطلبات املقرر السابقة:  ال يوجد

مقررات الشريعة  في المستوى السادس
(الفرائض ( (الفقه(

اسم املقرر:  الفرائض
رمز املقرر ورقمه : فقه 411 

.املستوى:  السادس
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان

.متطلبات املقررالسابقة:  الفرائض م5 - فقه 204

 اسم املقرر:  الفقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 351

.املستوى: السادس
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

.متطلبات املقررالسابقة:  اليوجد

) مقومات الفكر اإلسالمي ( (البحث العملي(
 اسم املقرر: مقومات الفكر اإلسالمي

رمز املقرر ورقمه: ثقف 301
.املستوى: السادس

.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان
.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

اسم املقرر:  البحث العملي
رمز املقرر ورقمه:  أصل 352

املستوى: السادس
.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  وحدة واحدة

متطلبات املقررالسابقة: مناهج البحث م2 - ثقف 153، وأصول الفقه م4 -أصل 252

) أصول الفقه (
 اسم املقرر: أصول الفقه

رمز املقرر ورقمه:  أصل 350
.املستوى: السادس

.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  أربع وحدات
.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد
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مقررات الشريعة في المستوى السابع
(أصول الفقه( (الفقه(

اسم املقرر:   الفرائض
رمز املقرر ورقمه :  فقه 304 

.املستوى:  السابع
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: وحدتان

 متطلبات املقرر السابقة:  الفرائض م6 -فقه 411

 اسم املقرر: الفقه
رمز املقرر ورقمه : فقه 402

.املستوى: السابع
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

متطلباتاملقرر السابقة:  اليوجد

(االستشراق والتنصير(
اسم املقرر:  أصول الفقه

رمز املقرر ورقمه:  أصل 401
املستوى: السابع

عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  أربع وحدات
.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

مقررات الشريعة  في المستوى الثامن
(الفرائض( (الفقه(

اسم املقرر:  الفرائض
رمز املقرر ورقمه : فقه 403 

.املستوى:  الثامن
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات( :  وحدتان

.)متطلبات املقرر السابقة:  الفرائض م7 )فقه 304

 اسم املقرر:  الفقه
 رمز املقرر ورقمه : فقه 450

.املستوى: الثامن
.عددالوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(: خمس وحدات

متطلباتاملقرر السابقة:  اليوجد
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(أصول الفقه( (البحث العملي (
 اسم املقرر: أصول الفقه

.رمز املقرر ورقمه: أصل 403
.املستوى: الثامن

.عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  أربع وحدات
.متطلبات املقررالسابقة:  ال يوجد

اسم املقرر:  البحث العملي
رمز املقرر ورقمه:  ثقف 456

املستوى: الثامن
عدد الوحدات / الساعات الدراسية للمقرر )إجمالي الساعات(:  وحدة واحدة

 متطلبات املقررالسابقة:  مناهج البحث م2 )ثقف 153( و املادة االختيارية : مقومات
الفكر )ثقف301( أو اللغة اإلنجليزية - نجل230

خامًسا:
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الخطة الدراسية المطورة لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة
  

البرنامج : بكالوريوسـ  شريعة.    عدد مقررات البرنامج : 84 مقرًرا .    عدد وحدات البرنامج : 185 ساعة .

 متطلب جامعة أو
كلية أو قسم الساعات المعتمدة المتطلبات السابقة  إجباري أو 

اختياري اسم المقرر المستوى
متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  1

 املستوى
األول

3 - إجباري تفسير آيات األحكام- 1
3 - إجباري أحاديث العبادات- 1
3 - إجباري  التوحيد -1
5 - إجباري فقه العبادات -1
2 - إجباري تاريخ الفقه
3 - إجباري الحكم الشرعي
2 - إجباري مصطلح الحديث
3 - إجباري النحو -  1

متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم  -  2

 املستوى
الثاني

3 - إجباري تفسير آيات األحكام  -  2
3 - إجباري أحاديث العبادات  -  2
5 فقه العبادات -1 إجباري فقه العبادات  -  2
4 - إجباري أدلة األحكام -  1
2 - إجباري علوم القرآن
3 - إجباري النحو  -  2
2 - إجباري قيم اإلسالم وخصائصه
2 - إجباري الحاسب اآللي 

)في الدراسات الشرعية(
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متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم   -  3

 املستوى
الثالث

3 - إجباري تفسير آيات األحكام   -  3
2 - إجباري تخريج الحديث
2 - إجباري التوحيد   -  2
5 - إجباري فقه العبادات   -  3
3 أدلة األحكام -  1 إجباري أدلة األحكام   -  2
2 الحكم الشرعي إجباري الخالف واملناظرة
3 - إجباري النحو   -  3
2 - إجباري التحرير العربي

متطلب جامعة 2 - إجباري السيرة النبوية
متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  4

 املستوى
الرابع

2 - إجباري أحاديث املعامالت
2 - إجباري التوحيد   -  3
4 - إجباري فقه املعامالت -  1
3 أدلة األحكام   -  2 إجباري أدلة األحكام   -  3
2 الحكم الشرعي إجباري مقاصد الشريعة
3 - إجباري النحو -  4
2 - إجباري املدخل إلى علم االقتصاد

متطلب جامعة 2 - إجباري املدخل إلى األنظمة
2 - اختياري النظم اإلسالمية

مهارات التفكير
2 - إجباري تاريخ اململكة العربية السعودية
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متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  5

 املستوى
الخامس

2 - إجباري تفسير آيات األحكام -  4
2 - إجباري التوحيد -  4
5 فقه املعامالت -  1 إجباري فقه املعامالت    -  2
2 - إجباري فرائض -  1
3 أدلة األحكام   -  3 إجباري أدلة األحكام  -  4
2 - إجباري القواعد الفقهية -  1
3 - إجباري النحو -  5
2 _ إجباري السياسة الشرعية
2 - إجباري مناهج البحث

متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  6

 املستوى
السادس

2 - إجباري أحاديث األسرة
3 - إجباري التوحيد -  5
4 - إجباري فقه األسرة -  1
3 فرائض -  1 إجباري فرائض -  2
4 الحكم الشرعي إجباري دالالت األلفاظ -  1
2 القواعد الفقهية -  1 إجباري القواعد الفقهية   -  2
3 - إجباري النحو -  6
2 - إجباري أصول التربية اإلسالمية
1 - إجباري البحث العملي -الفقه
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متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  7

 املستوى
السابع

2 - إجباري تفسير آيات األحكام -  5
2 فقه األسرة -  1 إجباري فقه األسرة   -  2
2 - إجباري فقه الحدود والتعزيرات
2 _ إجباري فقه الجنايات
3 فرائض -  1 إجباري فرائض   -  3
4 دالالت األلفاظ -  1 إجباري دالالت األلفاظ    -  2
2  أدلة األحكام  -  4 

 أدلة األحكام  -  2
دالالت األلفاظ -  1  

إجباري تخريج الفروع على األصول

2 إجباري أخالقيات املهنة
2 إجباري علم النفس التربوي
2 - إجباري املناهج وطرق التدريس
1 - إجباري البحث العملي -أصول الفقه

متطلب جامعة 1 - إجباري القرآن الكريم -  8

 املستوى
الثامن

2 - إجباري أحاديث الحدود والقضاء
2 - إجباري فقه األطعمة واأليمان
3 - إجباري فقه القضاء
2 - إجباري فقه النوازل
3 - إجباري االجتهاد
2 - إجباري األنظمة القضائية
2 الحكم الشرعي إجباري امللل و النحل
2 مدخل إلى األنظمة إجباري قضايا فكرية معاصرة
2 - إجباري اإلدارة والسياسة التعليمية والتربية العملية 
2 - إجباري طرق التدريس الخاصة والتربية العملية
1 - إجباري البحث العملي -الثقافة اإلسالمية
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سادًسا
نبذة عن أنظمة الدراسة في الكلية

 
١.نظام الدراسة في الكلية:

أ- تسير الدراسة في الكلية للمرحلة الجامعية على نظام املستويات .
ب- تتكون الدراسة من ثمانيةمستويات.

جـ- تكون مدة املستوى الدرا�سي فصاًل دراسيًا . 
د - يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات املستويات الدراسية وفقًا ألحكاماالنتقال من مستوى إلى آخر.

هـ- الطلبة املتعثرون دراسيًا يتم تسجيلهم في املقررات بما يضمن لهمالحد األدنى من العبء الدرا�سي في كل فصل على أن تراعى النقاط اآلتية :
عدم التعارض في الجدول الدرا�سي .  	  

استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املراد تسجيلها.  	  
و_يجوز أن يسجل الطالب في الفصل الدرا�سي الصيفي ، وتدرَّس املقررات فيه بساعات مضاعفة، فاملقرر الذي ساعاته املعتادة ثالث أسبوعيًا يُدرَّس    

ست ساعات أسبوعيًا، وهكذا...، وذلك لقصر مدة الدراسة في الفصل الصيفي.   
-  وال يحتسب الفصل الصيفي ضمن املدة املقررة إلنهاء متطلبات التخرج ، كما ال يحتسب   ضمن الفرص االستثنائية.  

على الطالب املنتظم حضور املحاضرات والدروس العملية ، ويحرم من دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن )80 %( من املحاضرات والدروس   .2
العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدرا�سي ، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبًا في املقرر ، ويرصد له تقدير محروم    

. )DN( أو )ح(   
يتم تسجيل جداول )املستجدين( من الطلبة آليًا، وال يسمح بالحذف من الجدول الدرا�سي للمستجدين من الطلبة، كما أنه يتم تسجيل جداول الطلبة )غير  .3

  املستجدين( في كل فصل درا�سي آليًا وفق مواعيد محددة تعلنها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، ولكل طالب جدول خاص به، يمكن طباعته من خالل صفحة 
عمادة شؤون القبول والتسجيل في البوابة اإللكترونية للجامعة، وفي حال رغبة الطالب )غير املستجد( التعديل بالحذف أو اإلضافة فعليه فعل ذلك عن طريق   
الخدمات الذاتية اإللكترونية أو مراجعة مسجلي الكلية إلجراء املطلوب، وذلك وفق مواعيد محددة في األسبوعين األول والثاني من الفصل الدرا�سي، وال يمكن   

تجاوزها بأي حال.  
ينصح الطالب بطباعة الخطة الدراسية للكلية املسجل فيها من خالل موقع عمادة شؤون القبول والتسجيل في البوابة اإللكترونية للجامعة، ليسهل االطالع على   .4
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املقررات املطالب بها في كل فصل درا�سي، وهذه الخطة تتضمن أسماء املقررات ورموزها مقسمة على املستويات الدراسية.  
في حال تغيب الطالب عن حضور جميع املحاضرات لخمسة عشر يومًا متصلة أو ثالثين يومًا متفرقة أو عن جميع اختبارات الفصل فإنه يطوى قيده من الجامعة   .5

لكونه )منقطعًا(، ويلزمه التقدم بطلب إعادة القيد في الفصل التالي، وال يمكن إعادة القيد إال مرة واحدة خالل دراسته في الجامعة.  
ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد م�سي نصف ساعة من بدايته ، كما ال يسمح له بالخروج من االختبار قبل م�سي نصف ساعة من بدايته.  .6

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحةتأديب الطلبة التي يصدرها مجلس الجـامعة.  .7
يجوز للطالب بعد موافقة عميدالكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة، وتثبت في السجل األكاديمي   .8

للطالب املحول من تخصص إلى آخر جميع املواد التي سبق له دراستها ، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .  
يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، ويشترط لذلك موافقة الكلية املحول إليها، وأن يم�سي فصاًل   .9
دراسيًا )متابعًا( أو )معتذرًا(، ويكون ذلك ملرة واحدة خالل دراسة الطالب في الجامعة، وتثبت في السجل األكاديمي للطالباملحول من كلية إلى أخرى جميع املواد التي   

سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.  
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :  .10

أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترفبها .
ب- أال يكون مفصواًل من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية .

ج- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
ويقوم مجلس الكلية بمعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية األقسام التي تقدم هذه املقررات ، وتثبت في السجل األكاديمي للطالب   

املقررات التي عودلت له ، وال تدخل في احتساب معدله التراكمي .  
يتم تحويل الطالب في أي فصل درا�سي من جامعة إلى أخرى وفقًا لإلجراءات واملواعيد املعلنة في الجامعة املحول إليها فيضوء الضوابط العامة للتحويل.  .11

اإلنذار األكاديمي يحصل عليه الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن )2.0( من)5.00(، ويترتب على ذلك توقف املكافأة الشهرية عن الطالب، وفي حال تكرر   .12
اإلنذار على الطالب للمرة الثالثة على التوالي يتم فصله أكاديميًا، وينظر حسابيًا في إمكانية منحه فرصة لرفع معدله، إلى أن يحصل على اإلنذار السادس، وإذا لم   

يمكن للطالب رفع معدله نظريًا فإنه يتم فصله نهائيًا، كما أنه يفصل نهائيًا إذا لم يتمكن من رفع معدله بعد اإلنذار السادس.  
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أاّل تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول   .13

دراسية غير متتالية حدًا أق�سى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ، ويجوز ملجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك ، وال تحتسب مّدة   
التأجيل ضمن املّدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.  

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل درا�سي دون أن يعد راسبًا إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجـلسالجامعة، وذلك بعد نهاية   .14
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األسبوعين األول والثاني من بداية الفصل الدرا�سي ، وتستمر إلى ما قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ، وملجلسالجامعة – في حاالت الضرورة   
القصوى – االستثناء من هذه املّدة ، ويرصد للطالب تقدير)ع( أو )W( ، ويحتسب هذا الفصل من املّدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.  

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز ملجلس الكلية ، في حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح   .15
بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدرا�سي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل .  

إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسةمدة فصل درا�سي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة ، وملجلس الجامعة طي قيدالطالب إذا انقطع عن الدراسة   .16
ملدة أقل ، وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.  

إجراءات إعادة القيد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحويل من كلية إلى أخرى أو تأجيل الدراسة تتم في األسبوعين األول والثاني من الدراسة في كل فصل درا�سي،   .17
وال يقبل أي إجراء بعد هذا املوعد إال في الفصل التالي.  

.يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية :   18
أ- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .

ب- أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب .
جـــ- إذا م�ســى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، فبإمكانــه التقــدم للجامعــة طالبــًا مســتجدًا دون الرجــوع إلــى ســجله الدرا�ســي الســابق علــى أن 

تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة فيحينــه.
د- ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ، وملجلس الجامعة - فيحال الضرورة-  االستثناء من ذلك .

هـ- ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان منذرًا أكاديميًا.
و-ال يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية ، أو الذي فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة 

قيده أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعّد قيده ُملغى من تاريخ إعادة القيد.
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أاليقل معدله التراكمي عن مقبول، وملجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم   .19

املختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في املقررات ورسوبه في املعدل.   
الطالب الذي يكلف بمقررات لرفع املعدل وال يصل إلى درجة النجاح ُيعامل وفًقا للفقرتين )ب( و )ج( من املادة العشرين من الئحةالدراسة واالختبارات بشرط أال   .20
يقل معدله عن 58% وتنص الفقرة )ب( على أنه يفصل الطالب من الجامعة: »إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررةلتخرجه عالوة   

على مدة البرنامج، وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أق�سى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية املحددة للتخرج«. كما   
تنص الفقرة )ج( على أنه: »يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطلبة الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين )أ( و )ب( من املادة العشرين   

من الئحة الدراسة واالختبارات بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر«.   
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يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :  .21
أ- إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن )2.0 من 5، أو 1.0 من4(،وملجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية 

إعطاء فرصة رابعة ملن ُيْمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
ب- إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ، وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب 

إلنهاء متطلبات التخرج بحد أق�سى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية املحددة للتخرج .
ج- يجــوز ملجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطلبــة الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام الفقرتيــن الســابقتين بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال 

تتجــاوز فصليــن دراســيين علــى األكثــر.
على جميع الطلبة مباشرة معامالتهم بأنفسهم، وفي حال تعذر ذلك فإنه يمكن إنابة الغير من خالل وكالة شرعية.  .22

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :  .23
وزن التقدير من : 5 رمز ا لتقدير التقدير الدرجة املئوية

5.0 +أ ممتاز مرتفع 100إلى95
4.75 أ ممتاز 90إلى أقل من 95
4.5 +ب جيد جًدا مرتفع 85إلى أقل من 90
4.0 ب جيد جًدا 80إلى أقل من 85
3.5 +ج جيد مرتفع 75إلى أقل من 80
3.0 ج جيد 70إلى أقل من 75
2.5 +د مقبول مرتفع 65إلى أقل من 70
2.0 د مقبول 60إلى أقل من 65
1.0 هـ راسب أقل من 60

24.يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي :  
	  )ممتـــاز ( : إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن 4.50 من 5.00.  

)جيد جدًا (: إذا كان املعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00.  	  
	  )جيـد ( : إذا كان املعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من5.0.  

)مقبول ( : إذا كان املعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00.  	  
25.تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )4.75( إلــى )5.00( عنــد التخــرج، وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل   
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تراكمــي مــن )4.25( إلــى أقــل مــن )4.75(.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى، أو الثانية: 

أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.  .1  
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد األدنى، والحد األق�سى للبقاء في كليته.  .2  

أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )60%( من متطلبات التخرج.  .3  

ثالثًاـ   وثيقة إرشادية لتطبيق الخدمات الذاتية للطالب :
الدخول إلى الخدمات الذاتية العامة:

         يمكــن الدخــول إلــى الخدمــات الذاتيــة العامــة صفحــة دخــول املنطقــة اآلمنــة التــي تحتــاج إلــى اســم املســتخدم والرمــز الســري ) رقــم التعريــف الشــخ�سي ( الــذي يتكــون مــن 
ســتة أرقــام حســب تعريفــات الرمــز الســري ثــم الضغــط علــى تســجيل الدخــول.

بداية يمكن للطالب الحصول على اسم املستخدم وهو عبارة عن الرقم الجامعي للطالب.
أمــا الرمــز الســري فهــو مكــون مــن ســتة أرقــام حســب تاريــخ امليــالد علــى الصيغــة DDMMYY  ويجــب أن يكــون تاريــخ امليــالد مدخــاًل فــي النظــام فمثــاًل إذا كان تاريــخ ميــالد الطالــب 

1407/09/05 فــإن الرمــز الســري يكــون 050907 
 **  بداية ) فقط ألول مرة ( ولغايات الحماية والسرية يكون الرمز السري منتهي الصالحية ويجب على الطالب إعادة إدخال الرمز السري القديم ثم إدخال رمز سري جديد 

ويجب أن يكون من ستة أرقام ، ويجب أال يكون مشابهًا للرمز السري القديم ، ثم يعاد إدخاله من جديد للتأكد من صحة اإلدخال األول ثم يضغط على تسجيل الدخول.
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**  ) اختيــاري مــن إدارة الجامعــة وألول مــرة ( ثــم لغايــات ضمــان معرفــة الرمــز الســري وكمــا هــو مطبــق فــي كل مواقــع االنترنــت يتــم بدايــة الدخــول علــى صفحــة الســؤال واإلجابــة 
الخاصيــن بالحمايــة فيطلــب النظــام مــن املســتخدم إدخــال أي ســؤال والجــواب عليــه لكــي يتذكــر الرمــز الســري الحقــًا ، فــي حالــة النســيان يمكــن مــن الصفحــة األولــى الرئيســة 

الضغــط علــى زر ) نســيت الرمــز الســري ( فيتــم الدخــول إلــى تلــك الصفحــة لتذكــر الرمــز الســري.
يجب أن يكون السؤال والجواب سريين ويحتفظ بهما الطالب ، وال تكون اإلجابة سهلة التكهن.

**  ) اختياري من إدارة الجامعة وألول مرة ( قد تعرض غالبًا صفحة إرشــادية من الجامعة فيها بعض اإلرشــادات أو التعليمات أو اإلعالنات املهمة فتتم قراءة املعلومات ثم 
يضغــط علــى ) متابعــة ( لكــي يتــم الدخــول علــى النظــام.

**  في صفحة القائمة األساسية للطالب يمكن مشاهدة رابط للمعلومات الشخصية ، ورابط لخدمات الطالب ، ويوجد دائمًا في أعلى الصفحات خريطة املوقع للرجوع إلى 
القوائم على هيكلة شجرة ، ويوجد الخروج واملساعدة والعودة إلى القائمة الرئيسة.

 *  رابط املعلومات الشخصية حيث يستطيع الطالب:
1- تغيير السؤال واإلجابة الخاصين بالحماية.

2- تغيير الرمز السري.
3- عرض معلومات العناوين والهواتف.

*  رابط خدمات الطالب حيث يستطيع الطالب: 
1- التسجيل ومن خالل التسجيل يمكنه القيام بــ: 

- اختيار الفصل الدرا�سي.
- الجدول الدرا�سي.

- الجدول األسبوعي.
- جدول الطالب الدرا�سي.

- حالة التسجيل.
- التسجيل الحالي.

- السجل التاريخي للتسجيل.
2- سجالت الطالب ومن خالله يمكن الطالب االطالع على:
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- عرض اإليقافات.  
- الدرجات النهائية.  

- عرض السجل األكاديمي.  
- دليل املقـررات.  

- عرض معلومات عن الطالب.  
- الجدول الدرا�سي.  



7474

سابًعا
شؤون الطلبة في الكلية

تقدم إدارة شؤون الطلبة بكلية الشريعة مجموعة من الخدمات الضرورية للدارسين في الكلية، وتتجلى هذه الخدمات في اآلتي :

إعالن اللوائح واألنظمة والجداول للدارسين:   .١  

         تقــوم إدارة شــؤون الطلبــة بإعــالن اللوائــح  الدراســية وأنظمــة االختبــارات الخاصــة بالطلبــة املنتظميــن واملنتســبين فــي الكليــة ، واملبــادرة بإطالعهــم علــى مــا يســتجد مــن 
التعميمــات والتنبيهــات الصــادرة مــن إدارة الجامعــة أو عمــادة الكليــة أو العمــادات املســاندة ذات الشــأن ، كمــا تقــوم كذلــك بإعــالن الجــداول الدراســية وجــداول االختبــارات 
املبدئيــة والنهائيــة، وإعــالن أســماء املنقطعيــن واملحروميــن مــن دخــول االختبــارات ، وذلــك عبــر اللوحــات الجداريــة املخصصــة لذلــك ، والشاشــات التلفازيــة املنتشــرة فــي أرجــاء 

الكليــة.
البطاقات الجامعية:   .٢  

       يحصــل الطالــب امللتحــق بالكليــة )املنتظــم واملنتســب( علــى بطاقــة جامعيــة تحمــل صورتــه ورقمــه الجامعــي ومعلومــات ضروريــة عنــه ، تمكــن الطالــب مــن دخــول قاعــات 
االختبار ، واإلفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها )املكتبة املركزية ، اإلسكان ، الخدمات الطبية ، املنشآت الرياضية ... وغيرها( .  وتستخرج من عمادة القبول 

والتســجيل فــي مواعيــد محــددة ، تتولــى إدارة شــؤون الطلبــة بالكليــة اإلعــالن عنهــا.

المكافآت والسلف واإلعانات :   .٣  

     يحصل الطالب املنتظم  في الكلية على مكافأة شهرية وفق نظام الجامعة الخاص باملكافآت ، وذلك عن طريق عمادة شؤون الطلبة بالجامعة ؛ حيث ًتودع هذه املكافآت 
في الحساب البنكي الخاص بالطالب ، بعد أن يحصل الطالب عن طريق عمادة شؤون الطلبة على بطاقة الصرف املعدة لذلك ،وتتولى إدارة شؤون الطلبة بالكلية اإلعالن 

عن مواعيد تسليم البطاقات وأماكنها. 
      ويمكن للطالب عند إيداع املكافآت، وتأخر إيداعها في حسابه تعبئة )نموذج طلب صرف مكافأة متأخرة للطالب والطالبات املنتظمين( وإرسالها للمسؤول.

   كمــا يمكــن للطالــب االســتفادة مــن خدمــات صنــدوق الطالــب )طلــب ســلفة ، طلــب إعانــة ، طلــب إعفــاء( عــن طريــق زيــارة شــؤون الطلبــة وتعبئــة نمــوذج )طلــب اســتفادة مــن 
صنــدوق الطلبــة(. علمــًا بأنــه يشــترط لإلفــادة مــن هــذه الخدمــة مــا يأتــي:

أن يكون الطالب من طالب الجامعة املسجلين خالل الفصل الدرا�سي الذي قدم فيه طلب اإلعانة.  	  
أن يكون الطالب ممن اليستلمون مكافأة شهرية.  	  

	  أن تكون أسباب التقديم لإلعانة مقنعة لدى عمادة شؤون الطلبة .  
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أن اليكون الطالب قد حصل على إعانة سابقًا .  	  
يجوز للطالب الحصول على إعانة ملرة واحدة خالل دراسته الجامعية.  	  

حضور الطالب وتقديم الطلب بنفسه لدى الباحث االجتماعي.  	  
الحد األق�سى لإلعانة )1000( ريال وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد االطالع على الظروف واملبررات.  	  

صرف مبلغ )500( خمسمائة ريال كحد أق�سى بعد موافقة عميد شؤون الطلبة.  	  
تعبئه نموذج أو استمارة طلب اإلعانة )يمكن طباعة االستمارة من رابط استمارة طلب إعانة (.  	  

األوراق املطلوب إرفاقها للحصول على اإلعانة :
تعبئة االستمارة )يمكن طباعة االستمارة من رابط استمارة طلب إعانة (.  	  

تقديم صورة بطاقة األحوال – البطاقة الجامعية لالطالع .  	  
كشف درجات ألخر فصل درا�سي.  	  

	  تقديم جميع األوراق التي تثبت حاجه الطالب لإلعانة.  

إصدار التعريفات واإلفادات :   .٤  

       يحق للطالب املنتظمين املنتسبين بالكلية طلب الحصول على شهادة تعريف )إفادة( توجه إلى الجهات الحكومية واألهلية كافة تثبت أن الطالب أحد طالب الكلية خالل 
فصل درا�سي أو عام جامعي ؛ حتى يتسنى له اإلفادة من الخدمات التي تقدمها تلك الجهات ، حسب التعليمات املعمول بها. 

إصدار طلبات التخفيض على وسائل المواصالت :   .5  

      كذلــك يحــق لطــالب الكليــة الحصــول علــى طلبــات تخفيــض أجــرة املواصــالت )حافــالت النقــل الجماعــي ، الســكك الحديديــة / القطــار ، الخطــوط الجويــة الســعودية( بنســبة 
 . ) %50(

      علمًا بأن الحصول على طلب تخفيض الخطوط الجوية السعودية يتطلب مراعاة الشروط العامة اآلتية :
   1ـ يعتمد أصل النموذج فقط على أن يكون موقع ومعتمد من املدير املسؤول، ووضع الختم الخاص بالجهة املصدرة للشهادة.

   2ـ يجب إبراز أصل بطاقة األحوال أو بطاقة العائلة عند شراء التذكرة.
   3ـ إرفاق صورة من بطاقة األحوال املدنية/ بطاقة العائلة مع شهادة التعريف.

   4ـ النموذج صالح ملدة شهرين من تاريخه ولشخص واحد فقط.
   5ـ يقتصر هذا النموذج على الطلبة الذين يبلغ أعمارهم الثانية عشر  وحتى التاسعة والعشرين هجريًا فقط.
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   6ـ تدفع قيمة التذكرة نقدًا أو بموجب بطاقة االئتمان املعتمدة من قبل الخطوط السعودية.
  7ـ يعتمد صالحية التوقيع على النموذج من عمداء شؤون الطلبة بالكليات والجامعات ومديري املدارس واملراكز واملعاهد ومن ينوب عنهم.

  8ـ الطالب املستفيد من التخفيض ال يعمل في أي جهة حكومية ، أو أهلية ، أو عسكرية.
  9ـ ال ينطبق هذا التخفيض على املوظفين املتدربين الذين يتلقون دورات تدريبية في املراكز واملعاهد والكليات الحكومية واألهلية والعسكرية.

طلب تقرير طبي:   .6  

     توفــر إدارة شــؤون الطلبــة للطالــب عنــد تغيبــه عــن الدراســة ألســباب صحيــة نمــوذج )طلــب تقريــر طبــي(، يمكنــه مــن مطالبــة الجهــة الصحيــة التــي راجعهــا مــن إعطائــه تقريــرًا 
صحيــًا عــن حالتــه ، وتحديــد األيــام التــي تســتدعي تغيبــه عــن الدراســة.

طلب االنسحاب من المقرر الدراسي:   .7  

      عنــد رغبــة الطالــب فــي عــدم مواصلــة الدراســة فــي مقــرر مــا ؛ لظــروف معينــة ، فإنــه يحــق لــه عــن طريــق الخدمــات الذاتيــة ، أو عــن طريــق إدارة شــؤون الطلبــة علــى )نمــوذج 
انســحاب مــن املقــررات(  ، وفــق الضوابــط اآلتيــة :

أال يزيد عدد املقررات التي ينسحب منها الطالب عن مقررين.  	  
أن توافق الكلية على طلب االنسحاب.  	  

أال يترتب على االنسحاب من املقرر انخفاض العبء الدرا�سي للطالب عن الحد األدنى وهو ) 12 ( ساعة.  	  
أال يكون الطالب ممنوحًا فرصة استثنائية لرفع معدله أو إلنهاء متطلبات التخرج.  	  

أن يثبت في سجل الطالب ما يدل على انسحاب من املقرر ) الرمز – ع - (.  	  
تنتهي مدة االنسحاب قبل بدء اختبارات الفصل بأسبوعين حسب التقويم الجامعي.  	  

أال يكون الطالب محرومًا من املقرر.  	  

خدمات الطلبة غير السعوديين :  .8  

       تســعى الجامعــة ممثلــة بعمــادة شــؤون الطلبــة وإداراتهــا املختلفــة لتوفيــر أفضــل الخدمــات الطلبيــة فــي أفضــل الصــور املمكنــة لطالبهــا الســعوديين وطــالب املنــح الدراســية 
اللذيــن يفــدون للجامعــة مــن مختلــف أنحــاء العالم،حيــث تقــدم لهــم خدمــات اإلســكان الجامعــي وخدمــات اإلعاشــة والرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة واملناشــط غيــر املنهجيــة 
والترفيهيــة علــى مــدار العالــم الجامعــي ملســاعدتهم علــى تحقيــق الهــدف املنشــود مــن وجودهــم بالجامعــة وفــق منهجيــة تربويــة وتعليميــة مدروســة ومتكاملــة تهــدف إلــى تهيئــة كافــة 
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الظروف املالئمة للدراسة والتحصيل العلمي ولتأهيلهم علميًا ومعرفيًا ليكونوا سفراء للدعوة إلى هللا فيبلدانهم وليسهموا في بناء شخصية اإلنسان املسلم على نور وهداية 
فــي مجتمعاتهــم وليقدمــوا اإلســالم الصحيــح لغيرهــم فــي مختلــف بقــاع األرض.

أواًلـ  إجراءات تسجيل الطلبة الجدد :
مراجعة إدارة املنح والجوازات مكتب )204( مبنى )38(.  	  

إحضار خمس صور شخصية مقاس )4×6(.  	  
توقيع التعريف وختمه من مكتب العميد رقم )102( مبنى)38(.  	  

مراجعة إدارة اإلسكان مكتب رقم )301( و)302( مبنى )38( من أجل الحصول على غرفة.  	  
مراجعة عمادة شؤون القبول و التسجيل –قسم املنح الدراسية – من أجل إصدار قرار القبول.  	  

مراجعة الخدمات الطبية لعمل الكشف الطبي وفصيلة الدم.  	  
إحضار صورة من الكشف الطبي إلدارة املنح من أجل إصدار اإلقامة.  	  

عند حضور الطالب في اإلجازة األسبوعية أو الرسمية عليه مراجعة اإلشراف العام للسكن في مبنى الضيافة.  	  
ثانيًاـ  إجراءات إصدار تذكرة السفر السنوية: 

مراجعة مشرف املبنى لتعبئة نموذج خط السير بعد بداية الفصل الدرا�سي الثاني مباشرة.  	  
عمل حجز على الخطوط الجوية العربية السعودية ،ولن يقبل أي عذر بعدم وجود حجز لذا عليك التنسيق و الحجز مبكرًا.  	  

إرفاق صورة اإلقامة +صورة شخصية مقاس )6×4( .  	  
تسليم النموذج إلى إدارة املنح و الجوازات.  	  

الطلبة الذين تنتهي إقاماتهم قبل نهاية اإلجازة عليهم مراجعة إدارة املنح والجوازات لتجديد إقامتهم قبل نهاية الفصل الدرا�سي الثاني.  	  
ثالثًاـ   إجراءات سفر الخروج والعودة :

موافقة جهة الدراسة)الكلية / املعهد(.  	  
صورة من اإلقامة.  	  

صورة شخصية مقاس )4×6(.  	  
تذكرة السفر ، سارية املفعول.  	  

تسديد املخالفات املروية إن وجدت )ألنه متطلب ملنح التأشيرة(.  	  
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إحضار الطلبات املذكورة أعالها قبل موعد السفر بأسبوع.  	  
إخالء الطرف من صندوق الطلبة مبنى ) 37 ( الدور األول ، وإدارة اإلسكان مبنى)38( الدور الرابع قبل استالم الجواز.  	  

رابعًاـ   إجراءات سفر املتخرجين )خروج نهائي( :
            على جميع الطلبة املتخرجين أو املتوقع تخرجهم إتباع اإلجراءات التالية :

اإلقامة األصلية .  	  
صورة شخصية مقاس )4×6(.  	  

تسديد املخالفات املرورية وفواتير الهاتف.  	  
إحضار الطلبات املذكورة أعاله قبل موعد السفر بأسبوع.  	  

إخالء طرف من عمادة شؤون القبول والتسجيل .  	  
مراجعة قسم نشاط الوفود مبنى ) 39 ( الدور الرابع .  	  

السفر النهائي يكون خالل أسبوعين كحد أق�سى من تاريخ صدور قرار إنهاء املنحة ومن يتأخر عن ذلك سوف يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية املتبعة .  	  
                    خامسًاـ   إجراءات فقدان اإلقامة :

بناء على التعليمات الصادرة في فقدان اإلقامة يتبع األتي :
تدفع غرامة مالية قدرها ) 300 ( ريال للمرة األولى مع كتابة تعهد باملحافظة عليها .  	  

تدفع غرامة مالية مقدارها ) 600 ( ريال للمرة الثانية وحرمان الطالب من تذكرة السفر مع كتابة تعهد باملحافظة عليها .  	  
إنهاء املنحة الدراسية للطالب عند فقدانها للمرة الثالثة .  	  
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ثامًنا
اإلرشاد األكاديمي في الكلية

ترجع بداية العمل في اإلرشاد األكاديمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إلى العام 1402هـ الذي شهد إنشاء عمادة القبول و التسجيل ، و قد عهدت إليها الجامعة 
بمســؤولية العمل في هذا املجال، وأســفرت جهود العمادة عن وضع خمس خطط لإلرشــاد األكاديمي، وأعقبتها بخطة سادســة، ال يزال العمل بها جاريًا حتى تاريخ كتابة هذا 

التقريــر.
و قد تطورت جهود العمادة في مجال اإلرشاد األكاديمي حتى أصبح مركزًا لإلرشاد األكاديمي، واستحدثت فيه وحدات إرشادية، مثل : )وحدة الدراسات اإلرشادية( و )وحدة 

اإلرشاد اإللكتروني( و )وحدة التنسيق و املتابعة( و )وحدة اإلرشاد الفردي(، يجمعها جميعًا اسم: )قسم اإلرشاد األكاديمي بعمادة القبول والتسجيل(.
وأن�سئ بالتزامن مع ذلك فروع لإلرشاد األكاديمي في كل كلية من كليات الجامعة، ومن ذلك كلية الشريعة.

رؤية اإلرشاد األكاديمي في الكلية :
املساهمة الفعالة و املستمرة من أجل النهوض بالخدمات و البرامج اإلرشادية في الجامعة .  	  

االرتقــاء باألنشــطة الطالبيــة و التدريبيــة بمــا ييهــئ بيئــة جامعيــة أفضــل، توائــم بيــن نوعيــة الخّريــج و خطــط التنميــة الشــاملة للمجتمــع باالسترشــاد بمبــادئ و   	  
. األداء  فــي  التميــز  و  الجــودة  ثقافــة 

تعزيز جسور التواصل و التعاون بين الوحدات التعليمية في الجامعة و العمادات املساندة فيها لتحقيق الريادة العاملية و الجودة الشاملة .  	  

رسالة اإلرشاد األكاديمي في الكلية :
تقديم خدمات و استشــارات إرشــادية و تدريبية متكاملة لطالب الجامعة بدءًا من قرب تخرجهم من املرحلة الثانوية )اإلرشــاد املبكر( مرورًا بفترة القبول و   	  

الجامعــة وتجهيزاتهــا. إمكانــات  مــن  القصــوى  بمــا يضمــن االســتفادة  املنهــي(  )اإلرشــاد  التخــرج  بعــد  مــا  انتهــاء بمرحلــة  و  الجامعيــة،  الدراســة  ثــم مرحلــة  التســجيل 
اقتــراح برامــج و نشــاطات فــي املجــاالت )اإلنمائيــة ، الوقائيــة ، العالجيــة( لتحفزهــم للتفاعــل مــع الخطــط و البرامــج الدراســية بالتخصصــات األكاديميــة املتاحــة   	  
فــي الجامعــة بمــا يكفــل تكيفهــم مــع الحيــاة الجامعيــة و التغلــب علــى مــا يواجههــم مــن مشــكالت تعــوق مســيرتهم الجامعيــة تفاديــًا للتعثــر الدرا�ســي و معوقــات التحصيــل العلمــي .
اإلسهام في إعداد كوادر بشرية مؤهلة )تربويًا ، أخالقيًا ، سلوكيًا( للمساهمة في تحمل أعباء و مسؤوليات الرشد و املواطنة الصالحة و التوافق مع متطلبات   	  

ســوق العمــل و حاجــة املجتمــع .
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مفاهيم مهمة في اإلرشاد األكاديمي :
املرشد األكاديمي هو أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة العلمية في إرشاد الطلبة.  	  

اإلرشاد األكاديمي يعد وسيلة لتحقيق األهداف العامة للجامعة .  	  
اإلرشاد األكاديمي ذو أبعاد ثالثة : وقائي ، عالجي ، تنموي .  	  

الطالب حجر الزاوية في عملية اإلرشاد األكاديمي .  	  

األعمال المنوطة بالمرشد األكاديمي في الكلية :
تعريف الطالب الجامعي املستجد خصوصًا بالئحة الدراسة و االختبارات .  .1  

توجيه الطلبة املتعثرين دراسيًا و إرشادهم لرفع مستواهم العلمي و مساعدتهم فيما يواجهون من عقبات .  .2  
رعاية املتفوقين و إرشادهم بما يعينهم على االستمرار في التفوق تشجيعًا لهم و حفزًا لغيرهم من الطلبة .  .3  

رعاية طالب املنح الدراسية و توجيههم إلى ما يحقق مواصلتهم الدراسة و يعينهم على التغلب على ما يقابلهم من عقبات .  .4  
متابعة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة أو من عنده ظروف صعبة .  .5  

تحديد رواد القاعات و التواصل معهم فيما يخدم الطلبة و العملية التعليمية .  .6  
اقتراح تزويد اللوحات اإلرشادية بما يجد من توجيهات و أنظمة تخص الطلبة .  .7  
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تاسًعا
 خدمة المجتمع واألنشطة غير المنهجية في الكلية

خدمة املجتمع:
مــن خــالل النظــر فــي أهــداف كليــة الشــريعة بالريــاض يظهــر بجــالء أن مــن أهــم أهدافهــا: تلبيــة حاجــة املجتمــع فــي التعليــم واإلفتــاء والقضــاء والتوجيــه، وذلــك مــن خــالل آليــات 

متعــددة، منهــا: 
نشــر العلــم الشــرعي والتوعيــة بأهميتــه، ومراعــاة حاجــات املجتمــع فــي برامــج الكليــة العلميــة والتطبيقيــة، وتغذيــة البــالد بخريجــي الكليــة، الذيــن بلغــت دفعاتهــم   	  

فــي املجتمــع.  املســؤوليات  فــي مختلــف مواقــع  ليعملــوا  التقريــر- خمســًا وخمســين دفعــة،  هــذا  –حتــى كتابــة 
يقــوم مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بــدور كبيــر فــي خدمــة مجتمعهــم عــن طريــق التعــاون مــع الجهــات الرســمية واألهليــة فــي عقــد النــدوات، وحلقــات   	  

املختلفــة. واألهليــة  الحكوميــة  والقطاعــات  والســجون  واملستشــفيات  املســاجد  فــي  والخاصــة  العامــة  واملحاضــرات  التدريبيــة،  والــدورات  النقــاش، 
	  كما يقوم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية باالستشارات الشرعية في القطاعات الحكومية واألهلية املختلقة، بما في ذلك الشركات والبنوك.  

املشاركة في اإلفتاء والتوجيه في مواسم الحج وغيرها.  	  
	  املشاركة في وسائل اإلعالم املتعددة، مرئية و مسموعة ومقروءة كالصحف واملجالت واملواقع اإللكترونية النافعة.  

تنظيم مؤتمرات وندوات كبرى، من أهمها:  	  
املؤتمر العالمي للفقه اإلسالمي، سنة 1396هـ.  	  

أسبوع الفقه اإلسالمي، سنة 1397هـ.  	  
الندوة العلمية عن اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمة هللا، سنة 1400هـ.  	  

مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني )قضايا طبية معاصرة(، سنة 1431هـ.  	  
األنشطة غير المنهجية:

 )النادي العلمي(:
تهتــم الكليــة بالبرامــج غيــر املنهجيــة، وخاصــة فــي مجــاالت: التوعيــة اإلســالمية، وتنميــة قــدرات الطلبــة ومهاراتهــم، واكتشــاف مواهبهــم وإبداعاتهــم، ومشــاركتهم فــي األنشــطة 
االجتماعيــة، كالرحــالت والزيارات،واملشــاركة فــي املســابقات املتنوعــة املحليــة والدوليــة، واملشــاركة فــي املناســبات العامــة، وفــي موســم الحــج، وغيــر ذلــك مــن املجــاالت النافعــة.
 وقــد تــم مؤخــرًا تحويــل مســمى األنشــطة الطالبيــة فــي الكليــة إلــى )النــادي العلمــي(، حيــث يقــوم هــذا النــادي بعــدد مــن األنشــطة التــي تعــزز تطويــر قــدرات ومواهــب الطلبــة، وتنمــي 

مشــاركتهم اإليجابيــة فــي األنشــطة التــي تقــام داخــل الجامعــة وخارجهــا، ومــن ذلــك:
تنظيم عدد من الدورات التدريبية كل فصل درا�سي لصقل مواهب الطلبة وتنمية مداركهم وإكسابهم املهارات املهنية والحياتية.  	  
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املشــاركة فــي االحتفــاء باليــوم الوطنــي كل ســنة، وتقــام بهــذه املناســبة عــدد مــن املحاضــرات والكلمــات، كمــا يشــارك النــادي بتنفيــذ األنشــطة املصاحبــة لهــذه   	  
. ســبة ملنا ا

املشــاركة املتميــزة فــي املســابقات املحليــة والدوليــة تحــت إشــراف عمــادة شــؤون الطلبــة، وبفضــل مــن هللا فــكان لطــالب الكليــة املراكــز املتقــدم فــي كثيــر مــن هــذه   	  
. ألنشــطة ا

التعاون مع عمادة مركز خدمة املجتمع بتنفيذ عدد من الدورات العلمية داخل الكلية، ويشارك في هذه الدورات عدد كبير من طالب الكلية.  	  
تنظيــم عــدد مــن الزيــارات لعــدد مــن املرافــق الحكوميــة والــوزارات التــي تهــم طالــب كليــة الشــريعة، كمــا يقــوم النادي بزيــارة نوعية ملرافــق الجامعة واالطالع على   	  

. نيتهــا مكا إ

)برنامج تأهيل(:
رؤية برنامج تأهيل :

الرياذة في تهيئة طلبة كلية الشريعة، والتدرج بهم في تحصيل العلم.
رسالة برنامج تأهيل :

إكساب طلبة كلية الشريعة املعلومات واملهارات املساعدة لهم على مواصلة الدراسة في كلية الشريعة بتميز
أهداف برنامج تأهيل :

تأهيل طالب كلية الشريعة للدراسة في كلية الشريعة .  .1  
تدريب الطالب على املهارات الكافية ، واألدوات العلمية ، التي تساعد في  .2  

فهم املقررات الدراسية في برنامج كلية الشريعة .  .3  
ربط طالب الكلية بالقدوات الصالحة .  .4  

العناية بالطالب املتميزين واملوهوبين في الكلية .   .5  
املشاركة في صنع رؤية واضحة للطالب في سيره في طريق تحصل العلم.  .6  

إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي في طريق الطلب .   .7  
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عاشًرا
مخرجات الكلية وأبرز األعالم الذين تخرجوا فيها

مخرجات الكلية
تخرجت في الكلية تسع وخمسون دفعة، منذ العام 1376هـ، وحتى العام الدرا�سي 1433هـ/1434هـ، وتقلد العديد من هؤالء الخريجين مهمات وطنية مهمة، فمنهم الوزراء 
ونــواب الــوزراء وأصحــاب املراتــب املمتــازة، وغيرهــا ممــا ســيذكر، وقــد اشــتغلوا فــي كثيــر مــن املهــن والوظائــف التــي يعــد لهــا الطلبــة الخريجــون فــي الكليــة، مثل:القضــاء، وكتابــة 
العدل،وتدريس العلوم الشرعية في الجامعات والتعليم العام، والتحقيق واالدعاء العام، واملحاماة، والوظائف الكتابية،وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والدعوة، 

واالستشــارات الشــرعية، ومراكــز البحــوث، وغيرهــا.
وكانت أول دفعة تخرجت في الكلية سنة 1376هـ، وكان عدد طالبها اثنين وعشرين طالبًا، وهم على حسب الترتيب األلفبائي:

الترتيب االسم م
11 إبراهيم بن عبدهللا الثميري محمد العمران 1
9 إبراهيم بن الشيخ بن محمد بن إبرهيم 2

10م إبراهيم بن محمد بن عثمان 3
الثالث حمود بن عبدهللا العقالء 4

4 راشد بن صالح بن خنين 5
األول زيد بن عبدالعزيز بن فياض 6
19 سعد بن إسحاق بن عتيق 7
12م عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن سحمان 8
14 عبدالرحمن بن محمد بن شعيل 9
12 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي 10
5 عبدالعزيز بن عبداملنعم 11
7 عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان 12
15 عبدهللا بن عبدالعزيز بن إدريس 13
18 علي بن سليمان الرومي 14
- علي بن سليمان الضالع 15
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19 عبدامللك بن عمر آل الشيخ 16
22 محمد بن سعود بن دغيثر 17

الثاني محمد بن سليمان األشقر 18
6 محمد الصالح الشاوي 19
8 محمد بن عبدالرحمن بن دخيل 20
11 منصور بن عثمان الدخيل 21
21 صالح بن محمد بن رشود 22

وبالنسبة لدرجتي الماجستير والدكتوراه:
قسم الفقه : 

كانــت أول رســالة ماجســتير نوقشــت فــي الكليــة فــي قســم الفقــه، وكانــت بعنــوان: »أهــم املســائل الخالفيــة فــي املباحــث الفرضيــة« فــي عــام 1397هـ/1398هـــ، ملعالــي الشــيخ د.صالــح 
بــن فــوزان بــن عبــدهللا الفــوزان.

وأول رســالة دكتــوراه نوقشــت فــي الكليــة أيضــًا فــي قســم الفقــه، وكانــت بعنــوان: »األطعمــة مــا يحــل ومــا يحــرم منهــا باألدلــة« فــي عــام 1398هـ/1399هـــ ملعالــي الشــيخ د.صالــح بــن 
فــوزان بــن عبــدهللا الفــوزان.

قسم أصول الفقه : 
أول رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه ، كانت بعنوان: »أدلة األحكام الشرعية في أصول الشاطبي« ملعالي الشيخ د. محمد بن عبدهللا العجالن، ونوقشت في 1398/6/6هـ.
وأول رســالة دكتــوراه فــي قســم أصــول الفقــه، كانــت بعنــوان: »تحقيــق القســم الثانــي مــن أصــول ابــن مفلــح، مــع بيــان اختــالف األئمــة األربعــة فــي األدلــة املختلــف فيهــا مــن خــالل 

دراســة وتحقيــق الكتــاب« ل أ.د. فهــد بــن محمــد الســدحان، وقــد نوقشــت الرســالة فــي 1404/8/29هـــ.

قسم الثقافة اإلسالمية:
أول رسالة ماجستير في قسم الثقافة اإلسالمية، كانت بعنوان: »موقف اإلسالم والكنيسة من العلم - دراسة مقارنه »، للشيخ د.عبدهللا بن سليمان املشوخي، وقد نوقشت 

في 1402/5/1هـ.
وأول رســالة دكتــوراه فــي قســم الثقافــة اإلســالمية كانــت بعنــوان: »املجتمــع اإلســالمي املعاصــر وأســباب ضعفــه ووســائل عالجــه«، للدكتــور عبــدهللا بــن ســليمان املشــوخي، وقــد 

نوقشــت فــي 1405/5/16هـــ.
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ومن بين األعالم الذين تخرجوا في الكلية:
فضيلــة الشــيخ/ زيــد بــن عبــد العزيــز الفيــاض -رحمــه هللا- صاحــب كتــاب الروضــة النديــة شــرح العقيــدة الواســطية، وكان األول علــى أول دفعــة تخرجــت فــي   .1  

1376هـــ. ســنة  الكليــة 
معالي الشيخ/ راشد بن صالح بن خنين ، وكيل وزارة العدل سابقًا،  ورئيس تعليم البنات سابقًا، واملستشار في الديوان امللكي، تخرج في الكلية سنة 1376هـ.  .2  

معالي الشيخ/ عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان -رحمه هللا- عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة 1376هـ.  .3  
معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد العبداملنعم األمين العام لهيئة كبار العلماء سابقًا، وقد تقلد قبل ذلك عدة مناصب منها: مدير عام الكليات واملعاهد ،   .4  

مديــر معهــد الريــاض ، وكيــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، تخــرج فــي الكليــة ســنة 1376هـــ.
فضيلة الشيخ/ عبدهللا بن حسن بن قعود-رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1377هـ.  .5  

معالي الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1377هـ.  .6  
فضيلة الشيخ/ عطيه بن محمد سالم –رحمه هللا- قا�سي التمييز بمحكمة املدينة املنورة، واملدرس باملسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة 1377هـ.  .7  

معالي الشيخ/ د. عمر بن عبدالعزيز بن مترك –رحمه هللا- وكيل وزارة العدل سابقًا،  واملستشار السابق في الديوان امللكي، تخرج في الكلية سنة 1377هـ.  .8  
9.فضيلة الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن األطرم –رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1378هـ.  

فضيلة الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن زاحم –رحمه هللا- إمام وخطيب املسجد النبوي، ورئيس محاكم املدينة املنورة سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1378هـ.  .10  
فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن الناصر البراك العالم املعروف، تخرج سنة 1378هـ.  .11  

معالي الشيخ/ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس املجلس األعلى للقضاء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1379هـ.  .12  
معالي الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة 1381هـ .  .13  

فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري –رحمه هللا- الداعية املعروف، تخرج في الكلية سنة 1381هـ.  .14  
معالي الشيخ/ د. محمد بن عبدهللا العجالن، مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1382هـ.  .15  

معالي الشيخ/ محمد بن سليمان املهوس، رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1382هـ.  .16  
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة العربية السعودية، تخرج في الكلية سنة 1383هـ/1384هـ.  .17  

معالي الشيخ/ د. عبدهللا بن عبداملحسن التركي، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد سابقًا ، ومدير جامعة اإلمام سابقًا، وأمين عام رابطة   .18  
العالــم اإلســالمي ســابقًا، تخــرج فــي الكليــة ســنة 1383هـ/1384هـــ.

معالي الشيخ/ د.صالح بن سعود آل علي، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1384هـ/1385هـ.  .19  
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معالي الشيخ/ د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1384هـ/1385هـ.  .20  
معالي الشيخ/ أ.د. عبدهللا بن علي الركبان، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1384هـ/1385هـ.  .21  

معالي الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية، رئيس املحكمة  العليا سابقًا ، تخرج في الكلية سنة 1385هـ/1386هـ.  .22  
معالــي الشــيخ/ د. بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيد-رحمــة هللا-وكيــل وزارة العــدل ســابقًا، وعضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء ســابقًا، تخــرج فــي   .23  

1387هـ/1388هـــ. ســنة  الكليــة 
معالــي الشــيخ/ أ.د. أحمــد بــن علــي أحمــد ســير املباركــي عضــو مجلــس الشــورى ســابقًا، وعضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء حاليــًا، تخــرج فــي   .24  

1387هـ/1388هـــ. ســنة  الكليــة 
معالي الشيخ/ إبراهيم بن عبدهللا الغيث، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1388هـ/1389هـ .  .25  

معالي الشيخ/ د.علي بن مرشد املرشد، رئيس تعليم البنات سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1389هـ/1390هـ.  .26  
27.فضيلة الشيخ/ د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام املسجد النبوي ، تخرج في الكلية سنة 1391هـ/1392هـ .  

28.  معالي الشيخ/ محمد بن فهد بن سعد الدوسري، رئيس املحكمة اإلدارية العليا سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1391هـ/1392هـ .  
معالي الشيخ/ د. عبدهللا بن محمد إبراهيم آل الشيخ وزير العدل سابقًا، ورئيس مجلس الشورى حاليًا، تخرج في الكلية سنة 1392هـ/1393هـ .  .29  

معالي الشيخ/ صالح بن عبد هللا آل إبراهيم، نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1392هـ/1393هـ.  .30  
31.معالي الشيخ/ د. عبدالطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1393هـ/1394هـ.  

معالي الشيخ/ عبداملحسن بن ناصر العبيكان، املستشار في الديوان امللكي سابقًا ، تخرج في الكلية سنة 1394هـ/1395هـ .  .32  
معالــي الشــيخ/ د. عبــدهللا بــن محمــد املطلــق، عضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء، واملستشــار فــي الديــوان امللكــي، تخــرج فــي الكليــة ســنة   .33  

. 1394هـ/1395هـــ 
معالي الشيخ/ د. عبدالكريم بن عبدهللا الخضير، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء تخرج في الكلية سنة 1396هـ/1397هـ .  .34  

فضيلة الشــيخ/ د.عبدهللا بن صالح بن ســليمان الحديثي، وكيل وزارة العدل ســابقًا، عضو مجلس الشــورى ســابقًا، تخرج في الكلية ســنة 1397هـ/1398هـ   .35  
.

معالي الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن سعد بن خنين، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة 1397هـ /1398هـ .  .36  
معالــي الشــيخ/ د. عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز الســديس، الرئيــس العــام لشــؤون املســجد الحــرام واملســجد النبــوي، وإمــام وخطيــب املســجد الحــرام، تخــرج فــي   .37  

1402هـ/1403هـــ. ســنة  الكليــة 
معالي الشيخ/ إبراهيم بن شايع الحقيل، رئيس ديوان املظالم سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1404هـ/1405هـ.  .38  
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فضيلة الشيخ/ د. حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب املسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة 1405هـ/1406هـ.  .39  
معالي الشيخ/ د.محمد بن عبد الكريم العي�سى وزير العدل سابقًا، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي حاليًا، تخرج في الكلية سنة 1406هـ/1407هـ.  .40  

41.معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين الحمين، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1406هـ/1407هـ.  
معالي الشيخ/ د. سعد بن ناصر الشثري، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقًا، تخرج في الكلية سنة 1409هـ .  .42  

فضيلة الشيخ/ د. عبد املحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب املسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة 1409هـ/1410هـ.  .43  
فضيلة الشيخ/ د. صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب، إمام وخطيب املسجد الحرام، تخرج في الكلية سنة 1413هـ/1414هـ  .44  
معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس املجلس األعلى للقضاء املكلف.، تخرج في الكلية سنة 1420ه  .45  

معالي الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان املظالم، تخرج في الكلية سنة 1421ه  .46  
معالــي الدكتــور/ عبدالرحمــن بــن عبــدهللا الســندـ  مديــر الجامعــة اإلســالمية ســابقًا، والرئيــس العــام لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ، تخــرج فــي الكليــة   .47  

1418ه ســنة 

ومن الصعوبة بمكان اإلحاطة بكل من تسنموا مسؤوليات ومناصب عليا من خريجي الكلية؛ لكثرتهم ، ونعتذر ممن لم يرد ذكره منهم، لتعذر اإلحاطة في مثل هذا املوجز.
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حادي عشر
النتاج العلمي للكلية
أواًل: الرسائل العلمية:

تصدر عن الكلية املئات من الرسائل العلمية في مرحلتي املاجستير والدكتوراه في كّل من الفقه وأصول الفقه والثقافة اإلسالمية.
وفيما يلي نماذج لبعض الرسائل العلمية التي قامت الجامعة مشكورة بطباعتها:

  

ثانيًا: النتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس:
صــدر عــن أعضــاء هيئــة التدريــس العديــد مــن األبحــاث العلميــة وأوراق العمــل وتــم نشــرها فــي املؤتمــرات والنــدوات واملجــالت العلميــة، وفيمــا يلــي نمــاذج لبعــض أبحــاث أعضــاء 

هيئــة التدريــس التــي قامــت الجامعــة مشــكورة بطباعتهــا:
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ثالثًا: المجالت:
بدأ اهتمام الكلية بالنشر العلمي منذ وقت مبكر بل كان قبل إعالن إنشاء جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وانضواء كلية الشريعة تحتها، فقد بدأت الكلية بإصدار 
مجلــة علميــة تعنــى بنشــر البحــوث واملقــاالت العلميــة عــام 1389هـــ وهــي مجلــة )أضــواء الشــريعة(، واســتمر إصدارهــا إلــى أن صــدرت مجلــة الجامعــة لتنضــوي تحتهــا كل املجــالت 

العلميــة التــي كانــت الكليــات تتولــى إصدارهــا.
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ثاني عشر

 كلية الشريعة وسعيها لتطبيق معايير الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي

بــدأت كليــة الشــريعة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض أعمالهــا التطويريــة املتعلقــة بالجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ســنة1429هـ، وســبق ذلــك وضــع خطــة 
اســتراتيجية خمســية لتطويــر برنامــج الشــريعة ســنة 1427هـــ ، كمــا تــم توصيــف البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة، وتوصيــف جميــع املقــررات الدراســية بمــا يتوافــق واملتطلبــات التــي 
حددتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي بــوزارة التعليــم العالــي باململكــة العربيــة الســعودية، كمــا تمــت مراجعــة الرؤيــة  والرســالة واألهــداف، بغــرض تطويرهــا إلــى 

األفضــل.
 ثــم شــكلت عــدد مــن اللجــان املختصــة بالجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي الكليــة، يترأســها عميــد الكليــة كمنســق للجــودة ، ويديــر تنفيــذ أعمالهــا وكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة 
والجودة، للقيام بإدارة وتنفيذ التقويم الذاتي للبرنامج في قسمي الطلبة والطالبات بالكلية، كما تم تحديد مسؤوليات ومهام كل لجنة من تلك اللجان و اإلطار الزمني إلنهاء 
أعمالها، بهدف اإلشراف على التقويم، وتنسيق أعمال لجان تقويم جودة برنامج الشريعة الذي تقدمه كلية الشريعة بالرياض، في ضوء رسالة وأهداف جامعة اإلمام محمد 

بن ســعود اإلســالمية، ووفًقا للمعايير التي حددتها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، فتم إعداد التقارير التالية:

أواًل: تقرير التقويم الذاتي الدوري للبرنامج لألعوام :١٤٣0هـ، و١٤٣٤هـ.، و١٤٣7ه
وفيه تقويم متكامل للبرنامج، ويشمل: 
أـ  معلومات عامة عن البرنامج. 

بـ  عملية التقويم الذاتي، وخطواتها. 
جـ  رسالة البرنامج، وأهدافه العامة والخاصة، وأهداف تطويره، واختيار مؤشرات أداء مناسبة لذلك.

دـ  بيئة البرنامج، وتحليلها، وأهم املقترحات والتوصيات بشأنها.
هــ  تطورات البرنامج والتغيرات التي طرأت عليه، ومعدالت إتمامه، وانتقاالت الطلبة من عام إلى عام، مع تحليل ذلك وتقييمه. 

وـ  تقييم البرنامج فيما يتعلق باألهداف العامة والخاصة الالزمة لتطوير البرنامج.
زـ  التقييم فيما يتعلق بمعايير الجودة اإلحدى عشر، من حيث: 
ـ توصيف عملية التحقق من مستوى أداء كل معيار. 
ـ االتجاهات السائدة واالستنتاجات حول كل معيار. 
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ـ املؤشرات التي تم أخذها في االعتبار في كل معيار. 
ـ أهم نقاط القوة.

ـ أهم نقاط الضعف.
ـ أولويات التحسين في كل معيار. 

حـ  مراجعة املقررات الدراسية من حيث: 
ـ توصيف العمليات املتبعة في مراجعة املقررات الدراسية. 

ـ تقييمات املقرر الدرا�سي، ويشمل: 
ـ نقاط القوة في املقررات الدراسية .

ـ نقاط الضعف في املقررات الدراسية.
طـ  التقييمات املستقلة: 

وشملت: 
ـ توصيف اإلجراءات املتبعة للحصول على تعليق مستقل عن جودة البرنامج. 

ـ موجز باملسائل التي أثارها املقيمون املستقلون. 
ـ التعليق على املسائل التي أثارها املقيمون املستقلون.. 

يـ  نتائج التقرير:  ويشمل: 
ـ جوانب البرنامج التي اتسمت بشكل خاص بالنجاح أو أظهرت مستوى عال من الجودة. 

ـ جوانب البرنامج التي كان مستواها أقل من املر�سي، وبحاجة إلى التطوير.
ـ مقترحات تنفيذية لرفع مستوى البرنامج . 

ثانيًا: التقرير السنوي للبرنامج منذ العام ١٤٣0 وحتى تاريخه .
ويشمل: 

أـ  معلومات عامة عن البرنامج.
بـ  معلومات إحصائية عن البرنامج وتحليلها، ومدى تأثيرها في البرنامج. 

جـ  بيئة عمل البرنامج، واملقترحات والتوصيات بشأنها. 
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دـ  معلومات عن املقرر الدرا�سي، وتحليل جميع النتائج غير الطبيعية للمقررات الدراسية للطالب والطالبات. 
هــ  إدارة البرنامج وتنفيذه . 

وـ  تقييم البرنامج وتحليله، واملقترحات بشأن ذلك . 
زـ  برامج التوجيه واألنشطة التي يقيمها البرنامج وآلية تطورها، وفق خطة عمل مقترحة. 

حـ  مقترحات حول تطوير البرنامج . 
طـ  خطة عمل جديدة للعام الدرا�سي األكاديمي الالحق . 

ثالثًا: مذكرة مقاييس التقويم الذاتي لبرنامج الشريعة لألعوام :١٤٣0هـ، و١٤٣٤هـ، و١٤٣7ه
م الخارجــي  وقــد تــم تقييــم جميــع املعاييــر الفرعيــة املوجــودة فــي مذكــرة املقاييــس لــكال القســمين، وذكــرت جوانــب القــوة والضعــف فــي كل معيــار وآليــة التحســين، ووجهــة نظــر املقــّوِ

والتعليــق عليهــا. 

خامسًا: توصيف برنامج الشريعة مع تعديل ما يلزم خالل مراحل تطوير البرنامج . 
سادسًا: دليل البرنامج، مع إجراء التحديثات الالزمة سنويًا.

ويشمل: 
1ـ  نبذة عامة عن كلية الشريعة.

2ـ توصيف برنامج الشريعة.
3ـ الخطة الدراسية للبرنامج.

4ـ توصيف مقررات برنامج الشريعة.
5ـ اللوائح واألنظمة.
 6ـ  شؤون الطلبة.

7ـ  اإلرشاد األكاديمي في البرنامج.
8ـ  السير الذاتية املختصرة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس في الكلية. 

9ـ  أرقام تهمك للتواصل مع إدارة الكلية. 
هذا موجز ألبرز أعمال الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.
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وقــد تمــت زيــارة الكليــة مــن قبــل فريــق معتمــد مــن املراجعيــن الخارجييــن للبرنامــج التطويــري املؤهــل لالعتمــاد األكاديمــي للكليــة، وذلــك خــالل شــهر ذي القعــدة مــن العــام الهجــري 
1431هـــ.  والكليــة –حاليــًا- بصــدد اســتكمال جميــع مســتلزمات التأهــل الفعلــي لالعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

وقد تم اعتماد تقرير الدراسة الذاتية لبرنامج الشريعة من مجلس الكلية ، في الجلسة التاسعة ، بتاريخ: 1439/3/15هـ.

 
ثالث عشر

السير الذاتية المختصرة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

يمكن االطالع على السير الذاتية والنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الكلية من خالل الرابط التالي: 
https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/ss/Pages/default.aspx
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رابع عشر
 في خدمتـــك

أواًل ـ األرقام الهاتفية :
رقم الناسوخ رقم الهاتف اسم الجهة م
0112590292 0112582100 مكتب عميد الكلية 1

0112590292 0112582451 مدير مكتب العميد 2

0112590293 0112582500 مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة 3

0112582265 سكرتير مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة 4

0112597340 0112597346 مكتب وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والجودة 5

0112582587 0112582413 مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 6

0112582414
0112582415

سكرتير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا 7

0112582478 0112582478 8 إدارة ضمان الجودة

0112597837 إدارة ضمان الجودة - طالبات 9

0112582479 سكرتير مكتب إدارة ضمان الجودة 10

0112582266 0112582266 مكتب رئيس قسم الفقه 11

0112582151 مكتب وكيل قسم الفقه 12

0112582449 0112582150 مكتب أمين قسم الفقه 13

0112599421 مكتبة منسقة قسم الفقه 14

0112582483 0112582449 مكتب رئيس قسم أصول الفقه 15
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0112582085 مكتب وكيل قسم أصول الفقه 16

0112582084 مكتب أمين قسم أصول الفقه 17

0112599410 مكتب منسقة قسم أصول الفقه 18

0112582483 مكتب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية 19

0112582123 مكتب وكيل قسم الثقافة اإلسالمية 20

0112582122 مكتب أمين قسم الثقافة اإلسالمية 21

0112599344 مكتب منسقة قسم الثقافة اإلسالمية 22

0112582342 مكتب املرشد األكاديمي 23

0112597869 مكتب اإلرشاد األكاديمي – طالبات 24

0112582233 مكتب مدير الشؤون اإلدارية 25

0112582296 مكتب مدير شؤون الطلبة 26

0112590187 0112582533 مكتب شؤون الطلبة 27

0112597231 مكتب إشراف القسم – طالبات 28

0112582330
0112582336

29 مكتب شؤون االختبارات

0112597799 مكتب شؤون االختبارات – طالبات 30

0112582249 31 مكتب االتصاالت اإلدارية

0112582238 مكتب النسخ والتصوير 32

0112581222 املكتبة املركزية 33

0112580000 املقسم الرئي�سي للجامعة 34
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ثانيًا ـ البريد االلكتروني :
البريد اإللكتروني العام للجامعة :                 	 

webmaster@imamu.edu.sa         

البريد اإللكتروني لكلية الشريعة :	 
shariacollege@imamu.edu.sa        

البريد اإللكتروني لوكالة الكلية لشؤون الطالبات :	 
sa2sharia@imamu.edu.sa        

   البريد اإللكتروني لعمادة القبول والتسجيل        	 
admission@imamu.edu.sa  

ثالثًا ـ روابط شبكية :
    يمكن الوصول إلى معلومات هامة أو خدمات تهمك من خالل الروابط التالية:

موقع كلية الشريعة            	 
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عمادة القبول والتسجيل    	 
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx   

الخدمات الذاتية للقبول والتسجيل       	 
pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin/7710:http://iussb.imamu.edu.sa

املكتبة املركزية                                                       	 
http://library.imamu.edu.sa

. موقع عمادة الدراسات العليا:	 
https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/Pages/default.aspx

موقع عمادة القبول والتسجيل:	 
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx

. موقع عمادة البحث العلمي 	 
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Pages/default.aspx

موقع عمادة شؤون املكتبات:	 
/http://library.imamu.edu.sa

برنامج وفير:	   
wafierpnircs.com

.   عمادة تطوير التعليم الجامعي :	 
https://units.imamu.edu.sa/deanships/EducationDevelopment/Pages/default.aspx
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تم 
بحمد الله وتوفيقه
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