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تأهيل طالب وطالبات كلية الشريعة بالرياض

فكرة البرنامج :
فكرة البرنامج: هو برنامج يتكون من مجموعة من البرامج واملسارات التي تشكل مبجموعها بيئة علمية 
هادفة تناسب الطالب والطالبات يف املستويات األولى حتديداً، وتساهم يف تهيئة أرضية صلبة ينطلق منها 

الطالب للتميز يف دراسة العلم الشرعي والنبوغ فيه ومعاجلة التعثر األكادميي.

رؤية البرنامج :
الريادة يف تهيئة طالب و طالبات كلية الشريعة ، و التدرج بهم يف حتصيل العلم .

رسالة البرنامج :
كلية  الدراسة يف  مواصلة  على  لهم  املساعدة  واملهارات  املعلومات  الشريعة  كلية  وطالبات  إكساب طالب 

الشريعة بتميز.
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أهداف البرنامج :

١. تأهيل الطالب املستجدين لالرتقاء بهم للدراسة األكادميية يف كلية الشريعة.
2. تدريب الطالب على املهارات الكافية، واألدوات العلمية، التي تساعد يف احلصول على العلم الشرعي.

3. متليك الطالب املهارات الالزمة لفهم املقررات الدراسية يف برنامج كلية الشريعة.
4. معاجلة التعثر األكادميي لدى الطالب والطالبات يف املقررات الشرعية واللغوية على خالف املستويات.

 اعتماد البرنامج :

صدر قرار من مجلس الكلية يف جلسته )احلادية عشر ( املعقودة يف ١437/2/6 هـ بشأن املقترح املقدم 
من فضيلة وكيل الكلية للشؤون التعليمية يف اعتماد برنامج ) تأهيل ( ضمن األنشطة الالمنهجية يف 
الكلية ، وبعد االطالع على رأي األقسام العلمية ، ومداولة الرأي : اتخذ املجلس قراره اآلتي: وافق 
املجلس – استنادا إلى املادة )34( من نظام مجلس التعليم العالي الصادر عام ١4١4 هـ ، والتي تنص 
على أن ملجلس الكلية النظر يف اقتراح خطة النشاط الالمنهجي يف الكلية – على برنامج ) تأهيل ( واعتماده، 
والبدء يف تنفيذه من الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي ١437/١436هـ وذلك أن املعيار الرابع 
من معايير اجلودة - معيار التعلم والتعليم - يتطلب ممارسات منها ممارسة البرامج املساندة للعملية 

التعليمية.
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الشرح التفصيلي للبرنامج :
يتكون البرنامج من ثالثة مسارات على النحو التالي: 

        -  املسار األول: احلفظ:
أ/ حفظ القرآن الكرمي كامال:

وقد مت تخصيص مقر ملقرأة القرآن الكرمي وجتهيزه لإلقراء والتسميع لطالب الكلية، ويتم فيه 
استقبال الطالب الراغبني يف احلصول على إجازات يف القرآن الكرمي، وحفظ القرآن الكرمي 

ومراجعته، وتصحيح التالوة.
ب/ حفظ السنة النبوية: 

مت تخصيص مقر وجتهيزه عند الطالب والطالبات لتسميع السنة النبوية، وهي:
١- بلوغ املرام.

2- عمدة األحكام.
3- األربعون النووية.
جـ/ حفظ املتون العلمية:

مت تخصيص مقر وجتهيزه عند الطالب والطالبات لتسميع املتون العلمية، وهي:
١- زاد املستقنع.                     2- ألفية ابن مالك.

3- الرحبية.                          4- نظم اجلمزوري يف التجويد.
٥- نظم الورقات للعمريطي.       6- منظومة ابن سعدي يف القواعد الفقهية.

7- البيقونية.                         ٨- تائية األلبيري.
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-   املسار الثاني : الدورات :
   ويدخل حتت هذا املسار ست دورات: 
١- مداخل العلوم الشرعية.

2- اإلمالء والتحرير العربي.
3- مهارات البحث السريع. 

4- أسرار جامع الفقه اإلسالمي.
٥- املكتبة الشاملة.

6- اخلارطة البحثية الفقهية.

 -   املسار الثالث : القراءة :
    ويتضمن الكتب التالية :

١- شرح حلية طالب العلم البن عثيمني.
2- التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان.

3- تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي.
4- شرح قواعد األصول ومعاقد الفصول للشيخ سعد الشثري.

٥- إيضاح العبارات يف شرح أخصر املختصرات للشيخ صالح الفوزان.
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المنصة االلكترونية للبرنامج
imam-t aheel.org
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المنصة االلكترونية للبرنامج
imam-t aheel.org
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خطوات التسجيل:
املنصة كمستخدم جديد، ويف حالة قبوله تصله رسالة  املطلوبة يف  بياناته  الطالب بتسجيل  يقوم 
البرنامج، ويحدد  بالقبول، وبعد ذلك يقوم الطالب باستكمال التسجيل يف مسارات  بريدية تفيده 
من خالل ذلك املسار أو املسارات التي يرغب البدء بها، ومن ثم يتم ربطه مبشرف البرنامج ليتابع 

إجنازه يف املسار املسجل فيه.

املنصة االلكترونية:
 وهي منصة تعليمية تهدف إلى تسهيل التواصل بني البرنامج والطالب، ابتداء بالتسجيل، ومروراً 

باملتابعة، وانتهاء بالنتيجة والتقومي.
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كيفية استكمال التسجيل في

 مسارات البرنامج بعد القبول
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الخطوة
األولى

الخطوة
الثانية
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الخطوة
الثالثة

الخطوة
الرابعة




