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المقــــدمــــــة

الحمدهلل وحده والصالة والسالم على من النبي بعد محمد بن عبدهللا عليه وعلى آله افضل الصالة وأتم التسليم

وبعد:

فإن كلية الشريعة تسعى إلى الوصول إلى تحقيق هدفها واملتمثل في حصولها على الريادة في تعليم العلوم الشرعية 

والرقــي بالعمليــة التعليميــة الجامعيــة وتطويــر أســاليب البحــث الشــرعي خدمــة املجتمــع فــي مجــال تخصصهــا علــى 

وجيــه تكــون فــي اعلــى درجــات الجــودة

وعليــه فقــد عملــت كليــة الشــريعة علــى اعــداد دليــل الخدمــات املســاندة لطــالب كليــة الشــريعة يضــم توضيــح لتلــك 

الخدمــات وآليــة الحصــول عليهــا مــن الجهــات التابعــة للجامعــة ويأتــي هــذا الدليــل املوجــه للطــالب بشــكل مباشــر 

وألعضــاء هيئــة التدريــس أيضــا لكونهــم املرشــد األول للطالبــات فــي العمليــة التعليميــة

سائلين املولى أن يكون هذا الدليل مققا لتطلعات الكلية وسببا في رفع مستوى األداء في العملية التعليمية
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أواًل: المكتبات

مكتبة األمير سلطان للعلوم والمعرفة:

 من أهم روافد دعم املسيرة العلمية بالجامعة باعتبارها املصدر الرئي�سي لتوفير املعلومات العلمية للباحثين 

والرواد من داخل الجامعة وخارجها وتعد املكتبة املركزية من أكبر املكتبات التابعة لجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية وتضم بين جنباتها مجموعة متنوعة من أوعية املعلومات.

أوقات زيارة  المكتبة :
الوقت األيام المكتبة

األحد - الخميس 7:٣0 صباًحا - 9 مساًء )رجال(
املكتبة املركزية

9 صباًحا - ٥ مساًء )نساء( السبت
 - 1 مساًء

ً
٨ صباحا

٣ مساًء - ٨ مساًء

األحد - الخميس مكتبة مدينة امللك 

عبدهللا للطالبات

* تقع مكتبة مدينة امللك عبدهللا للطالبات :في مبنى)٣21( في الدور األر�سي جهة املبنى الدرا�سي.

مالحظة: جار العمل على تجهيز مكتبة مركزية للطالبات في املبنى الرئي�سي.

الخدمات التي توفرها المكتبة
خدمة اإلعارة :

 يمكنــك اســتعارة مجموعــة واســعة مــن أوعيــة املعلومــات. كل مــا عليــك هــو إحضــار بطاقــة الهويــة أو بطاقــة 

الجامعــة لالســتفادة مــن هــذه الخدمــة.

الحد األعلى لالستعارة نوعية المستفيد
20 عنوان أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من 

املحاضرون واملعيدون.

1٥ عنوان طالب الدراسات العليا

10 عناوين املوظفين والطالب
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لَب منه ذلك في مدة أقصاها أسبوع من إبالغه. ِ
ُ
-يلتزم املستعير بإعادة الكتب قبل انتهاء مدة اإلعارة املحددة إذا ط

-يمكن للمستفيد تجديد اإلعارة ملرة واحدة بشرط أال يكون هناك طلب على الكتاب من قبل مستفيدين آخرين.

 للمكتبة، أو عن طريق الهاتف، أو البريد اإللكتروني.
ً
-يمكن تجديد اإلعارة إما عن طريق الحضور شخصيا

ومن الخدمات التي تقدمها املكتبة: قاعات االطالع ، وقسم الرسائل الجامعية، قسم الدوريات، قسم السمعيات 

واملرئىات،  قسم املخطوطات، قسم تقنية املعلومات

كمــا توفــر املكتبــة خلــوات للباحثيــن عددهــا )٣٦( خلــوة، للباحثيــن والباحثــات الذيــن تســتدعي طبيعــة البحــوث 

املكــوث وقًتــا أطــول فــي املكتبــة.

الخدمات االلكترونية للمكتبة:
تقدم املكتبة خدماتها االلكترونية مثل:

البحث في الفهرس اآللي للمكتبة .

-يتم العمل على إمكانية حجز كتاب ، وتجديد االستعارة عن طريق البوابة االلكترونية.

-إمكانية الدخول للمكتبة الرقمية السعودية 

المكتبة السعودية الرقمية:

وهــو تجمــع أكاديمــي ملصــادر املعلومــات فــي العالــم العربــي، حيــث تضــم أكثــر مــن ٣10 آالف مرجــع علمــي، تغطــي كافــة 

 علــى املــدى 
ً
 ضخمــا

ً
 معرفيــا

ً
التخصصــات األكاديميــة، وتقــوم بالتحديــث املســتمر لهــذا املحتــوى؛ ممــا يحقــق تراكمــا

البعيــد. وقــد تعاقــدت املكتبــة مــع أكثــر مــن ٣00 ناشــر عالمــي، ومــن أهــم قواعــد البيانــات العربيــة املوجــودة:

قاعدة رسائل دار املنظومة ، بنك املعلومات العربي ask zad ، واملنهل ، ومكتبة نون ، وغيرها.

كيف يمكن للطالب االستفادة منها؟
ويمكن لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب الباحثين االستفادة منها،  وذلك بالدخول لها على الرابط: 

http://ug.imamu.edu.sa/sdl_login

عبر استخدام اسم املستخدم ، والرقم السري للخدمات االلكترونية املتعددة في الجامعة )الذي يتم تزويده لكل 

الطلبــة واألعضاء(.
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لف ثانًيا: اإلعانات والسُّ
ســعًيا مــن الجامعــة ممثلــة فــي معمــادة شــؤون الطــالب لتوفيــر خدمــات أفضــل لطالبهــا، فقــد قامــت بتقديــم عــدد مــن 

الخدمــات منهــا املكافــآت واإلعانــات للطلبــة.

المكافأة الشهرية:
البكالوريوس: 

 1000 ريال للتخصصات العلمية، ٨٥0 ريال للتخصصات النظرية ، ويستقطع 10 رياالت لصندوق الطالب.

كما آن لكل طالب حاص على تقدير ممتاز : مكافأة امتياز قدرها : 1000 ريال . عن كل فصلين دراسيين متتالين.

الدراسات العليا: 
900 ريال ، ويستقطع 10 رياالت لصندوق الطالب

كما يصرف لطالب الدراسات العليا بدل املصادر واملراجع، وهي مكافأة شهر واحد سنوًيا، ومكافأة مقطوعة عن 
بدل طباعة الرسالة مقدارها: ٣000 ريال لطالب املاجستير، و ٤000 ريال لطالب الدكتوراه، ويلزم لصرفها 

إرفاق وثيقة التخرج.

اإلعانات والبدالت:

مبلغ اإلعانة مايثبت حاجة الطالب 
للمبلغ النوع

1000ريال صك زواج إعانة زواج

2٥0 ريال الكشف الطبي إعانة قص نظارة

٥00 ريال إحضار  ما يثبت
إعانة خاصة،مثل وفاة والد،-

تقاعده_دفع أجار- شراء كتب

 مساوية ملرتب الدرجة األولى من املرتبة 

الخامسة. )شهرًيا(

قرار من الهيئة الطبية 

بمجمع الرياض الطبي اإلدارة 

العامة للتأهيل املنهي بوزارة 

الشؤون االجتماعية

بدل قارئ ووسائل معينة: 

للطالب الكفيف
بدل إعاقة الفئة )1( : الطالب ذو 

اإلعاقة الشديدة

1٥00 ريال )شهرًيا(
بدل إعاقة الفئة )2( الطالب ذو 

اإلعاقة املتوسطة
اإلعانة : هي إعطاء الطالب مبلغا ماليا كمساعدة مرة واحدة لكل نوع طوال مدة دراسته في املركز
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شروط اإلعانة:
1. إحضار صورة من البطاقة الجامعية.

2. إحضار مايثبت حاجةالطالب للمبلغ.

3. أن تكون بطاقة صراف الجامعة سارية املفعول.

المكان: 
عمادة شؤون الطالب - مبنى العمادات املساندة للطالب

الدوار الثاني- دوار النافورة-رقم املكتب)٣٤٥(- الهاتف2٥971٣٦ للطالبات
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ثالًثا: التشغيل الطالبي

التشغيل الطالبي  يتبع عمادة شؤون الطالب، ويتيح للطالب ممارسة بعض األعمال املناسبة في مرافق الجامعة 
املختلفة بمقابل مادي قدره )10 رياالت( في الساعة، واق�سى عدد الساعات للطالب الواحد )100 ساعة في 

الشهر(  : 1000 ريال شهرًيا.

 المكان: 
عمادة شؤون الطالب للطالب

إدارة التشغيل الطالبي: مبنى )٣2٤(الدور األول-رقم املكتب)٤٣٨(-

الهاتف:2٥97٨٨7-2٥97010
للطالبات

تتوفر النماذج على موقع عمادة شؤون الطالب. 

أهداف التشغيل الطالبي :
 استغالل أوقات الفراغ للطالب بما ينفعه، وتحقيقه الحتياجات النفسية واملادية.

تعويد الطالب على املسؤولية واالعتماد على النفس ، وحب العمل.

إعداده ملمارسة الحياة العملية بعد التخرج، وترسيخ مبدأ التحصيل مقابل العطاء، وفن التعامل مع اآلخرين.

استفادة الجامعة من قدرات الطالب في املنافسات وبعض األعمال التي ال تحتاج إلى موظف دائم.  

 تشجيع الطالب املوهوبين، وغيرها. 

شروط التشغيل الطالبي:
-أن يكون الطالب منتظًما

-أن ال يشتغل الطالب في أكثر من جهة.

-أن ال يوثر التشغيل على الدراسة والتحصيل العلمي.

-أن يكون لدىيه حساب في احد البنوك املحلية.

يقتصر التشغيل على املجاالت التي تخدم الجامعة.
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رابًعا: الدورات التدريبية

تقيم الدورات التدريبية للطالب عدد من الجهات ، منها : 

الجهةاالولى: تدريب عمادةخدمةالمجتمع:
يقدم دورات تدريبية مسائية)س8-4م( في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية

حساب تويتر )برنامج إعداد(:

 @eadad2013

الجهة الثانية: عمادة شؤون الطالب
 في نادي الطالب في الفترة املسائية

أما الطالبات في مبنى )323( الدور الثاني-دوار النافورة-رقم املكتب)349(

حساب تويتر)وكالة شؤون الطالبات(

@imamuniversity

الجهة الثالثة: تدريب عمادة الموهبة واإلبداع:
تدريب عمادة املوهبة واإلبداع 

املكان للطالب عمادة املوهبة واإلبداع

املكان للطالبات:في مبنى )321( في الفترة الصباحية الدوار األول-الجانب اإلداري-رقم املكتب)438(

حساب تويتر )عمادة املوهبة واإلبداع(

@tced_iu

الجهة الرابعة: تدريب مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية:
حيث تقام برامج لترويج ثقافة األعمال الريادية لدى طالب وطالبات الجامعة ، واالدخار، وبرامج خاصة مهتمة 

بسنة التخرجفي تحديد املسار الوظيفي وتهيئتهم لتولي وظائف ذات مستوى قيادي.

املكان : املكان للطالب والطالبات: مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية

حساب تويتر:

 @cbce1
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خامًسا  : مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة :

مهام المركز :-
1. تقديم الدعم اإلرشادي والتوجيهي واألكاديمي والوقائي لطالب وطالبات ذوي االحتياجات الخاصة.

2. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بطالب وطالبات ذوي االحتياجات الخاصة.

٣. إيجاد البيئة التربوية وإدخال التعديالت املناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.

٤. التنسيق مع إدارات وعمادات وكليات الجامعة لخدمة طالب وطالبات ذوي االحتياجات الخاصة.

٥. توعية العامة والتعريف باإلعاقة وخصائصها وطرق التعامل معها.

٦. العمل على تفعيل ومشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في املناشط الثقافية والرياضية في الجامعة وخارجها.

7- طباعة املناهج للمكفوفين بلغة ) برايل ( . 

٨. اإلشراف على لجان اختبارات ذوي االحتياجات الخاصة . 

9. تقديم إعانة مادية شهرية حسب الحالة بعد إحضار كشف من مركز التأهيل املنهي للمعوقين . 

المستفيدين من خدمات المركز :
1-املعوقين بصريا .

2- املعوقين حركيا .

٣- املعوقين سمعيا.

* موقع مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة  

https://units.imamu.edu.sa/deanships/sa/Pages/Center.aspx
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سادًسا: برنامج وفير 

يمثل وفير إحدى مبادرات املسؤولية االجتماعية التي تسعى إليجاد معاملة تفضيلية  وخدمة نوعية  متميزة في املجاالت 
الصحية  والترفيهية والخدمية والتجارية ملنسوبي الجامعات السعودية من الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس 

واإلداريين، وأسرهم

في عدة مرافق منها : ) مستشفيات – مستوصفات – فنادق – وحدات سكنية – معاهد ومراكز تدريب – محالت عطور – 
محالت حلويات ... وغيرها ( وملعرفة أسماء هذه الجهات , ونسبة في الخصم فيها يرجي زيارة صفحة )برنامج وفير (

http://wafierpnircs.com
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سابعًا : الخدمات الطبية

يقدم المركز الطبي بجامعة اإلمام خدماته لــ : 
* أعضاء هيئة التدريس واملوظفين ) ووالديهم وأزواجهم وأوالدهم والخدم ( .

* الطالب املنتظمين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا 

ــع المجــاالت  ــة المتخصصــة فــي جمي ــادات الطبي ــر مــن العي ــي عــدد كبي يضــم المركــز الطب
وهــي :

الطب العام - عيادة االطفال - عيادة الجلدية - عيادة النساء والوالدة - عيادة طب االسنان - عيادة الغدد الصماء- عيادة األنف 
واألذن والحنجرة - عيادة العظام - عيادة الكلى واملسالك البولية - عيادة أمراض الجهاز الهضمي والكبد - عيادة الطب النف�سي 

- عيادة جراحة العيون - عيادة االمراض الباطنية- عيادة املخ واالعصاب - عيادة الجراحة العامة - عيادة املوجات الصوتية 
-عيادة االمراض املزمنة.

كما يحوي املركز على الخدمات املساندة ,  وهي : ) التمريض – التثقيف الصحي – الصيدلية – الهندسة الطبية – املختبر – 
العالج الطبيعي ( 

يتطلب فتح ملف جديد ما يلي : 
يتم الفتح الكترونًيا عن طريق نظام انسياب.

أو من خالل مايلي:

يتطلب فتح ملف جديد ما يلي : 

-1 بطاقة الهوية الوطنية او سجل األسرة األصلي . 

-2 بطاقة العمل للموظفين ) في حال عدم صدورها يحضر املوظف إفادة من جهة العمل ( او البطاقة الجامعية للطالب ) في حال 
عدم صدورها يحضر الطالب إفادة من الكلية . 

أوقات العمل : 
ً
 الى ٤ عصراً  يتم استقبال الحاالت حتى الساعة ٣:٣0 عصرا

ً
٨ صباحا من يوم األحد وحتى يوم الخميس
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ثامنا ً : مركز التوظيف واألعمال الريادية *

يعمل مركز التوظيف واألعمال الريادية على خدمة طالب الجامعة في األعمال الريادية وخدمة خريجي الجامعة 
في التوظيف . 

خدمة الطالب في األعمال الريادية من خالل :
ترويج ثقافة األعمال الريادية لدى طالب وطالبات الجامعة من خال : 

توفير اآلليات والتوجيهات والسبل التي تمكن الطالب والطالبة من تحديد املوارد والفرص إضافة الى قدراته 
الذاتية , والعمل على استثمارها وتحويلها الى مكاسب تنموية اقتصادية واقعية من خالل تحويلها الى منتجات او 

خدمات قابلة للتسويق , مما يسهم بقوة في تحديث اقتصاد الوطن . 

خدمة خريجي الجامعة وطالبها في التوظيف من خالل ما يلي : 
- تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة . 

- اإلسهام بتهيئة طالب وطالبات الجامعة على اختالف تخصصاتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل قبل 
التخرج . 

- متابعتهم بعد التخرج بما يضمن انتقالهم بسالسة من مقاعد الدراسة الى االعمال الوظيفية 

- تقوية الروابط مع أهم املستفيدين من خدماتها التعليمية , والحصول على التغذية العكسية مباشرة من 
سوق العمل عن مستوى مخرجاتها , واملساهمة في تطوير استراتيجية التعليمي بالجامعة بما يعزز من تميز 

مخرجاتها ومناسبتها لحاجات سوق العمل املتغيرة . 

أهم برامج وأنشطة المركز : 
ففيما يخص األعمال الريادية فقد شملت خطة عمل املركز عدد من البرامج من أهمها : 

- تقديم االستشارة والتوجيه في مجاالت التراخيص والتسويق والتخطيط والتمويل واإلدارة واملشورة القانونية 
لحاضنات األعمال .

- تسهيل الوصول الى مصادر التمويل الصغير , واملساعدة على دخول األسواق املختلفة .

- التأسيس للشركات الناتجة عن رؤوس األموال الفكرية لتسهيل التمويل , من خالل عقد برامج شراكة بين 
رواد األعمال في الجامعة ورجال األعمال في سوق العمل لتحويل األفكار االبتكارية ونتائج البحوث , وبراءات 

االختراع الى مشاريع اقتصادية واقعية من خالل تحويلها الى منتجات او خدمات قابلة للتسويق يعود ريعها على 
الشركاء , وإيجاد صيغ قانونية لهذا التعاون . 
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اما فيما يخص خدمات التوظيف فسوف يقوم المركز بتنفيذ حزمة من البر امج منها: 
* إنتشار شبكة معلوماتية لخريجي الجامعة وسوق العمل وربطهم بمصادر املعلومات الوظيفية وخلق اتصال 
متبادل بين الخريج والجهات التي تتيح فرص عمل مناسبة وتشمل تقديم خدمات التوظيف من خالل توفير 
املعلومة واستقبال الطلبات ومتابعها واالتصال بسوق العمل . لذا يحث املركز خريجات الجامعة على إدخال 

بياناتهن في مركز التوظيف االلكتروني على موقع املركز . 

* تنظيم برامج تدريب وورش عمل متخصصة لطالب وطالبات الجامعة لتأهلهم إلجراء االختبارات املهنية 
والقياسية مثل : زمالة املحاسبين والقانونيين , واختبار  اإلدارة االحترافية للمشاريع , واختبار املحامين واملعلمين 

, واالختبارات املهنية في تخصصات الهندسة والحاسب والطب , بغرض إعداد الكفاءات املهنية املتخصصة 
لسوق العمل . 

* تقديم برامج تدريبية مهارية قصيرة لطالب الجامعة لتهيئتهم لسوق العمل , ومن ذلك دورات في إعداد السيرة 
 CORT الذاتية , وإجراء املقابالت الشخصية , والبحث عن وظيفة في سوق العمل , وتنمية مهارات التفكير

وتنمية مهارات إدارة وتطوير الذات معتمد دوليا ً من البورد األمريكي CNLP وأخالقيات املهنة .. الخ .

* إقامة يوم شامل للمهنة يشارك فيه جهات التوظيف املعنية والطالب بمشاريعهم التي تعكس قدراتهم العلمية 
والعملية . 

* موقع مركز التوظيف 
https://units.imamu.edu.sa/rcentres/cbce/Pages/default.aspx

حساب تويتر: 
@cbce1
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تاسعا ً : عمادة المواهب اإلبداع والتميز *

رسالة العمادة : 
تقديم الخدمات لذوي القدرات العقلية واألكاديمية العالية من أعضاء هيئة التدريس والطالب واستثمار طاقاتهم 

وتطوير مواهبهم الكامنة وقدراتهم اإلبداعية . 

أهداف العمادة : 
1- التعرف على الطالب املوهوبين واملبدعين في الجامعة حسب املقاييس العلمية ) الكمية والنوعية( التي تناسب 

البيئة السعودية .

2- تنمية التفكير لدى الطلبة واستثمار طاقاتهم وتطوير مواهبهم الكامنة وقدراتهم اإلبداعية الى أق�سى درجة 
ممكنة .

٣- تقديم برامج علمية إثرائية لرعاية املوهبة واإلبداع . 

٤- ترسيخ الفئات املستهدفة من املوهوبين واملوهوبات للحصول على املنح واملشاركات الداخلية والخارجية 
لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم . 

من برامج العمادة : 
1- برنامج القيادات الشابة , وهو برنامج يقدم لطلبة الجامعة في التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة امللك 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ويقد في اإلجازة الصيفية . 

2-  برنامج قصة نجاح , وهو عبارة عن استضافة ألحد العلماء املوهوبين او املفكرين املرموقين والذين وضعوا 
ملسات واضحة في مسيرة العلم والتميز واإلبداع . 

٣- التدريب واالستشارات .

٤- اإلشراف على أعمال املؤتمر العلمي السنوي لطالب وطالبات التعليم العالي . 

موقع العمادة :
 https://units.imamu.edu.sa/deanships/gce/Pages/default.aspx

حساب تويتر: 
@tced_iu



17

عاشرا ً السكن الطالبي *

يعد اإلسكان الجامعي الذي تشرف عليه عمادة شؤون الطالب ممثلة في إدارة اإلسكان احد العوامل الرئيسية 
 في حياة الطالب الجامعي , حيث تم إيجاد وتوفير بيئة تنظيمية اجتماعية تعليمية ثقافية ورياضية 

ً
املؤثرة إيجابيا

, تتيح للطالب الكثير من الفرص لتنمية قدراته وإظهار مهاراته وتلبية حاجاته في ظل وجود املتخصصين في مجال 
الرعاية االجتماعية والنفسية والتربوية طوال اليوم . 

ومن أهم ميزاته : 

- موقعه داخل املدينة الجامعية , وعلى مقربة من الوحدات التعليمية والعمادات املساندة واملكتبة املركزية . 

- التميز و الخصوصية في السكن , حيث ان الطالب سيسكن في غرفة مستقلة تحتوي على جميع املستلزمات 
الضرورية ) مكتب , أرفف كتب , ثالجة , دواليب مالبس , موكيت , سرير للنوم , دورة مياه خاصة ( . 

- وجود املسجد الجامع في وسط اإلسكان حيث تؤدي فيه صالة الجمع والجماعات . 

- تقوم الجامعة بالتوعية الدينية والدنيوية للطالب من خالل الدعاة والعلماء املوثقين في عقيدتهم وإخالصهم . 

- استفادة الطالب من املنشأت الرياضية . 

إسكان بيوت الطالب المتزوجين:
خصصت هذه البيوت إلسكان الطالب املتزوجين، بهدف تهيئة الجو املناسب لهم، وبث روح الطمأنينة لديهم 
بوجود عوائلهم بالقرب منهم، مما يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي جاء من أجله، وهو التحصيل العلمي للعلوم  

الشرعية والعربية وغيرها، ليكون سفير خير ودعوة لبالده.

* ولإلطالع على املزيد من التفاصيل نأمل زيارة الرابط التالي : 

https://www.imamu.edu.sa/university-life/Pages/student-housing.aspx
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الحادي عشر : المنشآت الرياضية 

والتي تحتوي على جميع املرافق املتخصصة :

 اإلستاد الريا�سي الرئي�سي , الصالة الرياضية املغلقة , مالعب كرة الطائرة والسلة , مالعب كرة التنس األر�سي , 

املسبح املغطي , املسبح املكشوف , وذلك ملزاولة جميع األنشطة مجانا ً . 
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الثاني عشر : برنامج تأهيل

)تأهيل ( هو برنامج يتكون من مجموعة البرامج واملسارات التي تشكل بمجموعها بيئة علمية هادفة , تناسب 
الطالب والطالبات في املستويات األولى تحديدا ً, والتي تساهم في تهيئة أرضية صلبة ينطلق منها الطالب 

والطالبة للتميز في دراستهم بالكلية , وتكسبهم القدرة املناسبة من املعرفة الشرعية والنظامية في كلية الشريعة 
وذلك في ضوء انطالق الخطة الجديدة .

وهو برنامج يقوم على التعلم الذاتي مع إشراف الكلية عليه من خالل منصة تعليمية الكترونية , ويتاح للطالب 
أرعة فصول دراسية في الكلية إلنهاء هذا البرنامج , كما يمكن للطالب ان ينتهي من البرامج قبل ذلك ثم يتاح له 

االلتحاق ببرنامج )تأصيل( .

للتسجيل في منصة تأهيل اإللكترونية :

 http:imam-taheel.org

الدليل اإلرشادي لبرنامج تهيل :

 http://cutt.us/dFb5

للتواصل مع برنامج تأهيل:

0560235483 whatssapp

تويتر

taahels@

املوقع:

Imam.theel.org

بريد الكتروني 

taheel.sharia@gmail.com
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الثالث عشر : مقارئ مركز دراسة الطالبات 
ا. 

ً
 وحفظ

ً
وهو تابع لوكالة املركز للشؤون التعليمية، لتحسين مخرجات الجامعة في مقرر القرآن الكريم تالوة

وتنظم املقارئ في مرحلتها األولى ثالثة برامج رئيسة:

1- برنامج تدارس: لتقويم قراءة الطالبات، بالتنسيق مع أستاذات القرآن الكريم.

2- برنامج الصفوة: للطالبات املتقنات ملساعدتهن على ختم القرآن قبل التخرج.

٣- برنامج اقرأ وارتق: ويعنى بالراغبات في الحفظ املختار وتصحيح التالوة.

حساب تويتر : 
@maqare39imamg

الرابع عشر : نظام ناقل للنقل الجامعي 
حيث يمكن الطالبة من التسجيل في النظام من خالل املوقع الخاص بها ، بشكل الكتروني عبر تطبيق خاص، 

والحصول على األعذار ورفع الشكاوى عبر النظام، كما يمكن ولي األمر متابعة مسار الحافالت الخاصة بالطالب.

موقع خدمة ناقل: 
https://naqil.imamu.edu.sa/#/login
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الخامس العشر: الخدمات االلكترونية 

حيث تقدم الجامعة ممثلة بعمادة تقنية املعلومات عدد كبيًرا من الخدمات اإللكترونية من أهمها:

١- حساب جامعة اإلمام :
 يتيح للطالب الدخول الى جميع خدمات الجامعة من - بريد الكتروني - خدمات الكترونية - املكتبة الرقمية

٢- البريد االلكتروني و خدماته:
يمكن للطالب الدخول للخدمة من خالل الرابط:

sm.imamu.edu.sa 

والتي تقدم للطالب مايلي:

خدمة البريد االلكتروني مع صندوق بريد يصل الى 25 جيجا	 

خدمة التقويم الدارة املذكرات و املواعيد.	 

خدمة ادارة املهام.	 

خدمة ادارة جهات االتصال.	 

 	

3- االوفيس pro plus 365 وخدماته

يتــم تزويــد طالــب جامعــة االمــام بنســخة مجانيــة كاملــة مــن برامــج االوفيــس 365 بــرو بلــس و التــي تســمح لــه بتركيــب 
االوفيــس علــى) خمــس اجهــزة ( 

سواء ألجهزة الحاسب،  أو االجهزة اللوحية ، أو أجهزة الهواتف الذكية.

 و يبقى األوفيس مرخًصا لالستعمال طاملا الطالب هو طالب منتظم في الجامعة.

ويمكن االطالع على امللف اإلرشادي على الرابط:

https://sm.imamu.edu.sa/support/faq2.aspx
وغيرها من الخدمات ..
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روابط شبكية ووسائل التواصل

روابط هامة:
 

1.  زيارة موقع كلية الشريعة االلكتروني:   

http://cutt.us/G3pOo
البريد اإللكتروني لكلية الشريعة:    .2  

shariacollege@imamu.edu.sa
نظام تواصل:   .٣  

 crm.imamu.edu.sa
)لتسهيل التواصل بين جميع املستفيدين وكليات وعمادات وإدارات الجامعة(

نظام انسياب للخدمات االلكترونية:    .٤   

esf.imamu.edu.sa
نظام البالك بورد:   .٥  

 lms.imamu.edu.sa
نظام النقل الجامعي للطالبات:    .٦  

 naqil.imamu.edu.sa
برنامج تأهيل:   .7  

 Imam.theel.org

األرقام الهاتفية:

رقم الناسوخ رقم الهاتف اسم الجهة م

0112٥90292 0112٥٨2100 مكتب عميد الكلية 1
0112٥90292 0112٥٨2٤٥1 مدير مكتب العميد 2
0112٥9029٣ 0112٥٨2٥00 مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة ٣

0112٥٨22٦٥ سكرتير مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة ٤
0112٥97٣٤0 0112٥97٣٤٦ مكتب وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والجودة ٥
0112٥٨2٥٨7 0112٥٨2٤1٣ مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ٦

0112٥٨2٤1٤

0112٥٨2٤1٥

سكرتير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا 7

0112٥٨2٤7٨ 0112٥٨2٤7٨ ٨ إدارة ضمان الجودة
0112٥97٨٣7 إدارة ضمان الجودة - طالبات 9
0112٥٨2٤79 سكرتير مكتب إدارة ضمان الجودة 10
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0112٥٨22٦٦ 0112٥٨22٦٦ مكتب رئيس قسم الفقه 11
0112٥٨21٥1 مكتب وكيل قسم الفقه 12

0112٥٨2٤٤9 0112٥٨21٥0 مكتب أمين قسم الفقه 1٣
0112٥99٤21 مكتبة منسقة قسم الفقه 1٤

0112٥٨2٤٨٣ 0112٥٨2٤٤9 مكتب رئيس قسم أصول الفقه 1٥
0112٥٨20٨٥ مكتب وكيل قسم أصول الفقه 1٦
0112٥٨20٨٤ مكتب أمين قسم أصول الفقه 17
0112٥99٤10 مكتب منسقة قسم أصول الفقه 1٨
0112٥٨2٤٨٣ مكتب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية 19
0112٥٨212٣ مكتب وكيل قسم الثقافة اإلسالمية 20
0112٥٨2122 مكتب أمين قسم الثقافة اإلسالمية 21
0112٥99٣٤٤ مكتب منسقة قسم الثقافة اإلسالمية 22
0112٥٨1222 املكتبة املركزية 2٣

ib-readinghalls@

imamu.edu.sa

0112٥٨121٨ قاعات االطالع باملكتبة 2٤

0112٥٨1٣٣2 قاعات الرسائل الجامعية 2٥
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