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 :نبذة عامة عن كلية الشريعة بالرياض
نشأة كلية الشريعة وتطورها :
أنشئت كلية الشريعة بالرياض عام 1373هـ املوافق لعام 1953م.
وتعــد كليــة الشــريعة إحــدى اللبنــات الرئيســة التــي تكونــت منهــا جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ،بــل هــي مــن
أقــدم الكليــات الجامعيــة فــي تاريــخ التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية.
وفــي العــام الجامعــي (1395/1394هــ) أن�ســئ قســم درا�ســي ثـ ٍـان فــي الكليــة هــو « :قســم الدعــوة وأصــول الديــن»  ،وقــد
انفصل قسم الدعوة في 1396/6/15هـ ،ليكون املعهد العالي للدعوة اإلسالمية ،ثم تحول إلى كلية الدعوة واإلعالم
بعــد أن ضــم إليــه قســم اإلعــالم  ،وكــذا انفصــل قســم أصــول الديــن ليكــون كليــة مســتقلة باســم كليــة أصــول الديــن.
ومســايرة للتقــدم العلمــي الــذي شــهدته اململكــة تــم فــي بدايــة العــام الجامعــي 1396/1395ه ـ افتتــاح الدراســات العليــا
بالكليــة فــي تخص�ســي الفقــه وأصــول الفقــه ،كمــا تــم فــي العــام الجامعــي 1400/1399ه ـ افتتــاح الدراســات العليــا فــي
تخصــص الثقافــة اإلســالمية.
وأن�ســئ فــي الكليــة بعــد ذلــك قســم االقتصــاد اإلســالمي فــي العــام الجامعــي 1399هـ1400/ه ـ  ،ليضطلــع باملهمــات
ً
التعليميــة والبحثيــة املتعلقــة بعلــم االقتصــاد ،وظلــت الكليــة ترعــى هــذا القســم قرابــة ثمانيــة وعشــرين عامــا ،إلــى أن
تحول هذا القسم في العام الجامعي 1427هـ1428/هـ إلى نواة لكلية مستقلة باسم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
ً ً
ً
وفي سنة 1432هـ تمت املوافقة على افتتاح قسم األنظمة ،ليكون قسما علميا رابعا بالكلية.
وبهــذا تكــون الكليــة بأقســامها العلميــة الحاليــة األربعــة قــد تولــت تدريــس املراحــل الثــالث ،وهــي املرحلــة الجامعيــة فــي
تخصص الشريعة ،ومرحلتا املاجستير والدكتوراه في تخصصات الفقه وأصول الفقه والثقافة اإلسالمية ،والعمل
جــارفــي هــذه املرحلــة إلنشــاء برنامــج للماجســتيروآخــرللدكتــوراه فــي تخصــص األنظمــة.
ً
ً
وقــد شــهدت أعــداد الطلبــة املنتظميــن واملنتســبين فــي الكليــة نمــوا ملحوظــا منــذ تأســيس الكليــة وحتــى يومنــا هــذا  ،ففــي
ً
حيــن كانــت البدايــة ب ـ ( ) 22طالبــا  ،نجــد أن طــالب الكليــة اليــوم يزيــدون علــى (  ) 8000طالــب وطالبــة.
وفي مسيرة البرنامج األكاديمية قام باإلشراف عليه مجموعة من العمداء من أهل التخصص ،وهم:
اسم العميد
الشيخ /عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ

من

مدة عمله

إلى

1374هـ

1375/1/1هـ

1375/1/1هـ
1376/2/14هـ

1376/2/14هـ
1377/1/1هـ

الشيخ /عبدالعزيزبن عبدالرحمن املسند

1377/1/1هـ

1378/1/1هـ

الشيخ /عبدالرحمن بن محمد الدخيل

1378/6/12هـ

1388/7/18هـ

الشيخ /عبدهللا بن إبراهيم بن فنتوخ

1388/7/18هـ

1394/6/18هـ

الدكتور /عبدالعزيزبن عبدالرحمن السعيد

1394/6/19هـ

1398/3/27هـ

الدكتور /عبدالعزيزبن زيد الرومي

1398/3/28هـ

1402/7/17هـ

الشيخ /حمد بن محمد الجاسر
الشيخ /عبدهللا بن محمد بن خميس
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اسم العميد

من

مدة عمله

إلى

الدكتور /سعود بن عبدهللا الفنيسان

1402/7/18هـ

1408/7/17هـ

الدكتور /عبدالعزيزبن عبدالرحمن السعيد

1409/9/17هـ

1411/5/21هـ

الدكتور /عبدالعزيزبن زيد الرومي

1411/8/16هـ

1414/5/1هـ

الدكتور /عبدالرحمن بن محمد السدحان

1414/9/12هـ

1420/7/1هـ

الدكتور /عبدالعزيزبن علي الغامدي

1420/12/22هـ

1422/12/21هـ

الدكتور /إبراهيم بن عبدهللا البراهيم

1422/12/22هـ

1426/3/2هـ

الدكتور /عبدهللا بن عي�سى العي�سى

1426/8/11هـ

1429/9/20هـ

الدكتور /صالح بن أحمد الوشيل

1429/9/20هـ

1435/10/6هـ

الدكتور /فهد بن عبدالعزيزالداوود

1435/10/6هـ

1437/9/25هـ

الدكتور /يحيى بن علي العمري

1437/9/16هـ

وال يزال

أهمية برنامج الشريعة ودوره الريادي
أن برنامج الشريعة يقوم بتدريس علم شرعي هو إرث النبوة ،الذي تحصل به سعادة الدارين ،وقد َّ
فضله هللا تعالى
على سائر العلوم ورفع منزلة علماء الشريعة ،بقوله ـ سبحانه وتعالى ﴿ :يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات﴾ ،سورة املجادلة ،آية( ،)11وجعل تعلمه عبادة عظيمة رتب عليها األجرالعظيم ،قال صلى هللا عليه
ً
ً
وسلم  ”:من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة “ رواه مسلم في صحيحه ،حديث رقم
4867حاجة الناس املاسة إلى علم الشريعة ومعرفة الحالل والحرام؛ لكي يؤدوا عباداتهم على الوجه الصحيح الذي أمر
هللا تعالى به ،فيعبدوا هللا على هدى وبصيرة ،والذي يقوم بتبصير الناس وتعليمهم أحكام دينهم هو عالم الشريعة
.الذي تضلع من علومها ،وتفقه على أهلها ،من خالل برنامج علمي متخصص
حاجة القطاعات الحكومية املتعددة إلى املتخصصين في الشريعة؛ إلقامة الواليات الشرعية ،كوالية القضاء،
واإلفتاء  ،والحسبة وما يتصل بهما ،وال تخفى أهمية القضاء والحسبة في الدولة اإلسالمية ،وبخاصة أن القضاء في
.اململكة العربية السعودية قائم على تحكيم الشريعة اإلسالمية
حاجة الجامعات واملدارس واملعاهد في مختلف مراحلها وكافة دور العلم إلى من يقوم بمهنة التعليم في التخصصات
.الشرعية ،وخاصة أن هذه التخصصات تمثل نسبة كبيرة من مقررات التعليم في بالدنا
حاجة املجتمع وكثير من القطاعات الحكومية واألهلية إلى سد مجال االستشارات الشرعية والقانونية ،وهذا مما
.تسهم به مخرجات برنامج الشريعة
إسهام برنامج الشريعة ومشاركته الثرية في صياغة حضارة إسالمية معاصرة ،تحافظ على أصالة املرجعية ومراعاة
.املستجدات ،وإيجاد الحلول املناسبة للنوازل املعاصرة
رؤﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ورﺳﺎﻟﺘهﺎ وأﻫﺪافهﺎ:
رؤية الكلية :
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أن تكون رائدة في تعليم الشريعة ،ومتميزة في مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع.
رسالة الكلية :

تأهيــل متخصصيــن فــي الشــريعة يملكــون قــدرات علميــة شــرعية ،ومهــارات بحثيــة فــي مجــال الشــريعة ،ومهنيــة فــي
القضــاء واإلفتــاء والتعليــم واالستشــارات الشــرعية.
أهداف الكلية:

تهدف الكلية إلى ما يلي:
ً
أوال :تأهيل الطلبة املتمكنين في علوم الشريعة.
ً
ثانيا :تأهيل الباحثين الشرعيين.
ً
ثالثا :تلبية حاجة املجتمع في التعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه.

مواصفات خريج كلية الشريعة
ً
اكتســاب امللكــة الفقهيــة ،التــي تجعــل الطالــب قــادرا علــى اســتنباط األحــكام واالســتدالل والترجيــح
.1
وفــق قواعــد الشــريعة وأصولهــا.
معرفة األحكام الشرعية ألبرز النوازل الفقهية في العبادات واملعامالت وأحكام األسرة والجنايات
.2
وفي املجال الطبي واالقتصادي املعاصر ،ونحو ذلك من املجاالت ،واملهارة في معالجة النوازل والحوادث املتجددة.
املعرفــة بمناهــج البحــث وتحقيــق الت ـراث ،والقــدرة علــى البحــث العلمــي فــي املســائل األصوليــة
.3
ً
ً
ً
والفقهيــة؛ ليكــون مســاهما ومشــاركا فاعــال فــي حركــة االجتهــاد الفقهــي املعاصــر.
اكتســاب املهــارات املعرفيــة والعمليــة الالزمــة التــي تمكنــه مــن القيــام بمهامــه العمليــة علــى أحســن
.4
و جــه .
.5التحلــي بأخالقيــات التخصــص وآداب املهــن التــي يؤهــل لهــا ،مــن خــالل إبــداء الـرأي بموضوعيــة وتجــرد،
والنقــاش والحــوار بشــكل بنــاء ،والصــدق واألمانــة فــي القــول والعمــل.
اكتســاب ســمات الشــخصية اإلســالمية الوســطية املتوازنــة القائمــة علــى العقيــدة الصحيحــة،
.6
ً
ً
ً
فيكــون قــدوة صالحــة تســهم فــي إعــداد جيــل وســطي يفهــم اإلســالم فهمــا شــموليا ،بعيــدا عــن الغلــو والجفــاء.
القدرة على التعلم املستقل وحل املشكالت واالتصال الفعال.
.7
القــدرة علــى القيــادة ،واالســتعداد للتعــاون مــع اآلخريــن فــي املشــاريع واملبــادرات املشــتركة ،والعمــل
.8
بــروح الفريــق.
القــدرة علــى خدمــة املجتمــع مــن خــالل بيــان األحــكام الشــرعية ،وتبصيــر النــاس بأمــور دينهــم،
.9
واإلسهام بإعداد البحوث الفقهية التي يحتاجها املجتمع ،وبخاصة في القضايا املعاصرة لتلبية متطلبات التنمية.
 .10االعتزازبهويته وانتمائه اإلسالمي ،وإدراك خصوصية بالده اإلسالمية.
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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 مراكزالبحوث الشرعية.
التدقيق الشرعي.
الباحثين الشرعيين والقانونيين

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شــروط القبول في البرنامج لمرحلة البكالوريوس

يشترط لقبول الطالب املستجد في البرنامج ما يلي:
•
ً
أـ أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل اململكة أو من خارجها.
ّ
ب -أال يكــون قــد م�ســى علــى حصولــه علــى الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــدة تزيــد علــى خمــس ســنوات ,ويجــوز ملجلــس
الجامعــة االســتثناء مــن هــذا الشــرط إذا توافــرت أســباب مقنعــة .
ج ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د  -أن ال تقــل النســبة املكافــأة لطــالب الثانويــة العامــة( :العلمــي واألدبــي) عــن  ،%75وبالنســبة لطــالب املعاهــد العلميــة
ال تقــل عــن .%70
ً ً
هـ -أن يكون الئقا طبيا .
و -أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
ي -أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية ،ويعلن عنها بعد إقرارها.
.

الخطة الدراسية القديمة لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة
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البرنامج  :بكالوريوس ـ شريعة .عدد مقررات البرنامج  .71 :عدد وحدات البرنامج .202 :
المستوى األول ـــ شريعة م1

( )25وحدة ــ ( )8مقررات

.المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 1ــ ( )25وحدة ـــ (  )8وحدة

رمز المقرر
قرا 101
قرا 103
فقه 102
أصل 101
ثقف 102
سنة 102
عقد 110
نحو 140

اسم المقرر

القرآن الكريم 1
التفسير
الفقه
أصول الفقه
النظم اإلسالمية
الحديث
التوحيد
النحو

المستوى الثاني ـــ شريعة م2

الوحدات
1
3
5
4
2
3
4
3

( )25وحدة ــ ( )9مقررات

.المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 2ــ ( )23وحدة ـــ (  )8مقرر

رمز المقرر
قرا 151
قرا 153
سنة 105
أصل 150
أصل 152
فقه 152
ثقف 153
نحو 141

اسم المقرر

القرآن الكريم 2
التفسير
الحديث
القواعد الفقهية
أصول الفقه
الفقه
مناهج البحث
النحو

الوحدات
1
3
3
2
4
5
2
3

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

اللغة اإلنجليزية

المستوى الثالث ـــ شريعة م3

2

( )25وحدة ــ ( )8مقررات

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 3ــ ( )25وحدة ـــ (  )8مقرر

رمز المقرر
قرا 201

اسم المقرر
القرآن الكريم 3

الوحدات
1

8

المستوى الثالث ـــ شريعة م3

( )25وحدة ــ ( )8مقررات

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 3ــ ( )25وحدة ـــ (  )8مقرر

رمز المقرر
قرا 203
فقه 202
سنة 201
أصل 200
ثقف 201
عقد 111
نحو 240

اسم المقرر

التفسير
الفقه
الحديث
أصول الفقه
االستشراق والتنصير
التوحيد
النحو

المستوى الرابع ـــ شريعة م4

الوحدات
3
5
3
4
2
4
3

( )26وحدة ــ ( )10مقررات

.المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 4ــ ( )24وحدة ـــ (  )9وحدة

رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

قرا 251

القرآن الكريم 4

1

قرا 253

التفسير

3

أصل 250
فقه 256
أصل 252
سنة 206
فقه 253
نحو 241
نفس 251

القواعد الفقهية
البحث العملي
أصول الفقه
الحديث
الفقه
النحو
علم النفس التربوي

2
1
4
3
5
3
2

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات اختيارية م 4ــ (  )2وحدة ـــ (  )1مقرر
2
اللغة اإلنجليزية
نجل 180
قصد 100

مبادئ االقتصاد

المستوى الخامس ـــ شريعة م5

2

( )25وحدة ــ ( )8مقررات

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 5ــ ( )25وحدة ـــ (  )8وحدة
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رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

قرا 301
قرا 303
فقه 301

القرآن الكريم 5
التفسير
الفقه

1
4
5

فقه 204
سنة 312
أصل 301
عقد 112
نحو 340

الفرائض
الحديث
أصول الفقه
التوحيد
النحو

المستوى السادس ـــ شريعة م6

2
2
4
4
3

( )26وحدة ــ ( )10مقررات

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 6ــ ( )24وحدة ـــ (  )9وحدة

رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

قرا 351

القرآن الكريم 6

1

فقه 351

الفقه

5

أصل 350
فقه 411
سنة 304
ترب 351
ترب 350
أصل 352
نحو 341

أصول الفقه
الفرائض
الحديث
املناهج وطرق التدريس
أصول التربية اإلسالمية
البحث العملي
النحو

4
2
4
2
2
1
3

المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات اختيارية م 4ــ (  )2وحدة ـــ (  )1مقرر
2
اللغة اإلنجليزية
نجل 230
ثقف 301

مقومات الفكراإلسالمي

المستوى السابع ـــ شريعة م7

2

( )25وحدة ــ ( )8مقررات

.المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 7ــ ( )25وحدة ـــ (  )8وحدة

رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

قرا 401
قرا 403
فقه 402
سنة 402
أصل 400

القرآن الكريم 7
التفسير
الفقه
الحديث
أصول الفقه

1
4
5
4
4

10

دعو 126
فقه 304
نحو 400

الدعوة اإلصالحية في الجزيرة العربية
الفرائض
النحو

المستوى الثامن ـــ شريعة م8

2
2
3

( )25وحدة ــ ( )10مقررات

.المجموعة  :الشريعة ــ متطلبات تخصص م 8ــ ( )25وحدة ـــ ( )10وحدة

رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات

قرا 451

القرآن الكريم 8

1

فقه 450

الفقه

5

فقه 403
سنة 402
ترب 450
ثقف 456
أصل 403
ترب 457
عقد 113

الفرائض
الحديث
اإلدارة والسياسة التعليمية والتربية العملية
البحث العملي
أصول الفقه
طرق التدريس الخاصة والتربية العملية
التوحيد

2
2
2
1
4
2
4

نحو 441

النحو

2

نظام ترميز المقررات في الخطة الدراسية

ٌ
( )1يتـ ّـم اختيــاررمــزاملقـ ّـررات الدراسـ ّـية فــي البرنامــج بمــا يتطابــق مــع اســم القســم ،كمــا هــو متعــا َرف
َّ ً
ّ َ ً
ّ
مكونــا مــن
االنجليزيــة
ـرف ذات داللــة ،وفــي اللغــة
عليــه ،بحيــث يكــون الرمــزباللغــة
العربيــة مك َّونــا مــن ( )3ثالثــة أحـ ٍ
ـرف ،مثــال ذلــك:
حرفيــن إلــى ( )4أحـ ٍ
القسم
قسم الفقه

بالعربية
الرمز
ّ
فقه

باالنجليزية
الرمز
ّ
JUR

قسم أصول الفقه

أصل

PRJ

قسم الثقافة اإلسالمية

ثقف

CULT

وكل رقــم مــن هــذه األرقــام يـ ّ
ـات ( آحــاد ،عشـرات ،مئــات )ّ ،
ـدل علــى مــا
(ب) يتكـ ّـون رقــم املقـ ّـرر الدرا�سـ ّـي مــن ( )3خانـ ٍ
ٍ
يلــي:
ً
َّ
ّ
أوالّ :
يدل الرقم املدون في ( خانة املئات ) على السنة الدراسية بفصليها ( األول والثاني ) ،على النحو التالي:
السنة الدر ّ
اسية
11

الدراسية
السنة
ّ
السنة التحضيريةّ

رقم المئات
0

السنة األولى

1

السنة الثانية

2

السنة الثالثة

3

السنة الرابعة

4

السنة الخامسة

5

السنة السادسة

6

ً
ّ
يدل الرقم َّ
املقررات الدر ّ
ثانياّ :
ّ
ملجموعة من ّ
اسية ضمن
الفرعي الدقيق
التخصص
املدون في ( خانة العشرات ) على
ٍ
ّ
التخصص ،على النحو التالي:
مقررات
ري
الع ْش ّ
الرقم َ
3-0

مدلوله
املقررات ّ
ّ
العامة والتأسيسية للبرنامج
ّ
التخصص
مقررات

9

البحوث واملشاريع والتدريبات واملوضوعات
ّ
الخاصة

8-4

ـدل الرقــم املـ َّ
ثالثـ ًـا :يـ ّ
ـدون فــي ( خانــة اآلحــاد ) علــى تسلســل املقـ ّـرر الدرا�سـ ّـي ضمــن مجموعــة املقـ ّـررات الدراسـ ّـية التــي
ّ
ّ
التخصــص ،حيــث تـ ّ
ـدل األرقــام الفردية على مقررات
التخصــص الفرعـ ّـي الدقيــق ضمــن مقــررات
ينتمــي إليهــا املقـ ّـرر فــي
املســتويات الفرديــة ،بينمــا تــدل األرقــام الزوجيــة علــى مقــررات املســتويات الزوجيــة.
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الخطة الدراسية المطورة لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة
البرنامج  :بكالوريوس ـ شريعة .عدد مقررات البرنامج ً 84 :
مقررا  .عدد وحدات البرنامج  185 :ساعة .
المستوى

املستوى
األول

املستوى
الثاني

املستوى
الثالث

13

اسم المقرر
القرآن الكريم 1 -
تفسيرآيات األحكام1 -
أحاديث العبادات1 -
التوحيد 1-
فقه العبادات 1-
تاريخ الفقه
الحكم الشرعي
مصطلح الحديث
النحو 1 -
القرآن الكريم 2 -
تفسيرآيات األحكام 2 -
أحاديث العبادات 2 -
فقه العبادات 2 -
أدلة األحكام 1 -
علوم القرآن
النحو 2 -
قيم اإلسالم وخصائصه
الحاسب اآللي
(في الدراسات الشرعية)
القرآن الكريم 3 -
تفسيرآيات األحكام 3 -
تخريج الحديث
التوحيد 2 -
فقه العبادات 3 -
أدلة األحكام 2 -
الخالف واملناظرة
النحو 3 -
التحريرالعربي
السيرة النبوية

إجباري أو
اختياري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري

المتطلبات
السابقة
فقه العبادات 1-
-

الساعات
المعتمدة
1
3
3
3
5
2
3
2
3
1
3
3
5
4
2
3
2
2

إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري

-

1
3
2
2
5
3
2
3
2
2

أدلة األحكام 1 -
الحكم الشرعي
-

متطلب جامعة
أو كلية أو قسم

متطلب جامعة

متطلب جامعة

متطلب جامعة

متطلب جامعة

املستوى
الرابع

املستوى
الخامس

املستوى
السادس

القرآن الكريم 4 -
أحاديث املعامالت
التوحيد 3 -
فقه املعامالت 1 -
أدلة األحكام 3 -
مقاصد الشريعة
النحو 4 -
املدخل إلى علم االقتصاد
املدخل إلى األنظمة
النظم اإلسالمية
مهارات التفكير
تاريخ اململكة العربية السعودية
القرآن الكريم 5 -
تفسيرآيات األحكام 4 -
التوحيد 4 -
فقه املعامالت 2 -
فرائض 1 -
أدلة األحكام 4 -
القواعد الفقهية 1 -
النحو 5 -
السياسة الشرعية
مناهج البحث
القرآن الكريم 6 -
أحاديث األسرة
التوحيد 5 -
فقه األسرة 1 -
فرائض 2 -
دالالت األلفاظ 1 -
القواعد الفقهية 2 -
النحو 6 -
أصول التربية اإلسالمية
البحث العملي -الفقه

إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
اختياري

أدلة األحكام 2 -
الحكم الشرعي
-

1
2
2
4
3
2
3
2
2
2

إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري

فقه املعامالت 1 -
أدلة األحكام 3 -
_
فرائض 1 -
الحكم الشرعي
القواعد الفقهية 1 -
-

2
1
2
2
5
2
3
2
3
2
2
1
2
3
4
3
4
2
3
2
1

متطلب جامعة

متطلب جامعة

متطلب جامعة

متطلب جامعة
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املستوى
السابع

املستوى
الثامن

القرآن الكريم 7 -
تفسيرآيات األحكام 5 -
فقه األسرة 2 -
فقه الحدود والتعزيرات
فقه الجنايات
فرائض 3 -
دالالت األلفاظ 2 -
تخريج الفروع على األصول

إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري

أخالقيات املهنة
علم النفس التربوي
املناهج وطرق التدريس
البحث العملي -أصول الفقه
القرآن الكريم 8 -
أحاديث الحدود والقضاء
فقه األطعمة واأليمان
فقه القضاء
فقه النوازل
االجتهاد
األنظمة القضائية
امللل و النحل
قضايا فكرية معاصرة
اإلدارة والسياسة التعليمية والتربية
العملية
طرق التدريس الخاصة والتربية العملية
البحث العملي -الثقافة اإلسالمية

فقه األسرة 1 -
_
فرائض 1 -
دالالت األلفاظ 1 -
أدلة األحكام 4 -
أدلة األحكام 2 -
دالالت األلفاظ 1 -

1
2
2
2
2
3
4
2

إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري
إجباري

الحكم الشرعي
مدخل إلى األنظمة
-

2
2
2
1
1
2
2
3
2
3
2
2
2
2

إجباري
إجباري

-

2
1

متطلب جامعة

متطلب جامعة

ﻣﺘطﻠبﺎت اﻟﺤضﻮر وإتﻤﺎم اﻟبﺮنﺎﻣج:

الحضور :ينبغي حضور الطالب ما ال يقل عن ( ) %80من مجموع محاضرات كل مقرر.
الحد األدنى للنجاح في املقرر :أن يحصل الطالب على  60درجة من مائة على األقل.
إتمام البرنامج :إكمال متطلبات البرنامج (  202وحدة دراسية) بنجاح .





تﻮزﻳع درﺟﺎت اﻟﻤقﺮرات :

يكون مجموع الدرجات في كل مقرر من مقررات البرنامج (  100درجة ) ،موزعة على النحو التالي:

المقررات النظرية:

( )%70درجة االختبارالنهائي.
( )%.30درجــة األعمــال الفصليــة( :وتتضمــن :الحضــور واملشــاركة ,العــروض التقديميــة ،االختبــارات

•
•
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الفصليــة ،الواجبــات والبحــوث خــالل الفصــل الدرا�ســي).

المقررات العملية:

( )%70درجة االختبارالنهائي.
•
( )%30درجــة األعمــال الفصليــة( :وتتضمــن :الحضــور واملشــاركة ،التطبيقــات العمليــة ،التكاليــف
•
والواجبــات  ,العــروض التقديميــة ،االختبــارات الفصليــة ).

نبذة عن أنظمة الدراسة في الكلية
.1نظام الدراسة في الكلية:

أ -تسيرالدراسة في الكلية للمرحلة الجامعية على نظام املستويات .
ب -تتكون الدراسة من ثمانيةمستويات.
ً
ً
جـ -تكون مدة املستوى الدرا�سي فصال دراسيا .
ً
د  -يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات املستويات الدراسية وفقا ألحكاماالنتقال من مستوى إلى آخر.
ً
هـ -الطلبة املتعثرون دراســيا يتم تســجيلهم في املقررات بما يضمن لهمالحد األدنى من العبء الدرا�ســي في كل فصل
علــى أن تراعــى النقــاط اآلتيــة :
عدم التعارض في الجدول الدرا�سي .
•
استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املراد تسجيلها.
•
و_يجوز أن يسجل الطالب في الفصل الدرا�سي الصيفي  ،وتد َّرس املقررات فيه بساعات مضاعفة،
ً
ً
فاملقرر الذي ساعاته املعتادة ثالث أسبوعيا ُيد َّرس ست ساعات أسبوعيا ،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 االختبارالنهائي إذا قلت
.2
نسبة حضوره عن ( )% 80من املحاضرات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدرا�سي ،
ً
ُوي ّ
عد الطالب الذي حرم من دخول االختباربسبب الغياب راسبا في املقرر ،ويرصد له تقديرمحروم (ح) أو
(. )DN
ً
يتم تسجيل جداول (املستجدين) من الطلبة آليا ،وال يسمح بالحذف من الجدول الدرا�سي للمستجدين
.3
ً
من الطلبة ،كما أنه يتم تسجيل جداول الطلبة (غيراملستجدين) في كل فصل درا�سي آليا 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
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.4

.5

.6
.7
.8

.9

.10

.11
.12

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 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 عشريوما متصلة أو ثالثين يوما متفرقة أو
ً
عن جميع اختبارات الفصل فإنه يطوى قيده من الجامعة لكونه (منقطعا) ،ويلزمه التقدم بطلب إعادة
القيد في الفصل التالي ،وال يمكن إعادة القيد إال مرة واحدة خالل دراسته في الجامعة.
ال يسمح للطالب بدخول االختبارالنهائي بعد م�سي نصف ساعة من بدايته  ،كما ال يسمح له بالخروج من
االختبارقبل م�سي نصف ساعة من بدايته.
الغش في االختبارأو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبارأمور يعاقب عليها الطالب
وفق الئحةتأديب الطلبة التي يصدرها مجلس الجـامعة.
يجوز للطالب بعد موافقة عميدالكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخرداخل الكلية وفق ضوابط
يضعها مجلس الجامعة ،وتثبت في السجل األكاديمي للطالب املحول من تخصص إلى آخرجميع املواد التي
سبق له دراستها  ،ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .
ً
يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة،
ً
ً
ً
ً
ويشترط لذلك موافقة الكلية املحول إليها ،وأن يم�سي فصال دراسيا (متابعا) أو (معتذرا) ،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 :
أ -أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترفبها .
ً
ب -أال يكون مفصوال 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 وفقا لإلجراءات واملواعيد املعلنة في الجامعة
املحول إليها فيضوء الضوابط العامة للتحويل.
اإلنذاراألكاديمي يحصل عليه الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن ( )2.0من( ،)5.00ويترتب على
ذلك توقف املكافأة الشهرية عن الطالب ،وفي حال تكرر اإلنذارعلى الطالب للمرة الثالثة على التوالي يتم
ً
ً
فصله أكاديميا ،وينظرحسابيا في إمكانية منحه فرصة لرفع معدله ،إلى أن يحصل على اإلنذارالسادس،
ً
ً
ً
وإذا لم يمكن للطالب رفع معدله نظريا فإنه يتم فصله نهائيا ،كما أنه يفصل نهائيا إذا لم يتمكن من رفع
معدله بعد اإلنذارالسادس.
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ّ
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذرتقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على أال
ً
تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غيرمتتالية حدا أق�سى طيلة بقائه
في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك  ،ويجوز ملجلس الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك  ،وال
مدة التأجيل ضمن ّ
تحتسب ّ
املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
ً
يجوز للطالب االعتذارعن االستمرارفي دراسة فصل درا�سي دون أن يعد راسبا إذا تقدم بعذرمقبول لدى
الجهة التي يحددها مجـلسالجامعة ،وذلك بعد نهاية األسبوعين األول والثاني من بداية الفصل الدرا�سي ،
وتستمرإلى ما قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل  ،وملجلسالجامعة – في حاالت
الضرو ة القصوى – االستثناء من هذه ّ
املدة  ،ويرصد للطالب تقدير(ع) أو ( ، )Wويحتسب هذا الفصل
ر
من ّ
املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبارالنهائي في أي من مواد الفصل لعذرقهري جازملجلس الكلية  ،في
ً
ً
حاالت الضرورة القصوى ،قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارا بديال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل
الدرا�سي التالي  ،ويعطى التقديرالذي يحصل عليه بعد أدائه االختبارالبديل .
إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسةمدة فصل درا�سي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة ،
وملجلس الجامعة طي قيدالطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقل  ،وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي
قيده إذا تغيب عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذرمقبول.
إجراءات إعادة القيد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحويل من كلية إلى أخرى أو تأجيل الدراسة تتم في ا
ألسبوعين األول والثاني من الدراسة في كل فصل درا�سي،
وال يقبل أي إجراء بعد هذا املوعد إال في الفصل التالي.
ّ
.يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
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 .
ً
جــ -إذا م�ســى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر ،فبإمكانــه التقــدم للجامعــة طالبــا
ً
مســتجدا دون الرجوع إلى ســجله الدرا�ســي الســابق على أن تنطبق عليه كافة شــروط القبول املعلنة
فيحينــه.
د -ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثرمن مرة واحدة  ،وملجلس الجامعة  -فيحال الضرورة -االستثناء
مــن ذلــك .
ً
ً
هـ -ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان منذرا أكاديميا.
و-ال يجــوز إعــادة قيــد الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة ألســباب تعليميــة أو تأديبيــة  ،أو الــذي فصــل
مــن جامعــة أخــرى ألســباب تأديبيــة ،وإذا اتضــح بعــد إعــادة قيــده أنــه ســبق فصلــه ملثــل هــذه األســباب
فيعـ ّـد قيــده ُملغــى مــن تاريــخ إعــادة القيــد.
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ،على أاليقل معدله التراكمي
عن مقبول ،وملجلس الكلية ً
بناء على توصية مجلس القسم املختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها
الطالب لرفع معدله التراكمي ،وذلك في حال نجاحه في املقررات ورسوبه في املعدل.
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 .20الطالب الذي يكلف بمقررات لرفع املعدل وال يصل إلى د جة النجاح ُيعامل ً
وفقا للفقرتين (ب) و (ج) من
ر
املادة العشرين من الئحةالدراسة واالختبارات بشرط أال يقل معدله عن  %58وتنص 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».
 .21يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
أ -إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــرالنخفــاض معدلــه التراكمــي عــن ( 2.0مــن  ،5أو
 1.0من،)4وملجلــس الجامعــة بنـ ًـاء علــى توصيــة مجلــس الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن ُي ْمكنــه رفــع
معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات املتاحــة.
ب -إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة لتخرجــه عــالوة علــى مــدة
البرنامج  ،وملجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أق�سى ال
يتجــاوز ضعــف املــدة األصليــة املحــددة للتخــرج .
ج -يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطلبة الذين تنطبق عليهم أحكام
الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية ال تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر.
 .22علــى جميــع الطلبــة مباشــرة معامالتهــم بأنفســهم ،وفــي حــال تعــذرذلــك فإنــه يمكــن إنابــة الغيــرمــن خــالل وكالــة
شــرعية.
 .23تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :
الدرجة املئوية

التقدير

رمزا لتقدير

وزن التقديرمن 5 :

100إلى95
90إلى أقل من 95
85إلى أقل من 90
80إلى أقل من 85
75إلى أقل من 80
70إلى أقل من 75
65إلى أقل من 70
60إلى أقل من 65
أقل من 60

ممتازمرتفع
ممتاز
جيد ً
جدا مرتفع
جيد ً
جدا
جيد مرتفع
جيد
مقبول مرتفع

+أ
أ
+ب
ب
+ج
ج
+د
د
هـ

5.0
4.75
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0

مقبول
راسب

.24يكون التقديرالعام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي :
(ممت ــاز)  :إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  4.50من .5.00
•
ً
(جيد جدا ) :إذا كان املعدل التراكمي من  3.75إلى أقل من  4.50من .5.00
•
(جيـد )  :إذا كان املعدل التراكمي من  2.75إلى أقل من  3.75من.5.0
•
(مقبول )  :إذا كان املعدل التراكمي من  2.00إلى أقل من  2.75من .5.00
•
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.25تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ( )4.75إلــى ( )5.00عنــد التخــرج،
وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن ( )4.25إلــى 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 يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج فــي مــدة أقصاهــا متوســط املــدة بيــن الحــد األدنــى،
.2
والحــد األق�ســى للبقــاء فــي كليتــه.
أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن ( )%60من متطلبات التخرج.
.3
ً
ثالثا ـ 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
والرمــزالســري ( رقــم التعريــف الشــخ�سي ) الــذي يتكــون مــن ســتة أرقــام حســب تعريفــات الرمــزالســري ثــم الضغــط
علــى تســجيل الدخــول.
بداية يمكن للطالب الحصول على اسم املستخدم وهو عبارة عن الرقم الجامعي للطالب.
أما الرمزالسري فهومكون من ستة أرقام حسب تاريخ امليالد على الصيغة  DDMMYYويجب أن يكون تاريخ امليالد
ً
ً
مدخال في النظام فمثال إذا كان تاريخ ميالد الطالب  1407/09/05فإن الرمزالسري يكون 050907

** بدايــة ( فقــط ألول مــرة ) ولغايــات الحمايــة والســرية يكــون الرمــزالســري منتهــي الصالحيــة ويجــب علــى الطالــب
إعــادة إدخــال الرمــز الســري القديــم ثــم إدخــال رمــز ســري جديــد ويجــب أن يكــون مــن ســتة أرقــام  ،ويجــب أال يكــون
ً
مشــابها للرمــزالســري القديــم  ،ثــم يعــاد إدخالــه مــن جديــد للتأكــد مــن صحــة اإلدخــال األول ثــم يضغــط علــى تســجيل
الدخــول.
** ( اختيــاري مــن إدارة الجامعــة وألول مــرة ) ثــم لغايــات ضمــان معرفــة الرمــزالســري وكمــا هــو مطبــق فــي كل مواقــع
االنترنت يتم بداية الدخول على صفحة السؤال واإلجابة الخاصين بالحماية فيطلب النظام من املستخدم إدخال
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ً
أي ســؤال والجــواب عليــه لكــي يتذكــر الرمــز الســري الحقــا  ،فــي حالــة النســيان يمكــن مــن الصفحــة األولــى الرئيســة
الضغــط علــى زر ( نســيت الرمــزالســري ) فيتــم الدخــول إلــى تلــك الصفحــة لتذكــرالرمــزالســري.
يجب أن يكون السؤال والجواب سريين ويحتفظ بهما الطالب  ،وال تكون اإلجابة سهلة التكهن.
ً
** ( اختياري من إدارة الجامعة وألول مرة ) قد تعرض غالبا صفحة إرشادية من الجامعة فيها بعض اإلرشادات أو
التعليمات أو اإلعالنات املهمة فتتم قراءة املعلومات ثم يضغط على ( متابعة ) لكي يتم الدخول على النظام.
** فــي صفحــة القائمــة األساســية للطالــب يمكــن مشــاهدة رابــط للمعلومــات الشــخصية  ،ورابــط لخدمــات الطالــب ،
ً
ويوجــد دائمــا فــي أعلــى الصفحــات خريطــة املوقــع للرجــوع إلــى القوائــم علــى هيكلــة شــجرة  ،ويوجــد الخــروج واملســاعدة
والعــودة إلــى القائمــة الرئيســة.
* رابط املعلومات الشخصية حيث يستطيع الطالب:
 -1تغييرالسؤال واإلجابة الخاصين بالحماية.
 -2تغييرالرمزالسري.
 -3عرض معلومات العناوين والهواتف.
* رابط خدمات الطالب حيث يستطيع الطالب:
 -1التسجيل ومن خالل التسجيل يمكنه القيام بــ:
 اختيارالفصل الدرا�سي. الجدول الدرا�سي. الجدول األسبوعي. جدول الطالب الدرا�سي. حالة التسجيل. التسجيل الحالي. -السجل التاريخي للتسجيل.

 -2سجالت الطالب ومن خالله يمكن الطالب االطالع على:
 عرض اإليقافات. الدرجات النهائية. عرض السجل األكاديمي. دليل املقـررات. عرض معلومات عن الطالب. -الجدول الدرا�سي.

شؤون الطلبة في الكلية

تقــدم إدارة شــؤون الطلبــة بكليــة الشــريعة مجموعــة مــن الخدمــات الضروريــة للدارســين فــي الكليــة ،وتتجلــى هــذه
الخدمــات فــي اآلتــي :
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.1

إعالن اللوائح واألنظمة والجداول للدارسين:

تقوم إدارة شؤون الطلبة بإعالن اللوائح الدراسية وأنظمة االختبارات الخاصة بالطلبة املنتظمين واملنتسبين
فــي الكليــة  ،واملبــادرة بإطالعهــم علــى مــا يســتجد مــن التعميمــات والتنبيهــات الصــادرة مــن إدارة الجامعــة أو عمــادة
الكلية أو العمادات املساندة ذات الشأن  ،كما تقوم كذلك بإعالن الجداول الدراسية وجداول االختبارات املبدئية
والنهائيــة ،وإعــالن أســماء املنقطعيــن واملحروميــن مــن دخــول االختبــارات  ،وذلــك عبــراللوحــات الجداريــة املخصصــة
لذلــك  ،والشاشــات التلفازيــة املنتشــرة فــي أرجــاء الكليــة.
.2

البطاقات الجامعية:

يحصــل الطالــب امللتحــق بالكليــة (املنتظــم واملنتســب) علــى بطاقــة جامعيــة تحمــل صورتــه ورقمــه الجامعــي
ومعلومــات ضروريــة عنــه  ،تمكــن الطالــب مــن دخــول قاعــات االختبــار ،واإلفــادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة
لطالبهــا (املكتبــة املركزيــة  ،اإلســكان  ،الخدمــات الطبيــة  ،املنشــآت الرياضيــة  ...وغيرهــا)  .وتســتخرج مــن عمــادة
القبــول والتســجيل فــي مواعيــد محــددة  ،تتولــى إدارة شــؤون الطلبــة بالكليــة اإلعــالن عنهــا.
.3

المكافآت والسلف واإلعانات :

يحصــل الطالــب املنتظــم فــي الكليــة علــى مكافــأة شــهرية وفــق نظــام الجامعــة الخــاص باملكافــآت  ،وذلــك عــن طريــق
عمــادة شــؤون الطلبــة بالجامعــة ؛ حيــث ًتــودع هــذه املكافــآت فــي الحســاب البنكــي الخــاص بالطالــب  ،بعــد أن يحصــل
الطالــب عــن طريــق عمــادة شــؤون الطلبــة علــى بطاقــة الصــرف املعــدة لذلــك ،وتتولــى إدارة شــؤون الطلبــة بالكليــة
اإلعــالن عــن مواعيــد تســليم البطاقــات وأماكنهــا.
ويمكن للطالب عند إيداع املكافآت ،وتأخرإيداعها 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
ً
زيارة شؤون الطلبة وتعبئة نموذج (طلب استفادة من صندوق الطلبة) .علما بأنه يشترط لإلفادة من هذه الخدمة
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 .
•
ً
أن اليكون الطالب قد حصل على إعانة سابقا .
•
يجوز للطالب الحصول على إعانة ملرة واحدة خالل دراسته الجامعية.
•
حضور الطالب وتقديم الطلب بنفسه لدى الباحث االجتماعي.
•
الحــد األق�ســى لإلعانــة ( )1000ريــال وذلــك بعــد موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق بعــد االطــالع علــى
•
الظــروف واملبــررات.
صرف مبلغ ( )500خمسمائة 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 ).
•
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•
•
•

تقديم صورة بطاقة األحوال – البطاقة الجامعية لالطالع .
كشف درجات ألخرفصل درا�سي.
تقديم جميع األوراق التي تثبت حاجه الطالب لإلعانة.

.4

إصدار التعريفات واإلفادات :

يحق للطالب املنتظمين املنتسبين بالكلية طلب الحصول على شهادة تعريف (إفادة) توجه إلى الجهات الحكومية
واألهليــة كافــة تثبــت أن الطالــب أحــد طــالب الكليــة خــالل فصــل درا�ســي أو عــام جامعــي ؛ حتــى يتســنى لــه اإلفــادة مــن
الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك الجهــات  ،حســب التعليمــات املعمــول بهــا.
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
ً
علما بأن الحصول على طلب تخفيض الخطوط الجوية السعودية يتطلب مراعاة الشروط العامة اآلتية :
1ـ يعتمــد أصــل النمــوذج فقــط علــى أن يكــون موقــع ومعتمــد مــن املديــر املســؤول ،ووضــع الختــم الخــاص بالجهــة
املصــدرة للشــهادة.
2ـ يجب إبرازأصل 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 يقتصرهذا النموذج على الطلبة الذين يبلغ أعمارهم الثانية عشر وحتى التاسعة والعشرين هجريا فقط.
ً
6ـ تدفع قيمة التذكرة نقدا أو بموجب بطاقة االئتمان املعتمدة من قبل الخطوط السعودية.
7ـ يعتمــد صالحيــة التوقيــع علــى النمــوذج مــن عمــداء شــؤون الطلبــة بالكليــات والجامعــات ومديــري املــدارس واملراكــز
واملعاهــد ومــن ينــوب عنهــم.
8ـ الطالب املستفيد من التخفيض ال يعمل في أي جهة حكومية  ،أو أهلية  ،أو عسكرية.
9ـ ال ينطبــق هــذا التخفيــض علــى املوظفيــن املتدربيــن الذيــن يتلقــون دورات تدريبيــة فــي املراكــز واملعاهــد والكليــات
الحكوميــة واألهليــة والعســكرية.
طلب تقرير طبي:

.6

توفــرإدارة شــؤون الطلبــة للطالــب عنــد تغيبــه عــن الدراســة ألســباب صحيــة نمــوذج (طلــب تقريــرطبــي) ،يمكنــه مــن
ً
ً
مطالبــة الجهــة الصحيــة التــي راجعهــا مــن إعطائــه تقريـرا صحيــا 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.
•
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•
•
ســا عة .

أن توافق الكلية على طلب االنسحاب.
أال يترتب على االنســحاب من املقرر انخفاض العبء الدرا�ســي للطالب عن الحد األدنى وهو ( ) 12

•
•
•
•

ً
أال يكون الطالب ممنوحا 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 محروما من املقرر.

.8

خدمات الطلبة غير السعوديين :

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،حيث
تقــدم لهــم خدمــات اإلســكان الجامعــي وخدمــات اإلعاشــة والرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة واملناشــط غيــر املنهجيــة
والترفيهيــة علــى مــدارالعالــم الجامعــي ملســاعدتهم علــى تحقيــق الهــدف املنشــود مــن وجودهــم بالجامعــة وفــق منهجيــة
تربويــة وتعليميــة مدروســة ومتكاملــة تهــدف إلــى تهيئــة كافــة الظــروف املالئمــة للدراســة والتحصيــل العلمــي ولتأهيلهــم
ً
ً
علميا ومعرفيا 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.
ً
أوال ـ إجراءات تسجيل الطلبة الجدد :
مراجعة إدارة املنح والجوازات مكتب ( )204مبنى (.)38
•
إحضارخمس صور شخصية مقاس (.)6×4
•
توقيع التعريف وختمه من مكتب العميد رقم ( )102مبنى(.)38
•
مراجعة إدارة اإلسكان مكتب رقم ( )301و( )302مبنى ( )38من أجل الحصول على غرفة.
•
مراجعة عمادة شؤون القبول و التسجيل –قسم املنح الدراسية – من أجل إصدارقرارالقبول.
•
مراجعة الخدمات الطبية لعمل الكشف الطبي وفصيلة الدم.
•
إحضارصورة من الكشف الطبي إلدارة املنح من أجل إصداراإلقامة.
•
عنــد حضــور الطالــب فــي اإلجــازة األســبوعية أو الرســمية عليــه مراجعــة اإلش ـراف العــام للســكن فــي
•
مبنــى الضيافــة.
ً
ثانيا ـ إجراءات إصدارتذكرة السفرالسنوية:
مراجعة مشرف املبنى لتعبئة نموذج خط السيربعد بداية الفصل الدرا�سي الثاني مباشرة.
•
عمــل حجــز علــى الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،ولــن يقبــل أي عــذر بعــدم وجــود حجــز لــذا
•
ً
عليــك التنســيق و الحجــز مبك ـرا.
إرفاق صورة اإلقامة +صورة شخصية مقاس (. )4×6
•
تسليم النموذج إلى إدارة املنح و الجوازات.
•
الطلبــة الذيــن تنتهــي إقاماتهــم قبــل نهايــة اإلجــازة عليهــم مراجعــة إدارة املنــح والجــوازات لتجديــد
•
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إقامتهــم قبــل نهايــة الفصــل الدرا�ســي الثانــي.
ً
ثالثا ـ إجراءات سفرالخروج والعودة :
موافقة جهة الدراسة(الكلية  /املعهد).
•
صورة من اإلقامة.
•
صورة شخصية مقاس (.)6×4
•
تذكرة السفر ،سارية املفعول.
•
تسديد املخالفات املروية إن وجدت (ألنه متطلب ملنح التأشيرة).
•
إحضارالطلبات املذكورة أعالها قبل موعد السفربأسبوع.
•
إخالء الطرف من صندوق الطلبة مبنى (  ) 37الدور األول  ،وإدارة اإلسكان مبنى( )38الدور الرابع
•
قبــل اســتالم الجــواز.
ً
رابعا ـ إجراءات سفراملتخرجين (خروج نهائي) :
على جميع الطلبة املتخرجين أو املتوقع تخرجهم إتباع اإلجراءات التالية :
اإلقامة األصلية .
•
صورة شخصية مقاس (.)6×4
•
تسديد املخالفات املرورية وفواتيرالهاتف.
•
إحضارالطلبات املذكورة أعاله قبل موعد السفربأسبوع.
•
إخالء طرف من عمادة شؤون القبول والتسجيل .
•
مراجعة قسم نشاط الوفود مبنى (  ) 39الدور الرابع .
•
الســفرالنهائــي يكــون خــالل أســبوعين كحــد أق�ســى مــن تاريــخ صــدور قـرارإنهــاء املنحــة ومــن يتأخرعن
•
ذلــك ســوف يتــم اتخــاذ اإلج ـراءات النظاميــة املتبعــة .
ً
خامسا ـ إجراءات فقدان اإلقامة :
بناء على التعليمات الصادرة في فقدان اإلقامة يتبع األتي :
تدفع غرامة مالية قدرها (  ) 300ريال للمرة األولى مع كتابة تعهد باملحافظة عليها .
•
تدفع غرامة مالية مقدارها (  ) 600ريال للمرة الثانية وحرمان الطالب من تذكرة السفرمع كتابة
•
تعهــد باملحافظــة عليهــا .
إنهاء املنحة الدراسية للطالب عند فقدانها للمرة الثالثة .
•

اإلرشاد األكاديمي في الكلية
ترجــع بدايــة العمــل فــي اإلرشــاد األكاديمــي بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية إلــى العــام 1402ه ـ الــذي شــهد
إنشــاء عمــادة القبــول و التســجيل  ،و قــد عهــدت إليهــا الجامعــة بمســؤولية العمــل فــي هــذا املجــال ،وأســفرت جهــود
ً
العمــادة عــن وضــع خمــس خطــط لإلرشــاد األكاديمــي ،وأعقبتهــا بخطــة سادســة ،ال يـزال العمــل بهــا جاريــا حتــى تاريــخ
كتابــة هــذا التقريــر.
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ً
و قــد تطــورت جهــود العمــادة فــي مجــال اإلرشــاد األكاديمــي حتــى أصبــح مرك ـزا لإلرشــاد األكاديمــي ،واســتحدثت فيــه
وحــدات إرشــادية ،مثــل ( :وحــدة الدراســات اإلرشــادية) و (وحــدة اإلرشــاد اإللكترونــي) و (وحــدة التنســيق و املتابعــة) و
ً
(وحــدة اإلرشــاد الفــردي) ،يجمعهــا جميعــا اســم( :قســم اإلرشــاد األكاديمــي بعمــادة القبــول والتســجيل).
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 ّ
الخريــج و
•
خطــط التنميــة الشــاملة للمجتمــع باالسترشــاد بمبــادئ و ثقافــة الجــودة و التميــز فــي األداء .
تعزيــزجســور التواصــل و التعــاون بيــن الوحــدات التعليميــة فــي الجامعــة و العمــادات املســاندة فيهــا
•
لتحقيــق الريــادة العامليــة و الجــودة الشــاملة .

رسالة اإلرشاد األكاديمي في الكلية :

ً
تقديــم خدمــات و استشــارات إرشــادية و تدريبيــة متكاملــة لطــالب الجامعــة بــدءا مــن قــرب تخرجهــم
•
ً
مــن املرحلــة الثانويــة (اإلرشــاد املبكــر) مــرورا بفتــرة القبــول و التســجيل ثــم مرحلــة الدراســة الجامعيــة ،و انتهــاء بمرحلــة
مــا بعــد التخــرج (اإلرشــاد املنهــي) بمــا يضمــن االســتفادة القصــوى مــن إمكانــات الجامعــة وتجهيزاتهــا.
اقت ـراح 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
ً
التغلب على ما يواجههم من مشــكالت تعوق مســيرتهم الجامعية تفاديا للتعثرالدرا�ســي و معوقات التحصيل العلمي
.
ً
ً
ً
اإلســهام فــي إعــداد كــوادربشــرية مؤهلــة (تربويــا  ،أخالقيــا  ،ســلوكيا) للمســاهمة فــي تحمــل أعبــاء و
•
مســؤوليات الرشــد و املواطنــة الصالحــة و التوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل و حاجــة املجتمــع .

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 حجرالزاوية في عملية اإلرشاد األكاديمي .

األعمال المنوطة بالمرشد األكاديمي في الكلية :
.1
.2

ً
تعريف الطالب الجامعي املستجد خصوصا بالئحة الدراسة و االختبارات .
ً
توجيه الطلبة املتعثرين دراسيا و إرشادهم لرفع مستواهم العلمي و مساعدتهم فيما يواجهون من
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عقبــات .
.3
الطلبــة .
رعايــة طــالب املنــح الدراســية و توجيههــم إلــى مــا يحقــق مواصلتهــم الدراســة و يعينهــم علــى التغلــب علــى
.4
مــا يقابلهــم مــن عقبــات .
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
ً
ً
رعايــة املتفوقيــن و إرشــادهم بمــا يعينهــم علــى االســتمرارفــي التفــوق تشــجيعا لهــم و حفـزا لغيرهــم مــن

تاسعا
ً

خدمة المجتمع واألنشطة غير المنهجية في الكلية

خدمة املجتمع:
من خالل النظرفي أهداف كلية الشريعة بالرياض يظهربجالء أن من أهم أهدافها :تلبية حاجة املجتمع في التعليم
واإلفتاء والقضاء والتوجيه ،وذلك من خالل آليات متعددة ،منها:
نشــر العلــم الشــرعي والتوعيــة بأهميتــه ،ومراعــاة حاجــات املجتمــع فــي برامــج الكليــة العلميــة
•
ً
والتطبيقية ،وتغذية البالد بخريجي الكلية ،الذين بلغت دفعاتهم –حتى كتابة هذا التقرير -خمسا وخمسين دفعة،
ليعملــوا فــي مختلــف مواقــع املســؤوليات فــي املجتمــع.
يقــوم مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بــدور كبيــرفــي خدمــة مجتمعهــم عــن طريــق التعــاون مــع
•
الجهات الرسمية واألهلية في عقد الندوات ،وحلقات النقاش ،والدورات التدريبية ،واملحاضرات العامة والخاصة
فــي املســاجد واملستشــفيات والســجون والقطاعــات الحكوميــة واألهليــة املختلفــة.
كمــا يقــوم مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة باالستشــارات الشــرعية فــي القطاعــات
•
الحكوميــة واألهليــة املختلقــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركات والبنــوك.
املشاركة في اإلفتاء والتوجيه في مواسم الحج وغيرها.
•
املشــاركة فــي وســائل اإلعــالم املتعــددة ،مرئيــة و مســموعة ومقــروءة كالصحــف واملجــالت واملواقــع
•
اإللكترونيــة النافعــة.
تنظيم مؤتمرات وندوات كبرى ،من أهمها:
•
املؤتمرالعالمي للفقه اإلسالمي ،سنة 1396هـ.
•
أسبوع الفقه اإلسالمي ،سنة 1397هـ.
•
الندوة العلمية عن اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمة هللا ،سنة 1400هـ.
•
مؤتمرالفقه اإلسالمي الثاني (قضايا طبية معاصرة) ،سنة 1431هـ.
•
األنشطة غير المنهجية:
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(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 ،وغيــرذلــك مــن املجــاالت النافعــة.
ً
وقــد تــم مؤخـرا تحويــل مســمى األنشــطة الطالبيــة فــي الكليــة إلــى (النــادي العلمــي) ،حيــث يقــوم هــذا النــادي بعــدد مــن
األنشطة التي تعزز تطويرقدرات ومواهب الطلبة ،وتنمي مشاركتهم اإليجابية في األنشطة التي تقام داخل الجامعة
وخارجهــا ،ومــن ذلــك:
تنظيــم عــدد مــن الــدورات التدريبيــة كل فصــل درا�ســي لصقــل مواهــب الطلبــة وتنميــة مداركهــم
•
وإكســابهم املهــارات املهنيــة والحياتيــة.
املشاركة في االحتفاء باليوم الوطني كل سنة ،وتقام بهذه املناسبة عدد من املحاضرات والكلمات،
•
كمــا يشــارك النــادي بتنفيــذ األنشــطة املصاحبــة لهــذه املناســبة.
املشــاركة املتميــزة فــي املســابقات املحليــة والدوليــة تحــت إشـراف عمــادة شــؤون الطلبــة ،وبفضــل مــن
•
هللا فــكان لطــالب الكليــة املراكــز املتقــدم فــي كثيــر مــن هــذه األنشــطة.
التعــاون مــع عمــادة مركــزخدمــة املجتمــع بتنفيذ عــدد مــن الــدورات العلميــة داخــل الكليــة ،ويشــارك
•
فــي هــذه الــدورات عــدد كبيــر مــن طــالب الكليــة.
تنظيم عدد من الزيارات لعدد من املرافق الحكومية والوزارات التي تهم طالب كلية الشريعة ،كما
•
يقــوم النادي بزيــارة نوعية ملرافــق الجامعــة واالطــالع علــى إمكانيتهــا.
(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 :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تأهيل طالب كلية الشريعة للدراسة في كلية الشريعة .
تدريب الطالب على املهارات الكافية  ،واألدوات العلمية  ،التي تساعد في
فهم املقررات الدراسية في برنامج كلية الشريعة .
ربط طالب الكلية بالقدوات الصالحة .
العناية بالطالب املتميزين واملوهوبين في الكلية .
املشاركة في صنع رؤية واضحة للطالب في سيره في طريق تحصل العلم.
إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي في طريق الطلب .
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السير الذاتية المختصرة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية
يمكــن االطــالع علــى الســير الذاتيــة والســاعات املكتبيــة و النتــاج العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي
الكليــة مــن خــالل الرابــط التالــي:
https://units.imamu.edu.sa/colleges/sharia/ss/Pages/default.aspx

رابع عشر

في خدمتـــك
أو ًال ـ األرقام الهاتفية :
اسم الجهة
مكتب عميد الكلية

رقم الهاتف

رقم الناسوخ

0112582100

0112590292

مديرمكتب العميد

0112582451

0112590292

مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة

0112582500

0112590293

سكرتيرمكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة

0112582265

مكتب وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والجودة

0112597346

0112597340

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

0112582413

0112582587

سكرتيرمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا

0112582414
0112582415
0112582478

0112582478

إدارة ضمان الجودة  -طالبات

0112597837

سكرتيرمكتب إدارة ضمان الجودة

0112582479

مكتب رئيس قسم الفقه

0112582266

مكتب وكيل قسم الفقه

0112582151

مكتب أمين قسم الفقه

0112582150

مكتبة منسقة قسم الفقه

0112599421

مكتب رئيس قسم أصول الفقه

0112582449

مكتب وكيل قسم أصول الفقه

0112582085

مكتب أمين قسم أصول الفقه

0112582084

إدارة ضمان الجودة
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0112582266

0112582449

0112582483

مكتب منسقة قسم أصول الفقه

0112599410

مكتب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية

0112582483

مكتب وكيل قسم الثقافة اإلسالمية

0112582123

مكتب أمين قسم الثقافة اإلسالمية

0112582122

مكتب منسقة قسم الثقافة اإلسالمية

0112599344

مكتب املرشد األكاديمي

0112582342

مكتب اإلرشاد األكاديمي – طالبات

0112597869

مكتب مديرالشؤون اإلدارية

0112582233

مكتب مديرشؤون الطلبة

0112582296

مكتب شؤون الطلبة

0112582533

مكتب إشراف القسم – طالبات

0112597231

مكتب شؤون االختبارات
مكتب شؤون االختبارات – طالبات

0112582330
0112582336
0112597799

مكتب االتصاالت اإلدارية

0112582249

مكتب النسخ والتصوير

0112582238

املكتبة املركزية

0112581222

املقسم الرئي�سي للجامعة

0112580000

0112590187

ً
ثانيا 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
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ً
: ثالثا ـ روابط شبكية
:يمكن الوصول إلى معلومات هامة أو خدمات تهمك من خالل الروابط التالية
• موقع كلية الشريعة

@shariaimamu

• 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

ﻫـ١٤٣٩ ١٤٣٨ ()اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس

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

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

wafierpnircs.com

:• برنامج وفير

ﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

:إﻋﺪاد
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻮدة
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

:• موقع عمادة شؤون املكتبات

: عمادة تطويرالتعليم الجامعي

•

https://units.imamu.edu.sa/deanships/EducationDevelopment/Pages/default.
aspx
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تم
بحمد الله وتوفيقه
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ﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
)اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎدس( ١٤٣٩ ١٤٣٨ﻫـ
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@shariaimamu

إﻋﺪاد:
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻮدة
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

