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نبذة عامة عن  كلية الشريعة بالرياض

نشأة كلية الشريعة وتطورها : 

أنشئت كلية الشريعة بالرياض عام ١٣٧٣هـ املوافق لعام ١95٣م.

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 )١٣95/١٣9٤هـ( أن�سئ قسم درا�سي ثاٍن في الكلية هو : »قسم الدعوة وأصول الدين« ، وقد انفصل قسم الدعوة في ١٣9٦/٦/١5هـ، 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 ١٣9٦/١٣95هـ افتتاح الدراسات العليا بالكلية في تخص�سي الفقه وأصول الفقه، كما تم في العام 

الجامعي ١٤٠٠/١٣99هـ  افتتاح الدراسات العليا في تخصص الثقافة اإلسالمية.

وأن�سئ في الكلية بعد ذلك قسم االقتصاد اإلسالمي في العام الجامعي ١٣99هـ/١٤٠٠هـ ، ليضطلع باملهمات التعليمية والبحثية املتعلقة بعلم االقتصاد، وظلت الكلية ترعى 

، إلى أن تحول هذا القسم في العام الجامعي ١٤٢٧هـ/١٤٢٨هـ إلى نواة لكلية مستقلة باسم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
ً
هذا القسم قرابة ثمانية وعشرين عاما

 بالكلية.
ً
 رابعا

ً
 علميا

ً
وفي سنة ١٤٣٢هـ تمت املوافقة على افتتاح قسم األنظمة، ليكون قسما

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.

 ، نجــد أن طــالب الكليــة 
ً
 منــذ تأســيس الكليــة وحتــى يومنــا هــذا ، ففــي حيــن كانــت البدايــة بـــ )٢٢ ( طالبــا

ً
 ملحوظــا

ً
وقــد شــهدت أعــداد الطلبــة املنتظميــن واملنتســبين فــي الكليــة نمــوا

اليــوم يزيــدون علــى ) ٨٠٠٠ ( طالــب وطالبــة.
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رؤية كلية الشريعة ورسالتها وأهدافها وقيمها

رؤية كلية الشريعة:  
 الريادة في تعليم الشريعة،والتميز في البحث العلمي ،وخدمة املجتمع. .

رسالة كلية الشريعة:  
  تأهيل متخصصين متميزين، يملكون قدرات علمية ومهارات بحثية في علوم الشريعة ،ومهنية في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه 

واالستشارات بما يسهم في إثراء املعرفة اإلنسانية وخدمة املجتمع من خالل توفير بيئة علمية متكاملة ذات جودة عالية.

أهداف كلية الشريعة:  
تهدف الكلية إلى ما يلي:

: توفير بيئة علمية متميزة ،تسهم في االرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.
ً
أوال

: إعداد الباحثين في علوم الشريعة.
ً
ثانيا

: املساهمة في مخرجات البحث الشرعي املتميز ،بما يخدم أصالة البحث العلمي ،ويلبي متطلبات  العصر.
ً
ثالثا

رابًعا: تعزيز املشاركة املجتمعية  املتبادلة في مجاالت القضاء واإلفتاء والتعليم و االستشارات.

قيم كلية الشريعة:  
أوال: اإلخالص

: األصالة واملعاصرة.
ً
ثانيا

: الجودة واإلتقان . 
ً
ثالثا

: املبادرة واإلنتاجية.
ً
رابعا

: العدالة.
ً
خامسا

: الثقة واالحترام املتبادل.
ً
سادسا

: املهنية. 
ً
سابعا
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رؤية برنامج الشريعة لمرحلة البكالوريوس

رؤية برنامج الشريعة:  
 الريادة في تعليم الشريعة،والتميز في تأهيل الباحثين ،وخدمة املجتمع وفق أفضل معايير الجودة.

رسالة برنامج الشريعة:  
تأهيل متخصصين متميزين، يملكون املعارف واملهارات التي تؤهلهم للقضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات الشرعية والنظامية وفق 

أفضل معايير الجودة.

أهداف برنامج الشريعة:  
يهدف البرنامج إلى ما يلي:

أوال: تأهيل متخصصين في علوم الشريعة.
ثانًيا: إكساب الطلبة املهارات البحثية التي تؤهلهم إلعداد البحوث العلمية في علوم الشريعة.

ا: تلبية حاجة املجتمع في القضاء واإلفتاء والتعليم والتوجيه واالستشارات .
ً
ثالث
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الهيكل التنظيمي لكلية الشريعة بالرياض

مدير�الشؤون�اإلدارية
واملالية

وكيلة�الكلية�
لشؤون�الطالبات

وكيل�الدراسات�العليا�
والبحث�العلمي

وكيل�الشؤون�التعليمية
�والجودة

إدارة�ضمان
�الجودة

وحدة�الخريج�ناإلرشاد�األكاديم�

مجلس�كلية�الشريعة

عميد�كلية�الشريعة

وحدة�الجودة�واالعتماد�األكاديمي

وحدة�القياس�والتقويم

وحدة�التخطيط�واملتابعة

وحدة�
خدمة�ا�جتمع

وحدة�دعم�التعلم�والتعليم
وحدة�اإلحصاء�والبيانات

وحدة�التدريب�والتنمية

وحدة�الخطة�الدراسية�واملقررات

وحدة�
األنشطة�الالصفية

قسم�الفقھ

قسم�أصول�الفقھ

قسم�الثقافة�اإلسالمية

قسم�األنظمة

أمانة�
ا�جلس�العلم�

وحدة�
البحوث�العلمية

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�الفقھ

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�أصول�الفقھ

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�الثقافة�اإلسالمية

وحدة�الجودة�¤ي�قسم�األنظمة
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مجلس الكلية :
يتألف مجلس الكلية من:  •

 	.
ً
عميد الكلية رئيسا

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:  

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

تحقيق رؤية اململكة و رسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  وكلية الشريعة من خالل متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.   	

اعتماد تعيين أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين، واملحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وابتعاثهم، وترقياتهم.  	

اعتماد الخطط الدراسية أو تعديلها بعد رفعها من األقسام العلمية.    	

اعتماد املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع في أقسام الكلية بعد رفعها من األقسام العلمية.   	

إعداد وتطوير الخطة االستراتيجية للكلية .  	

املراجعة الدورية لرؤية ورسالة الكلية .  	

اعتماد الخطة التشغيلية العامة للكلية .   	

تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية، والعمل على نشرها.  	

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

إقرار خطط الوحدات املختلفة بالكلية .   	

إقرار خطة سنوية لوحدة البحوث العلمية ، وخدمة املجتمع ، والخريجين.  	

البت في أمور الطلبة التي تدخل في اختصاصه، والتوصية ملجلس الجامعة فيما عدا ذلك.  	

اعتماد أعداد الطلبة الذين يتم قبولهم وفق معايير القبول في الكلية .  	

التحقق من توفير التمويل املالي للكلية ، وتحديد أولويات اإلنفاق.  	

النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة، أو رئيسه، أو مدير الجامعة، أو وكالؤه  للدراسة وإبداء الرأي.  	

ترشيح رؤساء ومنسقات القسم ، ومسؤولي الوحدات املختلفة بالكلية .  	

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

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 من أعضاء هيئة التدريس على األكثر ملجلس الكلية، ورفعه إلى معالي مدير الجامعة.  

	  تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة في الكلية حسب الحاجة. 

متابعة تطبيق الكلية ملعايير االعتماد األكاديمي.  	

متابعة عمل الكلية على تحقيق توصيات فريق املراجعين ، وتقارير املركز الوطني لالعتماد األكاديمي وهيئة تقويم التعليم .    	

اعتماد نتائج الطلبة  .   	

االطالع على جميع التقارير الدورية للكلية ، واعتماد ما تضمنته من توصيات التحسين ومتابعتها.  	
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عميد الكلية:
وتتمثل مهامه فيما يلي :

متابعة تحقيق رؤية اململكة و رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية  .  	

القيام باألعمال املناطة بها حسب مجلس التعليم ونظام الجامعات   	

رئاسة مجلس الكلية واإلشراف على تنظيم شؤونه.  	

اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها وفق متطلبات االعتماد األكاديمي.  	

اإلشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية في الكلية .  	

اإلشراف على إدارة الشؤون التعليمية والعلمية واإلدارية واملالية للكلية.  	

اإلشراف على تطوير موقع الكلية االلكتروني ، وفق معايير الجودة .   	

متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لألقسام العلمية والوحدات املختلفة ، وتزويد الكلية بتقارير العمل.  	

تنسيق أعمال اللجنة االستشارية وتنفيذ توصياتها.  	

تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال الكلية.  	

رئاسة املجلس الطالبي وإشراكهم في القرارات املتعلقة بهم.  	

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

تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

اإلشراف على تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالعملية التعليمية واإلدارية فيما هو من اختصاص العمل.  	
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وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة
 وتتمثل مهامه فيما يلي : 

تحقيق رؤية اململكة و رسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  وكلية الشريعة من خالل متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.   	

إعداد الخطة التشغيلية لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة وفق املمارسات واملعايير، ومتابعة تنفيذها  ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه وخطة التحسين.  	

القيام باألعمال املناطة به حسب مجلس التعليم ونظام الجامعات   	

القيام باألعمال املناطة به حسب نظام إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ونظام مراقبة جودة العملية التعليمية .  	

إعداد الخطط التنظيمية للجودة على مستوى الوكالة وإقرار الخطط التشغيلية.  	

اإلشراف على تنفيذ الئحة الدراسات واالختبارات فيما يخص املرحلة الجامعية.  	

اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة.  	

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة.  	

تحديد عدد الشعب الدراسية ، وتوزيع الطلبة عليها ، واألماكن املناسبة لها.   	

تجهيز البيئة التعليمية وفق معايير الجودة .   	

تطوير الخدمات التقنية وااللكترونية في الكلية .   	

متابعة انتظام سير الدراسة في الفصل الدرا�سي.   	

اإلشراف على  سير االمتحانات النهائية وتشكيل اللجان الالزمة.  	

توجيه وإرشاد الطلبة وحل القضايا املتعلقة بالتحصيل األكاديمي.  	

متابعة مشاريع التقويم واالعتماد األكاديمي لبرنامج الشريعة في الكلية، وتهيئة البرنامج لالعتماد األكاديمي، وما تطلبه من تقارير ودراسات، مثل: الدراسة الذاتية لبرنامج الشريعة،   	

والخطة التطويرية واإلستراتيجية، ومتابعة تنفيذها مع األقسام العلمية، ونحو ذلك. 

اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للكلية ورفعه إلى عميد الكلية.  	

 للمهام املنوطة به.
ً
تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن أعمال الوحدات التابعة له وفقا  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

متابعة تطوير املرافق التعليمية بالكلية والتأكد من استيفائها ملعايير ضمان الجودة.  	

اإلشراف على تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالعملية التعليمية واإلدارية فيما هو من اختصاص العمل.  	

تنفيذ ما يفوضه به مجلس الكلية  أو عميدها من مهام ذات عالقة بالجودة.  	
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الوحدات التابعة لوكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة:
 

 اإلرشاد األكاديمي:
  وتتمثل مهام اإلرشاد األكاديمي فيما يلي:

تنفيذ أهداف الكلية  املضمنة في الخطة االستراتيجية .   	

وضع الخطة التشغيلية ، ومتابعة تنفيذها ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه وخطة التحسين.  	

تعريف الطالب املستجد باللوائح واألنظمة املعمول بها في املرحلة الجامعية، وتعريفهم بالخدمات املساندة املقدمة لهم.  	

رعاية املوهوبين واملبدعين وتقديم البرامج املعينة لهم على االستمرار في تميزهم.  	

رعاية املتفوقين دراسيا، وتقديم البرامج التي تضمن استمرار تفوقهم.  	

رعاية طالب املنح الدراسية، وتقديم الدورات الالزمة لهم.  	

توجيه الطالب املتعثرين دراسيا، والتعرف على أسباب ذلك، وتقديم الدورات الالزمة لرفع مستواهم.  	

متابعة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على تجاوز ما يواجهونه من عقبات.  	

متابعة أوضاع الطلبة من حيث املتابعة واالنقطاع واتخاذ ما يلزم .  	

نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي حول أنظمة ولوائح الدراسة واالختبارات ، وحقوق الطلبة وواجباتهم.   	

تنفيذ مهام وحدة الخريجين وخططها التشغيلية .   	

استقبال الطالب، واإلجابة عن استفساراتهم األكاديمية ، وتقديم املشورة لهم فيما يتعلق بجداولهم الدراسية.  	

تحديد رواد القاعات الدراسية، والتواصل معهم.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي وتطبيق العمل على التوصيات.  	

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالعملية التعليمية واإلدارية فيما هو من اختصاص العمل.  	
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إدارة ضمان الجودة،
  وتتمثل مهامها فيما يلي:

مهام وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
	          متابعة تحقيق رؤية اململكة و رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية.  

إعداد خطة تشغيلية إلدارة ضمان الجودة  تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.	 
املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.	 
اإلشراف على زيارة  الهيئة االستشارية البرامجية ،  ورفع التقارير لها ومتابعة توصياتها . 	 
التواصل مع عمادة التقويم والجودة ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.	 
التواصل مع الوحدات األكاديمية، واإلدارية املناظرة بالجامعة في كل ما يساعد في أداء مهامها، وتحقيق أهداف وكالة الشؤون التعليمية والجودة بالكلية مع عميد الكلية.	 
اقتراح تشكيل اللجان، وفرق العمل الالزمة للنشاطات املختلفة.	 
االهتمام بأهداف ومهام إدارة ضمان الجودة املدونة في هذا الدليل، وتنفيذ املهام بفاعلية.	 
التنسيق بشكل مستمر مع وكالء الكلية، ورؤساء األقسام العلمية بما يحقق أهداف الكلية للجودة.	 
تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء التعليمي، والبحثي، واإلداري في الكلية.	 
نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية بالتعاون مع وحدات الجودة في األقسام العلمية.	 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة بالجودة .	 
العمل على تنفيذ ما يفوضها به مجلس الكلية، أو عميدها من مهام ذات عالقة بالجودة.	 
متابعة تحقيق البرنامج ملتطلبات الجودة واملهام املنوطة بها ، وتطبيق معايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
اإلشراف على متابعة تنفيذ وحدة الجودة في األقسام العلمية؛ للتأكد من تحقيقها لرسالة البرنامج وأهدافه، وعنايـــــتها بتقويم مخرجات التعلم والتحسين والتطوير املستمر في 	 

البرنامج،  واتساقها مع الخطة التشغيلية للكلية.
اإلشراف على تطبيق املراجعة الداخلية في الكلية , وفق نماذج املتابعة الدورية للوقوف على واقع تطــــــــــــــبيق الجودة، ودراسة املعوقات، واملشكالت التي تواجه تطبيق الجودة في 	 

كل قسم، واقتراح حلول مناسبة لها، ومناقشتها مع مسؤولي الجودة في األقسام، ومع القيادة العليا.
اإلشراف على إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.	 
إعداد تقرير شامل عن مسيرة الجودة في الكلية و كتابة تقرير )جودة األداء السنوي(، وتقديمه إلى عمادة التطوير والجودة. ، والذي يتضمن :  مؤشرات األداء  ، والتوصيات التي 	 

يلزم عرضها ومناقشتها في مجالس األقسام العلمية تمهيًدا إلقرارها والرفع بها إلى الجهات األعلى للتحسين والتطوير . خطة التحسين الشاملة لجودة البرنامج.  التقرير الشامل 
للمقررات لفصلين دراسيين  تقرير الخبر ةامليدانية لفصلين دراسيين.  تقرير البرنامج السنوي. التقرير الشامل ملراقبة الجودة التعليمية . تقرير تقويم الخطة التشغيلية في 

البرنامج.
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها	 
متابعة رفع جميع التقارير واألدلة و الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.	 
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مهام وحدة التخطيط والمتابعة 
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
 املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج 	 
إقرار الخطط التشغيلية للجودة على مستوى اإلدارة , وخطط الوحدات، واألقسام العلمية، ومتابعة تنفيذها.	 
 املشاركة في وضع الخطط االستراتيجية والتنفيذية، والتأكد من تحقيقها ملعايير الجودة، واالعتماداألكاديمي،ومتابعتها.	 
التأكد من وجود عدد كاف ودقيق من املؤشرات في الخطط بما يضمن اتساقها مع مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية ومؤشرات األداء الرئيسة الخاصة بمعايير 	 

هيئة التقويم
متابعة تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة .	 
متابعة تنفيذ وحدة الجودة في األقسام العلمية؛ للتأكد من تحقيقها لرسالة البرنامج وأهدافه، وعنايـــــتها بتقويم مخرجات التعلم والتحسين والتطوير املستمر في البرنامج،  	 

واتساقها مع الخطة التشغيلية للكلية.
الزيارة امليدانية لألقسام العلمية التابعة للكلية وفق نماذج املتابعة الدورية للوقوف على واقع تطــــــــــــــبيق الجودة، ودراسة املعوقات، واملشكالت التي تواجه تطبيق الجودة في كل 	 

قسم، واقتراح حلول مناسبة لها، ومناقشتها مع مسؤولي الجودة في األقسام من جهة، ومع القيادة العليا من جهة أخرى.
متابعة األقسام العلمية في توثـــــــــــيق النشـــــــــــر العلمي، وخدمة املجتمع.	 
متابعة خطة األنشطة الثقافية والتطويرية للطلبة،ومدى تطبيقها ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
متابعة خطة البرامج اإلرشادية ودعم الطلبة، ومدى تطبيقها ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
متابعة خطة األنشطة  والدورات التطويرية ألعضاء هيئة التدريس، ومدى تطبيقها ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
متابعة خطة أنشطة لجنة الخريجين، واإلرشاد الوظيفي ومدى تطبيقها ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
متابعة خطة أنشطة لجنة خدمة املجتمع، ومدى تطبيقها ملعايير الجودة و االعتماد األكاديمي.	 
إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.	 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها	 
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.	 

مهام وحدة القياس والتقويم 
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.	 
 تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة	 
إعداد وتطوير أدوات القياس والتقويم الخاصة بعمليات التقويم، واالستفادة منها في التخطيط للتطوير	 
اإلشراف على فحص مؤشرات األداء املعتمدة لجودة البرنامج بشكل سنوي ورفعه ملجلس الكلية .	 
 املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية لـــــقياس مؤشرات األداء الرئيسة، وتحـــــليل النتائج، وصياغة خطط التحسين، ومتابعة مدى تنفيذها.	 
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اإلشراف على وحدة اإلحصاء والبيانات في تحليل االستبانات والبيانات.	 
 اإلشراف على إخراج) التقرير السنوي للبرنامج( وفق نموذج هيئة التقويم.	 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة بالجودة .	 
عمل تقويم شامل ملستوى الجودة في البرنامج، والتأكد من توفر البراهين.	 
متابعة وحدات الجودة في األقسام العلمية لتقييم املمارسات في استمارة مقاييس التقويم الذاتي.	 
متابعة نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويات األداء )النشر العلمي، وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي) حسب نتائج التقويم الرسمية 	 

( استبانات الطالب، واملوظفين، وأعضاء هيئة التدريس(.
إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.	 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها	 

جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني. 	 

مهام وحدة اإلحصاء والبيانات
إعداد الخطة التشغيلية وفق املمارسات واملعايير ، ومتابعة تنفيذها ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه وخطة التحسين.  	

نشر استبانات هيئة التقويم )تقويم املقرر - تقويم خبرة البرنامج - قويم البرنامج -  تقويم الخريجين - تقويم الجهات املوظفة -  أعضاء هيئة  التدريس - تقويم الدراسات العليا(،   	
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 للطلبة وفق نموذج التقرير السنوي للهيئة والدراسة الذاتية ومؤشرات األداء، وتحديثها.  	
عمل قاعدة بيانات عن أعضاء الهيئة اإلدارية، وتتضمن كافة بيانات املوظفين، وتحديثها دورًيا.  	

عمل قاعدة بيانات ملصادر التعلم: )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 وتحدث سنويا  	

إعداد تقارير عن االستبانات ورفعها للجهات العليا في الكلية لتقديم التغذية الراجعة وعمل خطط التحسين الالزمة.  	
تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، مع توثيقها باألدلة.  	

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالعملية التعليمية واإلدارية فيما هو من اختصاص العمل  	

مهام وحدة دعم التعلم والتعليم 
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إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.	 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة	 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة بجودة العملية التعليمية.	 
إعداد وتطوير أدوات القياس والتقويم الخاصة بمخرجات التعلم .	 
املشاركة مع وحدات الجودة في األقسام العلمية في صياغة وتطوير مخرجات التعلم للبرنامج - إن لزم األمر-.	 
اإلشراف على تحقيق التدريب امليداني ألهدافه وملمارسات هيئة تقويم التعليم، وعلى وضوح مخرجات التعلم الخاصة به للطلبة واملشرفين.	 
متابعة تقارير مخرجات التعلم داخل الكلية وخارجها .	 
متابعة امللف الشامل للمقررات التي يدرسها أعضاء من خارج الكلية.	 
نشر ثقافة الجودة على مستوى الكلية بالتعاون مع وحدات الجودة في األقسام العلمية.	 
املشاركة في تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء التعليمي، والبحثي، واإلداري في الكلية، واملساهمة مع وحدة القياس على نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، 	 

واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويات األداء )النشر العلمي، وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي) حسب نتائج التقويم الرسمية ( استبانات الطالب، واملوظفين، وأعضاء 
هيئة التدريس(.

متابعة البرنامج في تطبيقه لنظام مراقبة جودة العملية التعليمية .	 
متابعة وحدات الجودة في تطبيق جودة للعملية التعليمية ، 	 
متابعة تقويم املعيار الثالث )دعم التعلم والتعليم( في التقرير السنوي.	 
متابعة تحقيق جميع املقررات الدراسية  ملخرجات التعلم .	 
إعداد تقرير ملف مراقبة الجودة التعليمية للبرنامج وفقا لتقارير الوحدات ويتضمن : )التقرير الشامل للمقررات، تقرير الخبرة امليدانية ، تقرير البرنامج السنوي ، تقرير مخرجات 	 

التعلم للبرنامج ، تقرير التحقق من مستويات التحصيل ، تقرير التحقق من أساليب التقويم، تقرير املساعدات التعليمية ، تقرير التنمية املهنية(
إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.	 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها	 
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.	 

مهام وحدة الخطة الدراسية والمقررات :
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.	 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة	 
رفع الطلبات املبدئية لتطوير البرامج األكاديمية حسب النموذج، من خالل مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا )إذا كان البرنامج خاًصا 	 

بالدراسات العيا( ثم إلى عمادة التقويم ثم إلى اللجنة املركزية للخطط واملناهج.
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مراجعة توصيات التعديالت على املقررات التي تتطلب تغيير جوهري والصادرة من مجالس األقسام العلمية .	 
اإلشراف على وحدات الجودة في األقسام العلمية فيما يخص عملية التعديالت الثانوية على املقررات .	 
اإلشراف على تطوير نماذج توصيف البرنامج واملقررات بحسب املستجدات ومتطلبات الهيئة . 	 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة بالجودة .	 
متابعة توصيات التعديالت املقترحة على البرنامج ورفعها للجهات العليا املختصة حسب إجراءات النظام.	 
إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.	 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها	 
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.	 

مهام وحدة التدريب والتنمية المهنية : 
إعداد خطة تشغيلية للوحدة تتضمن املبادرات ومؤشرات األداء.	 
تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن استيفاء معايير االعتماد األكاديمي.	 
تنفيذ خطط التحسين ، وتوصيات فريق املراجعين ذات العالقة	 
تـــــــــــــحديد االحتياجات التـــــــــــدريبية في مجال الجـــــــــــودة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية بالكلية، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في تنفيذها.	 
متابعة نمو التطوير املنهي ، وتطوير امللف الخاص به على مستوى الكلية. 	 
 املساهمة مع وحدة القياس والتقويم على نشر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويات األداء	 
اتخاذ التدابير والحلول املالئمة حيال القضايا واملستجدات ذات العالقة بالجودة .	 
تطوير ومتابعة آليات إلزام املنسوبين بحضور دورات التطوير الذاتي والوظيفي.	 
متابعة وحدات الجودة في األقسام العلمية في حصر االحتياجات التدريبية في املجاالت األساسية  )التدريس ، والتقويم ، واستخدام التقنية ، واملعرفة العلمية ألعضاء هيئة 	 

التدريس )الجدد ، واملستمرين( في ضوء مخرجات التعلم ونتائج تقرير أداء الجودة السنوي واالتجاهات التربوية الحديثة وتقويم األداء الوظيفي ، والرفع لوكالة الكلية للشؤون 
التعليمية و إلى الجهات املعنية بالتدريب في الجامعة حسب االختصاص .

إعداد التقرير الدوري للوحدة ، ورفعه إلدارة ضمان الجودة.	 
إغالق دائرة الجودة بإعداد خطة التحسين للعام القادم ، ومتابعة تنفيذها.	 
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها على نظام  الجودة اإللكتروني.	 

مهام وحدة الخريجين

متابعة تحقيق رؤية اململكة و رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية.  	
وضع الخطة التشغيلية ، ومتابعة تنفيذها  وتنفيذ خطة التحسين، وتقديم تقرير بما تم إنجازه.  	

التواصل مع خريجي الكلية، وإنشاء قاعدة بيانات لهم.   	
تنمية مواهب الخريج البحثية وامليدانية التعليمية واإلدارية.  	
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تنمية املهارات القيادية، والتربوية من خالل اللقاءات الدورية والدورات.  	
التغذية الراجعة للخريج سواًء من الجامعة أو املجتمع )مكان العمل: دوائر حكومية،  مستشفيات، بنوك، مكاتب استشارات أو محاماة، جامعات، مدارس(.  	

توثيق العالقات والروابط بين الخريجين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.  	
تهيئة الخريجين للعمل في املجاالت املتاحة.  	

تنظيم اللقاءات مع جهات التوظيف حتى يتاح للخريج معرفة مجاالت العمل املتاحة.  	
تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

	  إعداد تقرير سنوي بما تم إنجازه من أعمال الوحدة ويتضمن خطة التحسين.

مهام وحدة خدمة المجتمع
متابعة تحقيق رؤية اململكة و رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية  .  	  

وضع الخطة تشغيلية سنوية للكلية لخدمة املجتمع، ومتابعة تنفيذها  وتنفيذ خطة التحسين.  	  
حث منسوبي الكلية على املشاركة في أنشطة خدمة املجتمع.  	  

إنشاء قاعدة بيانات ملشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في  أنشطة خدمة املجتمع، وتحديثها.  	  
تحديد أهم قضايا املجتمع الشرعية ومشكالته، وكذلك الخدمات التي تستطيع برامج الكلية تلبيتها.  	  

التنسيق بين األقسام العلمية واللجان املساندة.  	  
تقديم اللقاءات والندوات واملحاضرات العلمية والدورات التدريبية وغيرها من الخدمات التي تساهم في تلبية حاجة املجتمع الشرعية.  	  

	  التنسيق ورفع التقارير في الخدمة التطوعية املقدمة إلى الجهات املستفيدة لعمادة املركز التطوعي.  
تشجيع البحث العلمي لحل القضايا واملشكالت الهامة باملجتمع.  	  

متابعة توثيق أنشطة األعضاء في الكلية؛  	  
تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	  

	  إعداد تقرير سنوي بما تم إنجازه من أعمال الوحدة ويتضمن خطة التحسين.  
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وحدة الجودة في األقسام العلمية
  وتتمثل مهامها فيما يلي:

تحقيق أهداف ورؤية ورسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، وكلية الشريعة .   	
إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بالوحدة وفق املمارسات واملعايير ، ومتابعة تنفيذها .  	

املساهمة في املراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج.  	
اإلشراف على تطوير نموذج توصيف البرنامج، و مدى مالءمته ملخرجات التعلم ذات العالقة في التخصص.  	

اإلشراف على تطوير نماذج تواصيف املقررات بحسب املستجدات املطلوبة لدى هيئة تقويم التعليم.  	
املساهمة في صياغة مخرجات التعلم للبرنامج _إن لزم األمر_.  	

قياس مؤشرات األداء الرئيسة ذات العالقة بالقسم العلمي، واملساهمة مع إدارة ضمان الجودة في تحليل النتائج، وصياغة خطط التحسين، ومتابعة مدى تنفيذها.  	
إعداد التقرير السنوي للبرنامج وفق نموذج هيئة تقويم التعليم فيما يخص القسم العلمي.  	

تقييم املمارسات في استمارة مقاييس التقويم الذاتي من خالل تشكيل فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس.  	
املشاركة في وضع الخطط التشغيلية، والسنوية للتأكد من تحقيقها ملعايير الجودة في الكلية.  	

تطبيق نظام مراقبة جودة العملية التعليمية.  	
جمع الشواهد، واألدلة املتعلقة بمؤشرات األداء، ومقاييس التقويم الذاتي املؤس�سي، والبرامجي، ورفعها   على نظام  الجودة اإللكتروني.  	

متابعة تنفيذ خطط القسم العلمي.  	
متابعة أعضاء هيئة التدريس وحثهم لتطبيق معايير الجودة، وتسليم التقارير املطلوبة بشكل دوري.  	

مراجعة ملف املقرر، ورفع تقرير ملجلس القسم للمناقشة، واتخاذ التوصيات إن لزم األمر.  	
تقويم أداء البرنامج سنوًيا، وكتابة تقريره.  	

تحديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي القسم.  	
املساهمة في تطوير  وتدريب أعضاء هيئة التدريس بحسب احتياجاتهم.  	

تشجيع أعضاء القسم على حضور الدورات واملؤتمرات واملبادرة في النشاطات العلمية، وحثهم على النشر العلمي، وخدمة  املجتمع.  	
نشـــــــــــر أسماء أعضاء هيئة التدريس، واملوظفين، والطالب املتميزين لجميع مستويـــــــــــات األداء )النشر العلمي، وخدمة املجتمع، واألداء الوظيفي( حسب نتائج التقويم الرسمية     	

)استبانات الطلبة، واملوظفين، وأعضاء    هيئة التدريس(.  
توثيق النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس، وخدمة املجتمع ضمن آلية معتمدة تربط بين الترقية مثال أو غيرها وبين  القيام بهذا التوثيق على أن تكون اآللية معلنة لجميع األقسام بعد   	

اعتمادها من مجلس الكلية.  
توفير الدعم واملساندة للعاملين في الجودة.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	
مشاركة إدارة ضمان الجودة في إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج.  	

إعداد التقارير الدورية، ورفعها لوكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة.  	
وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها .  	
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 وتتمثل مهامه فيما يلي : 

املساهمة في تحقيق هدف الكلية املتمثل بالبحث العلمي وفق ما تضمنته الخطة االستراتيجية للكلية.   	

وضع الخطة التشغيلية ، ومتابعة تنفيذها ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه وخطة التحسين.  	

تهيئة البيئة التعليمية لطلبة الدراسات العليا في الكلية، .   	

استقبال قرارات األقسام بخصوص طلبات طالب الدراسات العليا وإرسالها إلى عمادة الدراسات العليا بعد اعتمادها من مجلس الكلية.  	

متابعة شؤون طالب الدراسات العليا بالكلية.  	

متابعة األبحاث العلمية واملشاريع البحثية الخاصة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس.  	

اإلشراف على املناقشات العلمية ، والتنسيق لها ، والحصول على الدرجات العلمية.  	

القيام بأعمال أمانة مجلس الكلية.  	

اإلشراف على تحقيق أهداف وحدة البحوث العلمية، و تنفيذ خطتها .  	

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنتاج العلمي في الكلية .   	

اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من معلومات ذات العالقة بالدراسات العليا والبحث العلمي.  	

تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال تخص الدراسات العليا.  	

تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوكالة وما يتصل بها من وحدات أو لجان.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالوكالة.  	
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مهام وحدة البحوث العلمية:
متابعة تحقيق رؤية اململكة ورسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وتحقيق أهداف كلية الشريعة من خالل اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية .	 

وضع الخطة التشغيلية السنوية للوحدة ، ومتابعة تنفيذها ، وتنفيذ خطة التحسين ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه.	 

إعداد امليزانية التقديرية للوحدة مشتملة أوجه اإلنفاق على مصروفات البحث العلمي املختلفة والرفع بها إلى عمادة البحث العلمي.	 

تنظيم األنشطة التي تخدم البحث العلمي في الكلية .	 

تقديم املشورة للباحثين والدراسين حول منهجيات البحث العلمي.	 

استقبال طلبات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بتمويل املشروعات ، ودراستها والتأكد من اكتمال إطارها التنظيمي ، واقتراح املحكمين املناسبين ، ورفع التوصيات لعميد 	 

البحث العلمي .

دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة .	 

اقتراح نشر الرسائل العلمية ، والكتب املنهجية والعلمية والثقافية ، وغيرها  من األوعية املتاحة للنشر والرفع بها إلى مجلس عمادة البحث العلمي للنظر فيها .	 

إعداد قواعد بيانات للمشروعات املمولة في الوحدة ، واإلنتاج العلمي املنشور من قبل الوحدة.	 

تكوين اللجان الدائمة أواملؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة أو إعداد ما يكلف به عميد البحث العلمي من مهام.	 

رعاية البحث العلمي لألعضاء ومن في حكمهم والطلبة وتطويره وفق متطلبات الجودة، وتفعيل الشراكة في مجال البحث العلمي ، وحثهم على املشاركة في املؤتمرات والندوات في 	 

مجال التخصص. 

التواصل من مراكز البحث العلمي ذات االهتمام املشترك في مجال البحث العلمي.	 

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

إعداد تقرير سنوي حول برامج الوحدة وأنشطتها ، وخطة التحسين .	 
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وكيلة الكلية لشؤون الطالبات

وتتمثل مهامها فيما يلي:

متابعة تحقيق رؤية اململكة ورسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية واإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص قسم الطالبات.  	

وضع الخطة التشغيلية ، ومتابعة تنفيذها ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه وخطة التحسين.  	

إدارة شؤون الكلية التعليمية، والبحثية، واإلدارية، والثقافية فيما يخص قسم الطالبات.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، مع توثيقها باألدلة.  	

تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة.  	

اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية، والبحثية، واإلدارية، واملالية.  	

متابعة سير العملية التعليمية ، وفق معايير الجودة .   	

تهيئة البيئة التعليمية في الكلية.   	

متابعة تعليمات عمادة مدينة امللك عبدهللا للطالبات  	

املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة.  	

تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية.  	

.
ً
، وأكاديميا

ً
العمل على تطوير العمل في قسم الطالبات إداريا  	

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.  	

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالعملية التعليمية واإلدارية فيما هو من اختصاص العمل.  	

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، ومتابعة توثيقها باألدلة.  	

تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال.  	
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   مهام اللجان االستشارية للبرامج األكاديمية

اإلسهام في صياغة املواصفات العامة لخريج البرنامج ، أو تحديثها بحسب الحاجة واملستجدات االقتصادية واملعرفية واملهنية من أجل تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  ٢٠٣٠	 

اإلسهام في جمع اآلراء حول درجة امتالك الخريجين ملواصفات الخريج التي تم االتفاق عليها في البند األول .	 

 إلى ما توصلت إليه 	 
ً
مناقشة درجة تحقق ا كتساب خريج البرنامج  لنواتج التعلم املحددة في  توصيف البرنامج ،وإبداء املشورة الالزمة حيال ذلك لتطوير البرنامج ومقرراته استنادا

املناقشات . 

تكون  اللجنة حلقة وصل بين الجامعة ممثلة في القسم العلمي وبين أسوق العمل والجهات املوظفة  ،لتلمس احتياجاتها من جهة،، ولالطالع على أحدث  ما توصلت اليه املعرفة املهنية 	 
املتخصصة من جهة أخرى وذلك من أجل ضبط جودة الخريج  .

تكون  اللجنة حلقة وصل بين الجامعة ممثلة في القسم العلمي واملؤسسات ذات العالقة واملستفيدة من خريجي البرنامج من أجل تسهيل التدريب امليداني لطلبة البرنامج ملن يلزم واملشاركة 	 
في البرامج التدريبية والتعليمية والدورات القصيرة وورش العمل املهنية واملحاضرات والندوات املتخصصة التي تقدمها األقسام . 

مناقشة التقرير السنوي للبرنامج األكاديمي، لتحديد نقاط القوة والضعف.	 

اإلسهام في اقتراح آليات للتعاون و التنسيق بين األقسام العلمية ،ومؤسسات األعمال في القطاعين العام والخاص )مثل التدريب امليداني ،أو الزيارات ..الخ(	 

اإلسهام في تعريف مؤسسات األعمال املختلفة بالبرنامج وإمكانات األقسام العلمية وأهدافها ونشاطها.	 

 اإلسهام في اقتراح وتطوير الوسائل واآلليات التي تساعد في ربط األقسام العلمية بالخريجين.	 

مدير الشؤون اإلدارية والمالية
 وتتمثل مهامه فيما يلي :

اإليفاء بمتطلبات الخطة االستراتيجية للكلية فيما هو من اختصاص العمل.  	
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.  	
 بالتعاون مع رؤسائهم املباشرين.

ً
 وانصرافا

ً
اإلشراف على الدوام للموظفين حضورا  	

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.  	
تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي.  	
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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
١٣٧5/١/١هـ ١٣٧٤هـ الشيخ/  عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ١

١٣٧٦/٢/١٤هـ ١٣٧5/١/١هـ الشيخ/ حمد بن محمد الجاسر ٢

١٣٧٧/١/١هـ ١٣٧٦/٢/١٤هـ الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن خميس ٣

١٣٧٨/١/١هـ ١٣٧٧/١/١هـ الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن املسند ٤

١٣٨٨/٧/١٨هـ ١٣٧٨/٦/١٢هـ الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الدخيل 5

١٣9٤/٦/١٨هـ ١٣٨٨/٧/١٨هـ الشيخ/ عبدهللا بن إبراهيم بن فنتوخ ٦

١٣9٨/٣/٢٧هـ ١٣9٤/٦/١9هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد ٧

١٤٠٢/٧/١٧هـ ١٣9٨/٣/٢٨هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد الرومي ٨

١٤٠٨/٧/١٧هـ ١٤٠٢/٧/١٨هـ الدكتور/ سعود بن عبدهللا الفنيسان 9

١٤١١/5/٢١هـ ١٤٠9/9/١٧هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد ١٠

١٤١٤/5/١هـ ١٤١١/٨/١٦هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد الرومي ١١

١٤٢٠/٧/١هـ ١٤١٤/9/١٢هـ الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد السدحان ١٢

١٤٢٢/١٢/٢١هـ ١٤٢٠/١٢/٢٢هـ الدكتور/ عبدالعزيز بن علي الغامدي ١٣

١٤٢٦/٣/٢هـ ١٤٢٢/١٢/٢٢هـ الدكتور/ إبراهيم بن عبدهللا البراهيم ١٤

١٤٢9/9/٢٠هـ ١٤٢٦/٨/١١هـ الدكتور/ عبدهللا بن عي�سى العي�سى ١5

١٤٣5/١٠/٦هـ ١٤٢9/9/٢٠هـ الدكتور/ صالح بن أحمد الوشيل ١٦

١٤٣٧/9/٢5هـ ١٤٣5/١٠/٦هـ الدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الداوود ١٧

وال يزال ١٤٣٧/9/١٦هـ الدكتور/ يحيى بن علي العمري ١٨
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ثانيًا: أسماء الذين تولوا الوكالة في الكلية:

١- وكالء الكلية :
مدة عمله

اسم الوكيل إلىم من
١٣٧٧/٧/١٠هـ ١٣٧٦/١/١هـ الشيخ صالح بن محمد الخليفة ١

١٣٨٢/٢/٢٧ ١٣٧٧/٧/٢٤هـ الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا العيفان ٢

١٣٨9/٢/١٦هـ ١٣٨٢/٤/9هـ الشيخ عمر بن محمد العبداللطيف ٣

١٣95/٣/١هـ ١٣٨9/٣/١٨هـ ٤ د.محمد بن عبدهللا عرفة

١٣9٨/١/١5هـ ١٣95/٣/١٠هـ الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي 5

١٤٠٠هـ ١٣9٨/١/١٦هـ الشيخ حمد بن عبدهللا املنصور ٦

١٤٠٢هـ ١٤٠٠هـ ٧ د.سعود بن عبدهللا الفنيسان

١٤١٠هـ ١٤٠٢هـ د.عبدهللا بن إبراهيم الطريقي ٨

١٤١٦/٧/٣٠هـ ١٤١٠/٨/١هـ د.صالح بن عثمان الهليل 9

١٤١9/٧/5هـ ١٤١٦/٨/١هـ د.أحمد بن محمد العنقري ١٠

١٤٢١/9/5هـ ١٤١9/٧/٦هـ د.عبدالرحمن بن عبدهللا الشعالن ١١

١٤٢٦/٨/١٠هـ ١٤٢١/9/٦هـ ١٢ د.عبدهللا بن عي�سى العي�سى

١٤٣٠/١٠/٦هـ ١٤٢٦/٨/١١هـ د.حمد بن إبراهيم الحيدري ١٣

١٤٣٣/١٠/٦هـ ١٤٣٠/١٠/٧هـ د.علي بن عبدالعزيز املطرودي ١٤

١٤٣٤/٣/١٣هـ ١٤٣٣/١٠/٧هـ ١5 د.أحمد بن محمد الرزين

١٤٣٧/9/١٠هـ ١٤٣٤/٣/١٤هـ د. عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي ١٦

١٤٣٧/9/٢5هـ ١٤٣٧/9/١٠هـ د. يحيى بن علي العمري ١٧

١٤٣٨/١/٢هـ ١٤٣٦/٧/١5هـ د. وليد بن إبراهيم العجاجي ١٨

٢/ ١٤٣9/٦ ه ١٤٣٨/١/٢هـ د. محمد بن سعد الحنين ١9

وال يزال ١٤٣9/٦/٢5ه د. أسامة بن محمد الشيبان ٢٠



27

٢- وكالء الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

مدة عمله
اسم الوكيل إلىم من

١٤١١هـ ١٤٠٧هـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الداود ١

١٤١٦هـ ١٤١١هـ د.عبدهللا بن عي�سى العي�سى ٢

١٤٢١/5/٢5هـ ١٤١٦/١٠/٦هـ د.إبراهيم بن ناصر الحمود ٣

١٤٢5/٧/١٤هـ ١٤٢١/5/٢٦هـ د.ناصر بن محمد املنيع ٤

١٤٣٠/١٢/٢٠هـ ١٤٢5/٧/١5هـ د.صالح بن عبدالعزيز الغليقة 5

١٤٣٤/١٠/١5هـ ١٤٣٠/١٢/٢١هـ د.جميل بن عبداملحسن الخلف ٦

١٤٣5/١٠/٦هـ ١٤٣٤/١٠/١٦هـ د. فهد بن عبدالعزيز الداود ٧

١٤٣٨/١/٢هـ ١٤٣٦/١/١٦هـ د. محمد بن سعد الدوسري ٨

١٤٤٠/١/9ه ١٤٣٨/١/٢هـ د. أحمد بن فهد الحمين 9

وال يزال ١٤٤٠/١/9ه د. أحمد بن حمد الونيس ١٠

٣/ وكالء الكلية للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي:
مدة عمله

اسم الوكيل إلىم من
١٤٣٢/٤/٢٨هـ ١٤٣١/٢/١5هـ د.عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي ١

١٤٣٤/٣/١٣هـ ١٤٣٢/٤/٢9هـ د.عايض بن عبدهللا الشهراني ٢

١٤٣٨/١/٢هـ ١٤٣٤/٣/١٤هـ د.أحمد بن محمد الرزين ٣

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
١٤٢5/١٢/١٦هـ ١٤٢٣/١٢/١٦هـ د.فاتن بنت محمد املشرف ١

١٤٢٧/١٢/١٧هـ ١٤٢5/١٢/١٧هـ د.عبير بنت علي املديفر ٢

١٤٢9/٦/١٧هـ ١٤٢٧/١٢/١٨هـ د. أروى بنت محمد العمران ٣

١٤٣١/١٢/١٦هـ ١٤٢9/٦/١٨هـ أ. وفاء بنت محمد السديس ٤

١٤٣٣/٧/١٠هـ ١٤٣١/١٢/١٧ د. هيلة بنت إبراهيم التويجري 5

١٤٣5/١٠/٢٨هـ ١٤٣٣/٧/١١هـ د. أمل بنت محمد الصغير ٦

١٤٣٨/5/١هـ ١٤٣5/١٠/٢٨هـ د. أمل بنت عبدهللا القحيز ٧

١٤٣9/٦/١٣ه ١٤٣٨/5/١هـ د. هناء بنت ناصر األحيدب ٨

١٤٤٠/١/9ه ١٤٣9/٦/١٣ه د. تركية بنت عيد املالكي 9

وال تزال ١٤٤٠/١/9ه د. هيلة بنت إبراهيم التويجري ١٠
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 األقسام العلمية في الكلية :

 أربعة أقسام علمية هي:
ً
تضم الكلية حاليا

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 مجلســا

يتكــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه، وهــم:

١- األساتذة .          ٢- األساتذة املشاركون.       ٣- األساتذة املساعدون.

 عــن أعمــال القســم 
ً
ويعيــن رئيــس القســم بقــرار مــن مديــر الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة، ملــدة ســنتين قابلــة للتجديــد، ويقــدم رئيــس كل قســم للعميــد تقريــرا

فــي نهايــة كل عــام جامعــي .

أعمال مجالس األقسام:
تتولــى مجالــس األقســام النظــر فــي تقريــر املناهــج التابعــة للقســم ووضــع مفرداتهــا، وتســجيل الرســائل فيــه، كمــا تتولــى النظــر فيمــا يحــال إليهــا مــن موضوعــات مــن قبــل 

مجلــس الكليــة أو عميدهــا ، ويمكــن تصنيــف املهــام التــي يقــوم بهــا مجلــس القســم علــى النحــو اآلتــي:

النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو عميد الكلية أو وكالؤه للدراسة وإبداء الرأي .  )١

اقتراح الخطط الدراسة واملناهج والكتب املقررة واملراجع .  )٢

التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من املحاضرين واملعيدين والتوصية بترقياتهم .  )٣

دراسة مشروعات البحوث العلمية.  )٤

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

التوصية بتعيين مشرفين على الرسائل، وتشكيل لجان مناقشتها.  )٦

توزيع املحاضرات والتمرينات واألعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.   )٧

اقتراح أسماء البحوث للمرحلة الجامعية.  )٨

اقتراح عقد ندوات ودورات علمية وورش عمل.  )9
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.
ً
 علميا

ً
التوصية بمنح بعض أعضاء القسم تفرغا  )١٠

تعيين ممثلين للقسم في بعض املهام كوحدة الجودة، واإلرشاد األكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.  )١١

ترشيح بعض أعضاء القسم لحضور املؤتمرات والندوات واملشاركات العلمية واملجتمعية املختلفة.  )١٢

الترشيح للجوائز املحلية والعاملية.  )١٣

تنظيم أعمال القسم وتنسيقها.   )١٤

تدريس املقررات التي تدخل في االختصاص بعد إقرارها من مجلس الجامعة.  )١5

تقديم تقرير سنوي عن أعمال القسم العلمي فيما يخص الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى عميد الكلية.  )١٦

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي فيما يخص العمل.  )١٧

تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق االحتياجات التي تتطلبها أعمال القسم ، ومن هذه اللجان :   )١٨

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 املعادلة .  	  

لجنة الحاسب اآللي ورصد الدرجات .  	  

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالقسم العلمي وتقديم التقارير ذات العالقة.  )١9

املساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.  )٢٠

أعمال رئيس القسم  العلمي
متابعة تحقيق رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية.. ١

إعداد الخطة التشغيلية للقسم ، ومتابعة تنفيذها  وتنفيذ خطط التحسين ، وتقديم تقرير بما تم إنجازه.. ٢
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 للمادة) ٤٢ ( “ يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل “ .. ٣
ً
الدعوة الجتماع مجلس القسم تنفيذا

رئاسة جلسات القسم وإدارتها .. ٤

تنفيذ قرارات مجالس القسم والكلية والجامعة. . 5

تسيير األمور العلمية واإلدارية واملالية .. ٦

 للمادة ) ٤٣ ( من الالئحة . . ٧
ً
 التقدم بتقرير للعميد عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية تنفيذا

تمثيل القسم في مجلس الكلية )كما جاء في املادة )٣٣( من نظام مجلس التعليم العالي( كذلك لدى الجامعة واملجتمع .. ٨

تقييم األداء الوظيفي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكتابة التقارير واإلجراءات املتخذة. . 9

 تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي فيما يخص العمل، ومتابعة توثيقها باألدلة.. ١٠

تنفيذ قرارات مجالس القسم والكلية والجامعة. . ١١

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالقسم العلمي وتقديم التقارير ذات العالقة.. ١٢

اإلشراف على تطوير القسم مهنًيا وعلمًيا وبحثًيا وإدارًيا. . ١٣

مهام  وكيل القسم :
مساندة رئيس القسم في تنفيذ املهام املوكلة إليه .. ١

إعداد جلسات مجلس القسم ومحاضره ،ومتابعة تنفيذ توصياته .. ٢

النيابة عن رئيس القسم فيما يفوضه من صالحيات .. ٣

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، مع توثيقها باألدلة.. ٤

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالقسم العلمي وتقديم التقارير ذات العالقة.. 5

مهام أمين  القسم :
متابعة تحقيق رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية.. ١

تهيئة أعمال مجلس القسم، وطباعة محاضر االجتماعات الخاصة.. ٢

تبليغ توصيات مجلس القسم ألصحابها، واإلجابة على االستفسارات املتعلقة بأعمال القسم .. ٣

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي، مع توثيقها باألدلة.. ٤

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالقسم العلمي وتقديم التقارير ذات العالقة.. 5
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مهام منسقة  القسم :
متابعة تحقيق رسالة الجامعة والكلية وفق األهداف املخطط لها في الخطة االستراتيجية.. ١

إعداد الخطة التشغيلية للقسم في شطر الطالبات وخطط التحسين ، وكتابة تقرير في نهاية كل فصل درا�سي بما تم إنجازه، وخطة التحسين .. ٢

تنفيذ قرارات مجالس القسم والكلية والجامعة. . ٣

التنسيق مع وكيلة الكلية لشؤون الطالبات في كل ما يحقق أعمال القسم . . ٤

تقييم األداء الوظيفي لعضوات هيئة التدريس، وكتابة التقارير واإلجراءات املتخذة. . 5

ترشيح العضوات لحضور الدورات التطويرية .. ٦

اإلشراف على تطوير قسم الطالبات مهنًيا وعلمًيا وبحثًيا وإدارًيا في مجال التخصص. . ٧

تبليغ توصيات مجلس القسم ألصحابها، واإلجابة على االستفسارات املتعلقة بأعمال القسم.. ٨

 القيام بما يفوض إليها من صالحيات، والرفع لرئيس القسم.. 9

تطبيق ممارسات معايير هيئة تقويم التعليم لالعتماد األكاديمي فيما يخص العمل.. ١٠

تنفيذ خطط التحسين الخاصة بالقسم العلمي وتقديم التقارير ذات العالقة.. ١١

ويجدر بالذكر أن أقسام الكلية األربعة تتعاون حاليًا في تقديم ثمانية برامج أكاديمية، وهي:
برنامج البكالوريوس في الشريعة.  .١  

برنامج املاجستير في الفقه، سنة منهجية ورسالة علمية.  .٢  

برنامج املاجستير في أصول الفقه، سنة منهجية ورسالة علمية.  .٤  

برنامج املاجستير في الثقافة اإلسالمية، سنتان وبحث تكميلي.  .5  

برنامج الدكتوراه في الفقه .  .٦  

برنامج الدكتوراه في أصول الفقه .  .٧  

برنامج الدكتوراه في قسم الثقافة اإلسالمية.  .٨  

 وفيما يلي نبذة تفصيلية عن كل قسم من أقسام الكلية : 
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أواًل ـ قسم الفقه 
نشأة القسم :

 ينــص علــى هيكلــة األقســام العلميــة بالجامعــة وتوزيعهــا علــى الكليــات املناســبة ، وكان مــن ضمــن هــذه 
ً
أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي جلســته الثالثــة لعــام ١٣9٦/95هـــ قــرارا

األقســام قســم الفقه في كلية الشــريعة بالرياض.

 لقســم الفقه، واســتمر على ذلك إلى أن توفي رحمه هللا في ١٤٠٦/١/٢5هـ، ثم 
ً
وفي يوم الثالثاء املوافق ١٣9٦/١٠/١9هـ، تم اختيار فضيلة الشــيخ/صالح العلي الناصر رئيســا

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
١٤١9هـ ١٤١٧هـ د. عبدالرحمن بن صالح األطرم ١

١٤٢٣هـ ١٤٢٠هـ أ. د. فهد بن عبدالكريم السنيدي ٢

١٤٣5هـ ١٤٢٤هـ أ. د. حسين بن عبدهللا العبيدي ٣

١٤٣٧هـ ١٤٣5هـ د. فؤاد بن سليمان الغنيم ٤

وال يزال ١٤٣٧هـ د. علي بن ناصر الشلعان 5

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 علــى   	

أســس وقواعــد مســتقاة مــن الكتــاب والســنة.

، ليعبــد هللا علــى بصيــرة، ويتعامــل مــع النــاس معاملــة ســليمة، وليقــوم بواجبــه فــي املجتمــع؛ وذلــك مــن خــالل مــا 
ً
 وعمليــا

ً
اإلســهام فــي تربيــة النــشء وإعــداده علميــا  	

يدرســه مــن املقــررات التــي يتوالهــا فــي مختلــف كليــات الجامعــة، ووضــع املناهــج وتطويرهــا؛ لتخــدم أهــداف التعليــم . 
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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.  	

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.  	
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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
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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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 بنت محمد ناصر الخزيم

معيد عبير بنت صالح الكريديس

معيد حنان بنت محمد الغامدي
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ثانيًا ـ قسم أصول الفقه
نشأة القسم:

 ينــص علــى هيكلــة األقســام العلميــة بالجامعــة، وتوزيعهاعلــى الكليــات املنســبة، وكان مــن ضمــن هــذه 
ً
أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي جلســته الثالثــة لعــام ١٣9٦/95هـــ قــرارا

األقســام قســم أصــول الفقــه فــي كليــة الشــريعة بالريــاض. 

 للقســم، واســتمر منــذ ذلــك التاريــخ علــى ذلــك إلــى نهايــة عــام ١٣9٨هـــ ، ثــم توالــى علــى رئاســة القســم نخبــة مــن 
ً
وفــي ١٣9٦/١٠/١٧هـــ تــم اختيــار  أ.د/ ياســين شــاذلي الشــاذلي رئيســا

أعضائــه، وفيمــا يلــي بيــان بأســمائهم:

أسماء الذين تولوا رئاسة  قسم أصول الفقه:
مدة عمله

اسم رئيس القسم م
إلى من

إلى نهاية عام١٣9٨هـ أ.د. ياسين شاذلي الشاذلي ١٣9٦/١٠/١٧هـ ١

١٣99/٦/٢٣هـ من بداية عام ١٣99هـ أ.د. عبدالغني محمد عبدالخالق ٢

إلى نهاية عام ١٤٠٣هـ أ.د. أحمد بن علي سير املباركي ١٣99/٦/٢٤هـ ٣

إلى نهاية عام ١٤٠٦هـ أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة ١٤٠٤/١/٢5هـ ٤

إلى نهاية عام ١٤١٠هـ ١٤٠٧/١/٦هـ أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد 5

إلى ١٤١٤/9/١٢هـ ١٤١٠/٢/٢٤هـ د.عبدالرحمن بن محمد السدحان ٦

١٤١٧/5/١ ١٤١٤/١٠/٢5هـ د. إبراهيم بن عبدهللا آل إبراهيم ٧

١٤١9/٧/5هـ ١٤١٧/5/٢هـ د. عبدالرحمن بن عبدهللا بن إبراهيم الشعالن ٨

١٤٢٤/٧/٨هـ ١٤١9/٧/٦هـ أ.د. عياض بن نامي السلمي 9

 إلى نهاية الفصل الدرا�سي األول

عام ١٤٢5هـ
١٤٢٤/٧/9هـ أ. د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز املشعل ١٠

إلى ١٤٣٣/١٠/٧هـ  من بداية الفصل الدرا�سي الثاني
عام ١٤٢5هـ

أ.د. أحمد بن محمد العنقري ١١

وال يزال ١٤٣٣/١٠/٧هـ د.علي بن عبدالعزيز املطرودي ١٢
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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.  	

اإلســهام فــي إيجــاد باحثيــن متخصصيــن فــي هــذه العلــوم، يكــون لديهــم قــدرة علــى اســتنباط األحــكام مــن أدلتهــا، وإيجــاد الحلــول الشــرعية ملــا يجــد مــن الوقائــع علــى   	

أســس وقواعــد مســتقاة مــن الكتــاب والســنة . 

، للقيــام بواجبــه نحــو املجتمــع، وذلــك مــن خــالل تدريــس املقــررات التــي يتوالهــا فــي مختلــف كليــات 
ً
 وعلميــا

ً
 عقليــا

ً
اإلســهام فــي تربيــة النــشء وإعــداده إعــدادا  	

الجامعــة، ووضــع املناهــج وتطويرهــا؛ لتخــدم أهــداف التعليــم .

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

أستاذ مشارك محمد مصطفى رمضان
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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

أستاذ مساعد طارق بن الحميدي العتيبي

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 عبد الحميد عبدهللا املشعل

محاضر عبدهللا عبدالرحمن الدهمش

محاضر ماجد صالح املنصور

محاضر محمد بن إبراهيم الشامي

محاضر ناصر بن محمد املقبل

محاضر ياسر بن عوض القحطاني
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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 بنت محمود عثمان

أستاذ مساعد أمل بنت عبدهللا حسين القحيز

أستاذ مساعد إيمان عبد هللا عبد الواحد الخميس

أستاذ مساعد بدرية بنت 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

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
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أستاذ مساعد فرح بنت فهد حسين الخري�سي

محاضر أروى بنت عبد هللا سليمان العميريني

محاضر أسماء بنت 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 بنت عبدهللا عبدالرحمن غديان التميمي

محاضر مرفت بنت راشد بن زيد الغنام

محاضر مها بنت عبدهللا شديد الصياح

محاضر منيرة بنت يوسف القا�سي

أستاذ مساعد 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 بنت عبدهللا عبدالرحمن الخرعان

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 بنت عبدهللا ناصر بن عمران

معيد شادن بنت عبد هللا علي العجالن



49

ثالثًا ـ قسم الثقافة اإلسالمية:
نشأة القسم ومن تولى رئاسته:

 يق�ســي بإنشــاء قســم الثقافــة اإلســالمية فــي كليــة الشــريعة؛ لتأهيــل متخصصيــن فــي الثقافــة اإلســالمية  قادريــن علــى 
ً
أصــدر املجلــس األعلــى للجامعــة فــي عــام ١٣9٦/95هـــ قــرارا

، وتدريس مقرراتها في املرحلة الجامعية، وقد عّين أول رئيس للقسم عام ١٣9٦هـ،  وهواألستاذ عمر بن عبدهللا عودة الخطيب ، ثم توالى على رئاسة 
ً
تنمية التخصص علميا

القســم نخبــة مــن أعضائــه، وفيمــا يلــي بيــان بأســمائهم:

أسماء الذين تولوا رئاسة قسم الثقافة اإلسالمية:
مدة عمله

اسم رئيس القسم م
إلى من

حتى ١٤٠٧هـ من عام ١٣9٦هـ أ. عمر بن عبدهللا عودة الخطيب ١

حتى ١٤١١هـ من عام ١٤٠٧هـ د. محمد بن عبدهللا عرفة ٢

حتى ١٤١٣هـ من عام ١٤١١هـ أ.د. عبدهللا بن إبراهيم الطريقي ٣

حتى ١٤١5هـ من عام ١٤١٣هـ أ.د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي ٤

حتى ١٤١٨هـ من عام ١٤١٦هـ د. ناصر بن إبراهيم آل تويم 5

حتى ١٤٢٣هـ من عام ١٤١٨هـ د. عبدهللا بن عبدالعزيز الزايدي ٦

حتى ١٤٢٦هـ من عام ١٤٢٣هـ د.عبدهللا بن محمد العمرو ٧

حتى ١٤٣٠هـ من عام ١٤٢٦هـ د. عبدهللا بن حمد العوي�سي ٨

حتى ١٤٣١هـ من عام ١٤٣٠هـ د.عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوي 9

حتى ١٤٣٧هـ د. ناصر بن إبراهيم آل تويم   من عام ١٤٣١هـ ١٠

١٤٤٠/9/١ه من عام ١٤٣٧هـ د. عبدالعزيز بن محمد القشعمي ١١

وال يزال ١٤٤٠/9/١ه د.أسامة بن محمد الشيبان ١٢

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 .   	  

التأكيــد علــى التــوازن، واالعتــدال فــي فهــم اإلســالم وتطبيقــه والبعــد مــن الغلــو، وبيــان مظاهــره، وأســبابه، وآثــاره، والتحذيــر منــه .  	  

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 )١( – مرحلة املاجستير.  	  

مناهج البحث العلمي )٢( – مرحلة املاجستير.  	  

مصادر الثقافة اإلسالمية– مرحلة املاجستير.  	  
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قضايا معاصرة )١( – مرحلة املاجستير.  	  

قضايا معاصرة ) ٢ ( – 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
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أستاذ مساعد حسين بن حامد عمر الديب

أستاذ مساعد عبد العزيز بن محمد القشعمي

أستاذ مساعد عبد هللا بن محمد الصرامي

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

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

أستاذ مساعد مها بنت جريس محمد الجريس

أستاذ مساعد عبير بنت محمد بن ربيع عاتي

محاضر أروى بنت عبد هللا سليمان املزيد

محاضر أسماء بنت ناصر عبد العزيز التميمي

محاضر أمل بنت عبد الرحمن بن هاجد الغامدي

محاضر أمل بنت عبد هللا علي العجالن

محاضر انتصار بنت فيحان بن صقر العتيبي

محاضر خلود بنت محمد بن صالح السياري

محاضر ريم بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي

محاضر سارة بنت أحمد بن زامل  الزامل

محاضر شعاع بنت عبد الرحمن املطلق

محاضر مليس بنت أحمد 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 بنت صالح عبد هللا الخليفي

محاضر نورة بنت عبد هللا الرويس

محاضر نورة بنت محمد عبد العزيز الهدلق

محاضر لمى بنت عبد املحسن سليمان أبانمي

محاضر نورة بنت مرشد التميمي

معيد مالك بنت إبراهيم بن محمد الجنهي

معيد هديل بنت محمد املشرف
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رابعًا ـ قسم األنظمة:
نشأة القسم ومن تولى رئاسته:

 بكلية الشريعة بالرياض في العام الجامعي ١٤٣٢-١٤٣٣هـ.
ً
 علميا

ً
 يق�سي بتأسيس قسم األنظمة، ليكون قسما

ً
أصدر مجلس التعليم العالي قرارا

أسماء الذين تولوا رئاسة قسم األنظمة :
مدة عمله

اسم رئيس القسم إلىم من
١٤٣5هـ ١٤٣٢هـ ١ د.صالح بن أحمد الوشيل

١٤٣٧هـ ١٤٣5هـ د. فهد بن عبدالعزيز الداوود ٢

١٤٤٠/١/9ه ١٤٣٧هـ د. يحيى بن علي العمري ٣

وال يزال ١٤٤٠/١/9ه د.طارق بن الحميدي العتيبي ٤

أهداف القسم:
اإلسهام في تدريس 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.  	  

السياسة الشرعية في مرحلة البكالوريوس.  	  

األنظمة القضائية في مرحلة البكالوريوس.  	  

ومن ضمن خطة القسم املستقبلية فتح برنامجين، أحدهما للماجستير،  واآلخر للدكتوراه في األنظمة.
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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
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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 المعارف
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

شرح  األحكام الشرعية الواردة في أبواب الفقه وفق منهجية الدراسة الفقهية	 

بيان املسائل األصولية الواردة في  أبواب أصول الفقه وفق منهجية الدراسة األصولية	 

توضيح القواعد الفقهية و املقاصدية وضوابطها, وما يتفرع عنها من قواعد وضوابط وفروع	 

شرح آيات األحكام في القرآن الكريم وأحاديث األحكام بما يخدم االستنباط الفقهي	 

تلخيص أبرز املفاهيم والنظريات واملبادئ املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي	 

استراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املعرفة منها:

املحاضرة الصفية.  	  

الحوار والنقاش.  	  

قراءة النصوص .  	  

* يراجع تفصيل االستراتيجيات، وأساليب التقويم في وثيقة توصيف البرنامج.
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طرق تقويم املعرفة املكتسبة منها:

االختبار الشفوي.  	  

االختبار التحريري.  	  

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

تحليل النصوص الفقهية واألصولية بما يثري امللكة االستنباطية	 

استنباط األحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وفق املنهجية العلمية	 

ربط القواعد واألصول مع فروع املسائل القديمة والنوازل املستجدة	 

استخدام القواعد واألصول الفرضية لحل مسائل املواريث وقسمة التركات	 

وصف األنظمة واإلجراءات القضائية وما يتعلق بها	 

نقد الشبه الواردة وفق منهج السلف الصالح في االعتقاد	 

التمييز بين أنواع النظم اإلسالمية وما تميز به اإلسالم من قيم وخصائص	 

استخدام املهارات اللغوية 	 

تطبيق مهارات التدريس وقيادة املدرسة والصف الدرا�سي 	 

 	
ً
تطبيق منهجية البحث العلمي عمليا

استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات اإلداركية منها:
إشراك الطالب في املناشط الجماعية.  	  

تأليف فرق عمل إلنجاز التمارين املنزلية.  	  

تكليف الطالب باإلشراف على املناشط غير الصفية.  	  
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عقد املناظرات الجماعية.  	  

طرق تقويم المعرفة المكتسبة منها:
االختبار الشفوي.  	  
االختبار التحريري  	  

نموذج مالحظة.  	  

تقييم الواجبات املنزلية.  	  

ج –  الكفاءات:
يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

قيادة الفريق واملشاركة في إيجاد الحلول.  	  

االلتزام بالقيم اإلسالمية، وآداب الخالف ومبادئ وأخالقيات املهن.  	  

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات 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 لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسؤولية منها:
مالحظة  أداء الطالب خالل املناقشة.  	  

تقويم أداء الطالب أثناء عملهم في املجموعة.  	  

تقييم املناظرات العلمية .  	  
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يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي، والتواصل الفعال.  	  

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات منها:
إشراك الطالب في املناشط الجماعية.  	  

الواجبات املنزلية.  	  

طرق تقويم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات:
مالحظة أداء الطلبة في املناشط الجماعية.  	  

مراقبة مدى التزام الطلبة بإنجاز املهام في الوقت املحدد وبالجودة املطلوبة.  	  

يتم إعداد طالب البرنامج ليكونوا بعد التخرج قادرين على:

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

استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:
تطبيق قواعد التجويد في القاعة.  	  

التطبيقات مع املدرب التربوي في املدارس.  	  

طرق تقويم اكتساب الطلبة لمهارات النفس_ حركية:
تقويم الطالب من قبل أستاذ املقرر.  	  

تقويم الطالب من قبل زمالئه واملدرب بعد تنفيذ الدرس.  	  
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المهن أو الوظائف التي يعد طلبة البرنامج لها:   

قا�سي.  	
مستشار شرعي.  	

محامي.  	
ممثل إدعاء.  	

محقق شرعي.  	
م. ِ

ّ
ُمعل  	

باحث قضايا إدارية متنوعة.  	
أمين سر في الدوائر القضائية.  	

عضو الهيئة العمالية في شؤون العمل.  	
باحث شرعي   	

أخصائي الحج والعمرة.  	
مراقب الحج والعمرة.  	

مراقب برامج إعالمية وعالقات عامة.  	
مراقب مطبوعات إعالمية.  	

مراقب ومشرف في اإلدارة الدينية.  	
واعظ.  	
داعية.  	
ُمرشد.  	

عضو في الهيئات الدينية.  	
كاتب ضبط.  	
مدقق توثيق.  	

مأذون عقود األنكحة.  	
ر بحث قضائي. ُمحّضِ  	

كاتب سجل.  	
مأمور وأخصائي تنفيذ في القضاء.  	

كاتب عدل.  	
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الخطة الدراسية المطورة لبرنامج البكالوريوس في كلية الشريعة
  

عدد مقررات البرنامج : ٨٤ مقرر
 القسم : الشريعة

  البرنامج: بكالوريوس - شريعة
عدد وحدات البرنامج : ١٨5 ساعة

جدول الخطة الدراسية

 متطلب جامعة أو
كلية أو قسم

 الساعات
المعتمدة المتطلبات السابقة  إجباري أو 

اختياري
رمز املقرر اسم المقرر المستوى

متطلب جامعة ١ - إجباري قرا١٠١ القرآن الكريم -  ١

 املستوى
األول

٣ - إجباري قرا٢9٢ تفسير آيات األحكام- ١

٣ - إجباري سنة٢١١ أحاديث العبادات- ١

٣ - إجباري عقد٢٢١  التوحيد -١

5 - إجباري فقه١١5 فقه العبادات -١

٢ - إجباري فقه١١٢ تاريخ الفقه

٣ - إجباري أصل١٢١ الحكم الشرعي

٢ - إجباري سنة٢١٢ مصطلح الحديث

٣ - إجباري نحو ٢١١ النحو -  ١
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متطلب جامعة ١ - إجباري قرا١5١ القرآن الكريم  -  ٢

 املستوى

الثاني

٣ - إجباري قرا٢9٣ تفسير آيات األحكام  -  ٢

٣ - إجباري سنة٢٢١ أحاديث العبادات  -  ٢

5 فقه١١5: فقه العبادات -١ إجباري فقه١55 فقه العبادات  -  ٢

٤ أصل١٢١ : الحكم الشرعي إجباري أصل١٢٢ أدلة األحكام -  ١

٢ - إجباري قرا٢9١ علوم القرآن

٣ - إجباري نحو٢١٢ النحو  -  ٢

٢ - إجباري ثقف١١١ قيم اإلسالم وخصائصه

٢ - إجباري تال١٠٢ الحاسب اآللي 
(في الدراسات الشرعية(

متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٢٠١ القرآن الكريم   -  ٣

 املستوى

الثالث

٣ - إجباري قرا٢9٤ تفسير آيات األحكام   -  ٣

٢ - إجباري سنة٢٣٣ تخريج الحديث

٢ - إجباري عقد٢٢٣ التوحيد   -  ٢

5 - إجباري فقه٢١5 فقه العبادات   -  ٣

٣ اصل١٢٢ : أدلة األحكام -  ١ إجباري أصل٢٢٢ أدلة األحكام   -  ٢

٢ اصل١٢١ : الحكم الشرعي إجباري أصل ٢5٧ الخالف واملناظرة

٣ - إجباري نحو ٢١٣ النحو   -  ٣

٢ - إجباري أدب٢٨٣ التحرير العربي

متطلب جامعة ٢ - إجباري ترخ ١٠١ السيرة النبوية
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متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٢5١ القرآن الكريم -  ٤

 املستوى

الرابع

٢ - إجباري سنة٢٤١ أحاديث املعامالت

٢ - إجباري عقد٢٢٤ التوحيد   -  ٣

٤ - إجباري فقه٢٦٤ فقه املعامالت -  ١

٣ أصل ٢٢٢ : أدلة األحكام   -  ٢ إجباري أصل ٢٢٣ أدلة األحكام   -  ٣

٢ أصل ١٢١ : الحكم الشرعي إجباري أصل ٢5٨ مقاصد الشريعة

٣ - إجباري نحو ٢١٤ النحو -  ٤

٢ - إجباري قصد ١٠٠ املدخل إلى علم االقتصاد

٢ - إجباري عدل ٤٠٢ املدخل إلى األنظمة

٢ - اختياري ثقف ٢٣١ النظم اإلسالمية

٢ - اختياري ثقف ٢٢١ مهارات التفكير

متطلب جامعة ٢ - إجباري ترخ١٠٢ تاريخ اململكة العربية السعودية

متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٣٠١ القرآن الكريم -  5

 املستوى

الخامس

٢ - إجباري قرا٢95 تفسير آيات األحكام -  ٤

٢ - إجباري عقد٢٢5 التوحيد -  ٤

5 فقه٢٦٤ : فقه املعامالت -  ١ إجباري فقه٣٢5 فقه املعامالت    -  ٢

٢ - إجباري عدل ٣٠٢ فرائض -  ١

٣ أصل٢٢٣ : أدلة األحكام   -  ٣ إجباري فقه٣٣٢ أدلة األحكام  -  ٤

٢ - إجباري أصل٣٢٣ القواعد الفقهية -  ١

٣ - إجباري أصل ٣5٤ النحو -  5

٢ _ إجباري نحو ٢١5 السياسة الشرعية

٢ - إجباري ثقف ٣٤١ مناهج البحث
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متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٣5١ القرآن الكريم -  ٦

 املستوى

السادس

٢ - إجباري سنة٢٦١ أحاديث األسرة

٣ - إجباري عقد٢٢٦ التوحيد -  5

٤ - إجباري فقه٣5٤ فقه األسرة -  ١

٣ فقه٣٣٢ : فرائض -  ١ إجباري فقه ٣5٣ فرائض -  ٢

٤ أصل١٢١ : الحكم الشرعي إجباري أصل ٣٢٤ دالالت األلفاظ -  ١

٢ أصل٣5٤ : القواعد الفقهية -  ١ إجباري أصل ٣55 القواعد الفقهية   -  ٢

٣ - إجباري نحو ٢١٦ النحو -  ٦

٢ - إجباري ترب٣5٠ أصول التربية اإلسالمية

١ ثقف٣٤١: مناهج البحث إجباري فقه٣9١ البحث العملي -الفقه

متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٤٠١ القرآن الكريم -  ٧

 املستوى

السابع

٢ - إجباري قرا٢9٦ تفسير آيات األحكام -  5

٢ فقه٣5٤ : فقه األسرة -  ١ إجباري فقه٤٢٢ فقه األسرة   -  ٢

٢ - إجباري فقه ٤٣٢ فقه الحدود والتعزيرات

٢ _ إجباري فقه ٤٤٢ فقه الجنايات

٣ فقه ٣5٣ : فرائض -  ١ إجباري فقه ٤١٣ فرائض   -  ٣

٤ أصل٣٢٤ : دالالت األلفاظ -  ١ إجباري أصل٤٢٤ دالالت األلفاظ    -  ٢

٢  أصل٢٢٢  : أدلة األحكام  -  ٢ 
 أصل ٣٢٣ أدلة األحكام  -  ٤

أصل ٣٢٤:   دالالت األلفاظ -  ١

إجباري أصل٤٢٦ تخريج الفروع على األصول

٢ إجباري ثقف ٢١١ أخالقيات املهنة

٢ إجباري نفس٢5١ علم النفس التربوي

٢ - إجباري نهج ٣5١ املناهج وطرق التدريس

١ ثقف٣٤١: مناهج البحث
أصل١٢١ : الحكم الشرعي

إجباري أصل٤٢٧ البحث العملي -أصول الفقه
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متطلب جامعة ١ - إجباري قرا٤5١ القرآن الكريم -  ٨

 املستوى

الثامن

٢ - إجباري سنة٢٨١ أحاديث الحدود والقضاء

٢ - إجباري فقه٤٦٢ فقه األطعمة واأليمان

٣ - إجباري فقه٤٧٢ فقه القضاء

٢ - إجباري أصل٤٢5 فقه النوازل

٣ أصل١٢١ : الحكم الشرعي إجباري عدل٤5٢ االجتهاد

٢ عدل ٤٠٢ : مدخل إلى األنظمة إجباري فقه٤٨٢ األنظمة القضائية

٢ - إجباري عقد٢٣٨ امللل و النحل

٢ إجباري ثقف ٤٣١ قضايا فكرية معاصرة

٢ - إجباري ترب ٤5٠ اإلدارة والسياسة التعليمية والتربية العملية 

٢ نهج ٣5١: املناهج وطرق التدريس إجباري نهج ٤5٧ طرق التدريس الخاصة والتربية العملية

١ ثقف٣٤١: مناهج البحث إجباري ثقف ٤٤١ البحث العملي -الثقافة اإلسالمية
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نبذة عن أنظمة الدراسة في الكلية
 

نظام الدراسة في الكلية:
تسير الدراسة في الكلية للمرحلة الجامعية على نظام املستويات .  )١

تتكون الدراسة من ثمانيةمستويات.  )٢

 . 
ً
 دراسيا

ً
تكون مدة املستوى الدرا�سي فصال  )٣

 ألحكام االنتقال من مستوى إلى آخر.
ً
يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات املستويات الدراسية وفقا  )٤

 يتم تسجيلهم في املقررات بما يضمن لهم الحد األدنى من العبء الدرا�سي في كل فصل على أن تراعى النقاط اآلتية :
ً
الطلبة املتعثرون دراسيا  )5

عدم التعارض في الجدول الدرا�سي .  	

استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املراد تسجيلها.  	

 يــُدرَّس ســت 
ً
و_يجــوز أن يســجل الطالــب فــي الفصــل الدرا�ســي الصيفــي ، وتــدرَّس املقــررات فيــه بســاعات مضاعفــة، فاملقــرر الــذي ســاعاته املعتــادة ثــالث أســبوعيا

، وهكــذا...، وذلــك لقصــر مــدة الدراســة فــي الفصــل الصيفــي، وال يحتســب الفصــل الصيفــي ضمــن املــدة املقــررة إلنهــاء متطلبــات التخــرج ، كمــا 
ً
ســاعات أســبوعيا

ال يحتســب  ضمــن الفــرص االســتثنائية.

يلزم الطالب املنتظم حضور املحاضرات والدروس العملية ، ويحرم من دخول االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن )٨٠ %( من املحاضرات والدروس   )٦

 في املقرر ، ويرصد له تقدير محروم 
ً
العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدرا�سي ، وُيعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا  

. )DN( أو )ح(  

، وال يسمح بالحذف من الجدول الدرا�سي للمستجدين من الطلبة، كما أنه يتم تسجيل جداول الطلبة )غير
ً
يتم تسجيل جداول )املستجدين( من الطلبة آليا  )٧

 وفــق مواعيــد محــددة تعلنهــا عمــادة القبــول والتســجيل بالجامعــة، ولــكل طالــب جــدول خــاص بــه، يمكــن طباعتــه مــن خــالل 
ً
  املســتجدين( فــي كل فصــل درا�ســي آليــا

صفحــة عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل فــي البوابــة اإللكترونيــة للجامعــة، وفــي حــال رغبــة الطالــب )غيــر املســتجد( التعديــل بالحــذف أو اإلضافــة فعليــه فعــل 

ذلــك عــن طريــق الخدمــات الذاتيــة اإللكترونيــة أو مراجعــة مســجلي الكليــة إلجــراء املطلــوب، وذلــك وفــق مواعيــد محــددة فــي األســبوعين األول والثانــي مــن الفصــل 

الدرا�ســي، وال يمكــن تجاوزهــا بــأي حــال.

ينصــح الطالــب بطباعــة الخطــة الدراســية للكليــة املســجل فيهــا مــن خــالل موقــع عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل فــي البوابــة اإللكترونيــة للجامعــة، ليســهل االطــالع   )٨

علــى املقــررات املطالــب بهــا فــي كل فصــل درا�ســي، وهــذه الخطــة تتضمــن أســماء املقــررات ورموزهــا مقســمة علــى املســتويات الدراســية.



67

 متفرقــة أو عــن جميــع اختبــارات الفصــل فإنــه يطــوى قيــده مــن 
ً
 متصلــة أو ثالثيــن يومــا

ً
فــي حــال تغيــب الطالــب عــن حضــور جميــع املحاضــرات لخمســة عشــر يومــا  )9

(، ويلزمــه التقــدم بطلــب إعــادة القيــد فــي الفصــل التالــي، وال يمكــن إعــادة القيــد إال مــرة واحــدة خــالل دراســته فــي الجامعــة.
ً
الجامعــة لكونــه )منقطعــا

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.  )١٠

الغــش فــي االختبــار أو الشــروع فيــه أو مخالفــة التعليمــات وقواعــد إجــراء االختبــار أمــور يعاقــب عليهــا الطالــب وفــق الئحةتأديــب الطلبــة التــي يصدرهــا مجلــس   )١١

الجـــامعة.

يجــوز للطالــب بعــد موافقــة عميدالكليــة التحويــل مــن تخصــص إلــى تخصــص آخــر داخــل الكليــة وفــق ضوابــط يضعهــا مجلــس الجامعــة، وتثبــت فــي الســجل   )١٢

األكاديمــي للطالــب املحــول مــن تخصــص إلــى آخــر جميــع املــواد التــي ســبق لــه دراســتها ، ويشــمل ذلــك التقديــرات واملعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته فــي 

الجامعــة .

 للضوابــط التــي يقرهــا مجلــس الجامعــة، ويشــترط لذلــك موافقــة الكليــة املحــول إليهــا، وأن 
ً
يمكــن للطالــب التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى داخــل الجامعــة وفقــا  )١٣

(، ويكــون ذلــك ملــرة واحــدة خــالل دراســة الطالــب فــي الجامعــة، وتثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالباملحــول مــن كليــة إلــى 
ً
( أو )معتــذرا

ً
 )متابعــا

ً
 دراســيا

ً
يم�ســي فصــال

أخــرى جميــع املــواد التــي ســبق لــه دراســتها، ويشــمل ذلــك التقديــرات واملعــدالت الفصليــة والتراكميــة طــوال دراســته فــي الجامعــة.

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط اآلتية :  )١٤

أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترفبها .

 من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية .
ً
ب- أال يكون مفصوال

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 .

 لإلجراءات واملواعيد املعلنة في الجامعة املحول إليها فيضوء الضوابط العامة للتحويل.
ً
يتم تحويل الطالب في أي فصل درا�سي من جامعة إلى أخرى وفقا  )١5

اإلنــذار األكاديمــي يحصــل عليــه الطالــب إذا انخفــض معدلــه التراكمــي عــن )٢.٠( مــن)5.٠٠(، ويترتــب علــى ذلــك توقــف املكافــأة الشــهرية عــن الطالــب، وفــي   )١٦

 فــي إمكانيــة منحــه فرصــة لرفــع معدلــه، إلــى أن يحصــل علــى اإلنــذار 
ً
، وينظــر حســابيا

ً
حــال تكــرر اإلنــذار علــى الطالــب للمــرة الثالثــة علــى التوالــي يتــم فصلــه أكاديميــا

 إذا لــم يتمكــن مــن رفــع معدلــه بعــد اإلنــذار الســادس.
ً
، كمــا أنــه يفصــل نهائيــا

ً
 فإنــه يتــم فصلــه نهائيــا

ً
الســادس، وإذا لــم يمكــن للطالــب رفــع معدلــه نظريــا

 تتجــاوز مــدة التأجيــل فصليــن دراســيين متتالييــن أو 
ّ
يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب تأجيــل الدراســة لعــذر تقبلــه الجهــة التــي يحددهــا مجلــس الجامعــة علــى أال  )١٧

 أق�ســى طيلــة بقائــه فــي الجامعــة ثــم يطــوى قيــده بعــد ذلــك ، ويجــوز ملجلــس الجامعــة فــي حــال الضــرورة االســتثناء مــن ذلــك 
ً
ثالثــة فصــول دراســية غيــر متتاليــة حــدا
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، وال تحتســب مــّدة التأجيــل ضمــن املــّدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

 إذا تقــدم بعــذر مقبــول لــدى الجهــة التــي يحددهــا مجـــلس الجامعــة، وذلــك 
ً
يجــوز للطالــب االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة فصــل درا�ســي دون أن يعــد راســبا  )١٨

بعد نهاية األسبوعين األول والثاني من بداية الفصل الدرا�سي ، وتستمر إلى ما قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ، وملجلس الجامعة – في 

حــاالت الضــرورة القصــوى – االســتثناء مــن هــذه املــّدة ، ويرصــد للطالــب تقديــر)ع( أو )W( ، ويحتســب هــذا الفصــل مــن املــّدة الالزمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

إذا لــم يتمكــن الطالــب مــن حضــور االختبــار النهائــي فــي أي مــن مــواد الفصــل لعــذر قهــري جــاز ملجلــس الكليــة ، فــي حــاالت الضــرورة القصــوى، قبــول عــذره   )١9

 خــالل مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الدرا�ســي التالــي ، ويعطــى التقديــر الــذي يحصــل عليــه بعــد أدائــه االختبــار البديــل .
ً
 بديــال

ً
والســماح بإعطائــه اختبــارا

إذا انقطــع الطالــب املنتظــم عــن الدراســةمدة فصــل درا�ســي دون طلــب التأجيــل يطــوى قيــده مــن الجامعــة ، وملجلــس الجامعــة طــي قيدالطالــب إذا انقطــع عــن   )٢٠

الدراســة ملــدة أقــل ، وبالنســبة للطالــب املنتســب يتــم طــي قيــده إذا تغيــب عــن جميــع االختبــارات النهائيــة لذلــك الفصــل دون عــذر مقبــول.

إجــراءات إعــادة القيــد بعــد االنقطــاع أو االنســحاب أو التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى أو تأجيــل الدراســة تتــم فــي األســبوعين األول والثانــي مــن الدراســة فــي كل   )٢١

فصــل درا�ســي، وال يقبــل أي إجــراء بعــد هــذا املوعــد إال فــي الفصــل التالــي.

ه قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية : 
ّ
يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجل  )٢٢

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 .

 دون الرجــوع إلــى ســجله الدرا�ســي الســابق علــى أن 
ً
 مســتجدا

ً
جـــ- إذا م�ســى علــى طــي قيــد الطالــب أربعــة فصــول دراســية فأكثــر، فبإمكانــه التقــدم للجامعــة طالبــا

تنطبــق عليــه كافــة شــروط القبــول املعلنــة فيحينــه.

د- ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ، وملجلس الجامعة - فيحال الضرورة-  االستثناء من ذلك .

.
ً
 أكاديميا

ً
هـ- ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان منذرا

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 فيعــّد قيــده ُملغــى مــن تاريــخ إعــادة القيــد.

يتخــرج الطالــب بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب الخطــة الدراســية، علــى أاليقــل معدلــه التراكمــي عــن مقبــول، وملجلــس الكليــة بنــاًء علــى توصيــة   )٢٣

مجلــس القســم املختــص تحديــد مقــررات مناســبة يدرســها الطالــب لرفــع معدلــه التراكمــي، وذلــك فــي حــال نجاحــه فــي املقــررات ورســوبه فــي املعــدل. 

الطالــب الــذي يكلــف بمقــررات لرفــع املعــدل وال يصــل إلــى درجــة النجــاح ُيعامــل وفًقــا للفقرتيــن )ب( و )ج( مــن املــادة العشــرين مــن الئحةالدراســة واالختبــارات   )٢٤

بشــرط أال يقــل معدلــه عــن 5٨% وتنــص الفقــرة )ب( علــى أنــه يفصــل الطالــب مــن الجامعــة: »إذا لــم ينــه متطلبــات التخــرج خــالل مــدة أقصاهــا نصــف املــدة املقــررة 

لتخرجــه عــالوة علــى مــدة البرنامــج، وملجلــس الجامعــة إعطــاء فرصــة اســتثنائية للطالــب إلنهــاء متطلبــات التخــرج بحــد أق�ســى ال يتجــاوز ضعــف املــدة األصليــة 



69

املحــددة للتخــرج«. كمــا تنــص الفقــرة )ج( علــى أنــه: »يجــوز ملجلــس الجامعــة فــي الحــاالت االســتثنائية معالجــة أوضــاع الطلبــة الذيــن تنطبــق عليهــم أحــكام الفقرتيــن 

مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات بإعطائهــم فرصــة اســتثنائية ال تتجــاوز فصليــن دراســيين علــى األكثــر«.  )أ( و )ب( من املادة العشرين  

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :  )٢5

أ- إذا حصــل علــى ثالثــة إنــذارات متتاليــة علــى األكثــر النخفــاض معدلــه التراكمــي عــن )٢.٠ مــن 5، أو ١.٠ من٤(،وملجلــس الجامعــة بنــاًء علــى توصيــة مجلــس 

الكليــة إعطــاء فرصــة رابعــة ملــن ُيْمكنــه رفــع معدلــه التراكمــي بدراســته للمقــررات املتاحــة.

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.  )٢٦

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :  )٢٧
وزن التقدير من : 5 رمز ا لتقدير التقدير الدرجة املئوية

5.٠ +أ ممتاز مرتفع ١٠٠إلى95

٤.٧5 أ ممتاز 9٠إلى أقل من 95

٤.5 +ب جيد جًدا مرتفع ٨5إلى أقل من 9٠

٤.٠ ب جيد جًدا ٨٠إلى أقل من ٨5

٣.5 +ج جيد مرتفع ٧5إلى أقل من ٨٠

٣.٠ ج جيد ٧٠إلى أقل من ٧5

٢.5 +د مقبول مرتفع ٦5إلى أقل من ٧٠

٢.٠ د مقبول ٦٠إلى أقل من ٦5

١.٠ هـ راسب أقل من ٦٠

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي :  )٢٨  

	  )ممتـــاز ( : إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن ٤.5٠ من ٠٠.5.

 (: إذا كان املعدل التراكمي من ٣.٧5 إلى أقل من ٤.5٠ من ٠٠.5.
ً
)جيد جدا  	

	  )جيـد ( : إذا كان املعدل التراكمي من ٢.٧5 إلى أقل من ٣.٧5 من٠.5.
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)مقبول ( : إذا كان املعدل التراكمي من ٢.٠٠ إلى أقل من ٢.٧5 من ٠٠.5.  	

تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالــب الحاصــل علــى معــدل تراكمــي مــن )٤.٧5( إلــى )5.٠٠( عنــد التخــرج، وتمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالــب الحاصــل علــى   )٢9  

معــدل تراكمــي مــن )٤.٢5( إلــى أقــل مــن )٤.٧5(.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى، أو الثانية: 

أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.  .١  

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد األدنى، والحد األق�سى للبقاء في كليته.  .٢  

أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما ال يقل عن )٦٠%( من متطلبات التخرج.  .٣  

و يراجع في ذلك لالستزادة  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية في اململكة العربية السعودية ، و القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية بجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية.
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  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.

 إذا كان تاريــخ ميــالد الطالــب 
ً
 فــي النظــام فمثــال

ً
أمــا الرمــز الســري فهــو مكــون مــن ســتة أرقــام حســب تاريــخ امليــالد علــى الصيغــة DDMMYY  ويجــب أن يكــون تاريــخ امليــالد مدخــال

١٤٠٧/٠9/٠5 فــإن الرمــز الســري يكــون ٠5٠9٠٧ 

**  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 
 للرمز السري القديم ، ثم يعاد إدخاله من جديد للتأكد من صحة اإلدخال األول ثم يضغط على تسجيل الدخول

ً
ويجب أن يكون من ستة أرقام ، ويجب أال يكون مشابها

**  ) اختيــاري مــن إدارة الجامعــة وألول مــرة ( لضمــان معرفــة الرمــز الســري وكمــا هــو مطبــق فــي كل مواقــع االنترنــت يتــم بدايــة الدخــول علــى صفحــة الســؤال واإلجابــة الخاصيــن 

 ، في حالة النسيان يمكن من الصفحة األولى الرئيسة الضغط على زر 
ً
بالحماية فيطلب النظام من املستخدم إدخال أي سؤال والجواب عليه لكي يتذكر الرمز السري الحقا

) نسيت الرمز السري ( فيتم الدخول إلى تلك الصفحة لتذكر الرمز السري. ويجب أن يكون السؤال والجواب سريين ويحتفظ بهما الطالب ، وال تكون اإلجابة سهلة التكهن.

 صفحة إرشــادية من الجامعة فيها بعض اإلرشــادات أو التعليمات أو اإلعالنات املهمة فتتم قراءة املعلومات ثم 
ً
**  ) اختياري من إدارة الجامعة وألول مرة ( قد تعرض غالبا

يضغــط علــى ) متابعــة ( لكــي يتــم الدخــول علــى النظــام.

 في أعلى الصفحات خريطة املوقع للرجوع إلى 
ً
**  في صفحة القائمة األساسية للطالب يمكن مشاهدة رابط للمعلومات الشخصية ، ورابط لخدمات الطالب ، ويوجد دائما

القوائم على هيكلة شجرة ، ويوجد الخروج واملساعدة والعودة إلى القائمة الرئيسة.

*  رابط املعلومات الشخصية حيث يستطيع الطالب:

١- تغيير السؤال واإلجابة الخاصين بالحماية.

٢- تغيير الرمز السري.

٣- عرض معلومات العناوين والهواتف.

*  رابط خدمات الطالب حيث يستطيع الطالب: 

١- التسجيل ومن خالل التسجيل يمكنه القيام بــ: 
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- اختيار الفصل الدرا�سي.

- الجدول الدرا�سي.

- الجدول األسبوعي.

- جدول الطالب الدرا�سي.

- حالة التسجيل.

- التسجيل الحالي.

- السجل التاريخي للتسجيل.

٢- سجالت الطالب ومن خالله يمكن الطالب االطالع على:

- عرض اإليقافات.  

- الدرجات النهائية.  

- عرض السجل األكاديمي.  

- دليل املقـررات.  

- عرض معلومات عن الطالب.  

- الجدول الدرا�سي.  
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شؤون الطلبة في الكلية
تقدم كلية الشريعة مجموعة من الخدمات الضرورية للدارسين، 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 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.
المكافآت والسلف واإلعانات :   .٣  

     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، 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 

 بأنــه يشــترط لإلفــادة مــن هــذه الخدمــة مــا يأتــي:
ً
اســتفادة مــن صنــدوق الطلبــة(. علمــا

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.  	  
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حضور الطالب وتقديم الطلب بنفسه لدى الباحث االجتماعي.  	  

الحد األق�سى لإلعانة )١٠٠٠( ريال وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد االطالع على الظروف واملبررات.  	  

صرف مبلغ )5٠٠( 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  
       يحــق للطــالب املنتظميــن املنتســبين بالكليــة طلــب الحصــول علــى شــهادة تعريــف )إفــادة( توجــه إلــى الجهــات الحكوميــة 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. 

طلب تقرير طبي:   .٥  
     توفــر إدارة شــؤون الطلبــة للطالــب عنــد تغيبــه عــن الدراســة ألســباب صحيــة نمــوذج )طلــب تقريــر طبــي(، يمكنــه مــن مطالبــة الجهــة الصحيــة التــي راجعهــا مــن 

 عــن حالتــه ، وتحديــد األيــام التــي تســتدعي تغيبــه عــن الدراســة.
ً
 صحيــا

ً
إعطائــه تقريــرا

طلب االنسحاب من المقرر الدراسي:   .٦  
      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 ) ١٢ ( ساعة.  	  

 فرصة استثنائية لرفع معدله أو إلنهاء متطلبات التخرج.
ً
أال يكون الطالب ممنوحا  	  
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أن يثبت في سجل الطالب ما يدل على انسحاب من املقرر ) الرمز – ع - (.  	  

تنتهي مدة االنسحاب قبل بدء اختبارات الفصل بأسبوعين حسب التقويم الجامعي.  	  

 من املقرر.
ً
أال يكون الطالب محروما  	  

خدمات الطلبة غير السعوديين :  .٧  
       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 

 ليكونــوا ســفراء للدعــوة إلــى هللا فيبلدانهــم 
ً
 ومعرفيــا

ً
مدروســة ومتكاملــة تهــدف إلــى تهيئــة كافــة الظــروف املالئمــة للدراســة والتحصيــل العلمــي ولتأهيلهــم علميــا

وليســهموا فــي بنــاء شــخصية اإلنســان املســلم علــى نــور وهدايــة فــي مجتمعاتهــم وليقدمــوا اإلســالم الصحيــح لغيرهــم فــي مختلــف بقــاع األرض.

ـ  إجراءات تسجيل الطلبة الجدد :
ً
أوال

مراجعة إدارة املنح والجوازات مكتب )٢٠٤( مبنى )٣٨(.  	  

إحضار خمس صور شخصية مقاس )٤×٦(.  	  

توقيع التعريف وختمه من مكتب العميد رقم )١٠٢( مبنى)٣٨(.  	  

مراجعة إدارة اإلسكان مكتب رقم )٣٠١( و)٣٠٢( مبنى )٣٨( 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.  	  

ـ  إجراءات إصدار تذكرة السفر السنوية: 
ً
ثانيا

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 مبكرا  	  

إرفاق صورة اإلقامة +صورة شخصية مقاس )٦×٤( .  	  

تسليم النموذج إلى إدارة املنح و الجوازات.  	  
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الطلبة الذين تنتهي إقاماتهم قبل نهاية اإلجازة عليهم مراجعة إدارة املنح والجوازات لتجديد إقامتهم قبل نهاية الفصل الدرا�سي الثاني.  	  

ـ   إجراءات سفر الخروج والعودة :
ً
ثالثا

موافقة جهة الدراسة)الكلية / املعهد(.  	  

صورة من اإلقامة.  	  

صورة شخصية مقاس )٤×٦(.  	  

تذكرة السفر ، سارية املفعول.  	  

تسديد املخالفات املروية إن وجدت )ألنه متطلب ملنح التأشيرة(.  	  

إحضار الطلبات املذكورة أعالها قبل موعد السفر بأسبوع.  	  

إخالء الطرف من صندوق الطلبة مبنى ) ٣٧ ( الدور األول ، وإدارة اإلسكان مبنى)٣٨( الدور الرابع قبل استالم الجواز.  	  

ـ   إجراءات سفر املتخرجين )خروج نهائي( :
ً
رابعا

            على جميع الطلبة املتخرجين أو املتوقع تخرجهم إتباع اإلجراءات التالية :

اإلقامة األصلية .  	  

صورة شخصية مقاس )٤×٦(.  	  

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 ) ٣9 ( الدور الرابع .  	  

الســفر النهائــي يكــون خــالل أســبوعين كحــد أق�ســى مــن تاريــخ صــدور قــرار إنهــاء املنحــة ومــن يتأخــر عــن ذلــك ســوف يتــم اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة   	  

. املتبعــة 

ـ   إجراءات فقدان اإلقامة :
ً
خامسا

بناء على التعليمات الصادرة في فقدان اإلقامة يتبع األتي :

تدفع غرامة مالية قدرها ) ٣٠٠ ( ريال للمرة األولى مع كتابة تعهد باملحافظة عليها .  	  

تدفع غرامة مالية مقدارها ) ٦٠٠ ( 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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اإلرشاد األكاديمي في الكلية

ترجع بداية العمل في اإلرشاد األكاديمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إلى العام ١٤٠٢هـ الذي شهد إنشاء عمادة القبول و التسجيل ، و قد عهدت إليها الجامعة 

 حتى تاريخ كتابة هذا 
ً
بمســؤولية العمل في هذا املجال، وأســفرت جهود العمادة عن وضع خمس خطط لإلرشــاد األكاديمي، وأعقبتها بخطة سادســة، ال يزال العمل بها جاريا

التقريــر.

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

 اسم: )قسم اإلرشاد األكاديمي بعمادة القبول والتسجيل(.
ً
اإلرشاد اإللكتروني( و )وحدة التنسيق و املتابعة( و )وحدة اإلرشاد الفردي(، يجمعها جميعا

وأن�سئ بالتزامن مع ذلك فروع لإلرشاد األكاديمي في كل كلية من كليات الجامعة، ومن ذلك كلية الشريعة.
أهداف اإلرشاد األكاديمي في كلية الشريعة

   ويهدف اإلرشاد األكاديمي في كلية الشريعة إلى : 

تعريف الطلبة املقبلين على التسجيل بكلية الشريعة.    .١  

٢.  تعريف الطالب عامة ، و املستجدين منهم خاصة بنظام الدراسة، والئحة االختبارات، و اإلجراءات النظامية املتبعة في الجامعة، وغير ذلك من النظم  واللوائح الجامعية   

املهمة لهم.   

العمل على توطيد العالقات بين الطالب، وأعضاء هيئة التدريس اقتداء بما كان عليه السلف الصالح في العالقة بين العلماء وطالب العلم، وتحقيًقا لرسالة الجامعة..  .٣  

ا، وإرشادهم  لرفع مستواهم العلمي، ومساعدتهم على مواجهة ما يقابلهم من عقبات أو مشكالت. توجيه الطالب املتعثرين دراسيًّ  .٤  

رعاية الطالب املتفوقين، وإرشادهم بما يعينهم على االستمرار في التفوق تشجيًعا لهم و حفًزا لغيرهم .  .5  

ا( ، وإرشادهم للتغلب على إعاقتهم، وللتكّيف مع الحياة الجامعية بصفة عامة، ومواصلة  الدراسة على وجه  ا أو بصريَّ رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة )املعاقين حركيًّ  .٦  

الخصوص، عبر تسهيل تواصلهم مع الجهات املعنية بهم.    

متابعة التسرب الدرا�سي للوقوف على األسباب واقتراح الحلول لعالجها .  .٧  

رعاية طالب املنح الدراسية وتوجيههم إلى ما يحقق مواصلتهم الدراسة ، ويعينهم على التغلب على ما يقابلهم من عقبات أو مشكالت ليكونوا دعاة صالحين في بالدهم   .٨  

.
ً

مستقبال   

حث الطالب والطالبات على التمسك باألخالق الفاضلة، والتحلي بصفات طالب العلم وآدابه.  .9  

اإلسهام في تهيئة الطالب املتوقع تخرجهم بما يمكنهم من النجاح في الحياة العملية مستقبال.  .١٠  
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االهتمام بالظواهر اإليجابية بين الطالب وتدعيمها .   .١١  

االهتمام بالظواهر السلبية التي قد تبرز في محيطهم ، ودراستها  واتخاذ التدابير املناسبة بشأنها ، واقتراح ما يلزم حيالها.  .١٢  

           ١٣ - اإلرشاد والتوجيه الوظيفي لطالب السنة النهائية في املرحلة الجامعية وإرشادهم إلى التخصص الدرا�سي الذي يتناسب مع ميولهم والذي يفي في الوقت نفسه باحتياجات التنمية ، في 

مرحلة الدراسات العليا والتخصصات املتاح التسجيل فيها ، وشروط القبول. 

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 باللوائح واألنظمة املعمول بها في املرحلة الجامعية، وتعريفهم بالخدمات املساندة املقدمة لهم، و بنظام الدراسة، والئحة االختبارات، و اإلجراءات النظامية املتبعة في   	

الجامعة، وغير ذلك من النظم  واللوائح الجامعية املهمة لهم.

رعاية املوهوبين واملبدعين وتقديم البرامج املعينة لهم على االستمرار في تميزهم.  	

رعاية املتفوقين دراسيا، وتقديم البرامج التي تضمن استمرار تفوقهم.  	

رعاية طالب املنح الدراسية، وتقديم الدورات الالزمة لهم.  	

توجيه الطالب املتعثرين دراسيا، والتعرف على أسباب ذلك، وتقديم الدورات الالزمة لرفع مستواهم.  	

متابعة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على تجاوز ما يواجهونه من عقبات.  	

متابعة أوضاع الطلبة من حيث املتابعة واالنقطاع واتخاذ ما يلزم .  	

نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي حول أنظمة ولوائح الدراسة واالختبارات ، وحقوق الطلبة وواجباتهم.   	
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 خدمة المجتمع واألنشطة غير المنهجية في الكلية
أواًل: خدمة المجتمع:

مــن خــالل النظــر فــي أهــداف كليــة الشــريعة بالريــاض يظهــر بجــالء أن مــن أهــم أهدافهــا: تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة املتبادلــة فــي مجــاالت القضــاء واإلفتــاء والتعليــم 

واالستشــارات، وذلــك مــن خــالل آليــات متعــددة، وهــي:  

نشر العلم الشرعي وتقديم البرامج التعليمية في العلوم الشرعية.  	

تقديم االستشارات الشرعية والتوجيه.  	

املساهمة في سد حاجة املجتمع لإلفتاء والقضاء.  	

وقد خرجت الكلية اثنتا وستين دفعة حتى إعداد هذه الوثيقة؛ ليعملوا في مختلف القطاعات الحكومية واألهلية في املجتمع.
ثانيًا: 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.

 تحويــل مســمى األنشــطة الطالبيــة فــي الكليــة إلــى )النــادي العلمــي(، حيــث يقــوم هــذا النــادي بعــدد مــن األنشــطة التــي تعــزز تطويــر قــدرات ومواهــب الطلبــة، 
ً
 وقــد تــم مؤخــرا

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.  	  

املشاركة في االحتفاء باليوم الوطني كل سنة، وتقام بهذه املناسبة عدد من املحاضرات والكلمات، كما يشارك النادي بتنفيذ األنشطة املصاحبة لهذه   	  

املناسبة.   

املشاركة املتميزة في املسابقات املحلية والدولية تحت إشراف عمادة شؤون الطلبة، وبفضل من هللا فكان لطالب الكلية املراكز املتقدم في كثير من هذه   	  

األنشطة.   

التعاون مع عمادة مركز خدمة املجتمع بتنفيذ عدد من الدورات العلمية داخل الكلية، ويشارك في هذه الدورات عدد كبير من طالب الكلية.  	  

تنظيم عدد من الزيارات لعدد من املرافق الحكومية والوزارات التي تهم طالب كلية الشريعة، كما يقوم النادي بزيارة نوعية ملرافق الجامعة واالطالع على   	  

إمكانيتها.   

التعاون مع لجنة خدمة املجتمع والخريجين في تحقيق األهداف املشتركة  	  
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)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 .  .١  

تدريب الطالب على املهارات الكافية ، واألدوات العلمية ، التي تساعد في  .٢  

فهم املقررات الدراسية في برنامج كلية الشريعة .  .٣  

ربط طالب الكلية بالقدوات الصالحة .  .٤  

العناية بالطالب املتميزين واملوهوبين في الكلية .   .5  

املشاركة في صنع رؤية واضحة للطالب في سيره في طريق تحصل العلم.  .٦  

إكساب الطالب مهارة التعلم الذاتي في طريق الطلب .   .٧  
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مخرجات الكلية وأبرز األعالم الذين تخرجوا فيها
مخرجات الكلية

تخرجت في الكلية تسع وخمسون دفعة، منذ العام ١٣٧٦هـ، وحتى العام الدرا�سي ١٤٣٣هـ/١٤٣٤هـ، 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.

، وهم على حسب الترتيب األلفبائي:
ً
وكانت أول دفعة تخرجت في الكلية سنة ١٣٧٦هـ، وكان عدد طالبها اثنين وعشرين طالبا

االسم م

إبراهيم بن عبدهللا الثميري ١

إبراهيم بن الشيخ بن محمد بن إبرهيم ٢

إبراهيم بن محمد بن عثمان ٣

حمود بن عبدهللا العقالء ٤

راشد بن صالح بن خنين 5

زيد بن عبدالعزيز بن فياض ٦

سعد بن إسحاق بن عتيق ٧

صالح بن محمد بن رشود ٨

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن سحمان 9

عبدالرحمن بن محمد بن شعيل ١٠

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي ١١

عبدالعزيز بن عبداملنعم ١٢

عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان ١٣

عبدهللا بن عبدالعزيز بن إدريس ١٤

علي بن سليمان الرومي ١5

علي بن سليمان الضالع ١٦

عبدامللك بن عمر آل الشيخ ١٧

محمد بن سعود بن دغيثر ١٨

محمد بن سليمان األشقر ١9

محمد الصالح الشاوي ٢٠

محمد بن عبدالرحمن بن دخيل ٢١

منصور بن عثمان الدخيل ٢٢



82

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 ١٣9٧هـ/١٣9٨هـــ، ملعالــي الشــيخ د.صالــح 

بــن فــوزان بــن عبــدهللا الفــوزان.

 فــي قســم الفقــه، وكانــت بعنــوان: »األطعمــة مــا يحــل ومــا يحــرم منهــا باألدلــة« فــي عــام ١٣9٨هـ/١٣99هـــ ملعالــي الشــيخ د.صالــح بــن 
ً
وأول رســالة دكتــوراه نوقشــت فــي الكليــة أيضــا

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 ١٣9٨/٦/٦هـ.

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 ١٤٠٤/٨/٢9هـــ.

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 ١٤٠٢/5/١هـ.

وأول رســالة دكتــوراه فــي قســم الثقافــة اإلســالمية كانــت بعنــوان: »املجتمــع اإلســالمي املعاصــر وأســباب ضعفــه ووســائل عالجــه«، للدكتــور عبــدهللا بــن ســليمان املشــوخي، وقــد 

نوقشــت فــي ١٤٠5/5/١٦هـــ.

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 الكليــة ســنة   .١  

. ١٣٧٦هـــ
، واملستشار في الديوان امللكي، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٦هـ.

ً
،  ورئيس تعليم البنات سابقا

ً
معالي الشيخ/ راشد بن صالح بن خنين ، وكيل وزارة العدل سابقا  .٢  

معالي الشيخ/ عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان -رحمه هللا- عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٦هـ.  .٣  
، وقد تقلد قبل ذلك عدة مناصب منها: مدير عام الكليات واملعاهد ، مدير معهد 

ً
معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد العبداملنعم األمين العام لهيئة كبار العلماء سابقا  .٤  

الريــاض ، وكيــل هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، تخــرج فــي الكليــة ســنة ١٣٧٦هـــ.
، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٧هـ.

ً
فضيلة الشيخ/ عبدهللا بن حسن بن قعود-رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقا  .5  
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، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٧هـ.
ً
معالي الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين –رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء سابقا  .٦  

فضيلة الشيخ/ عطيه بن محمد سالم –رحمه هللا- قا�سي التمييز بمحكمة املدينة املنورة، واملدرس باملسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٧هـ.  .٧  
،  واملستشار السابق في الديوان امللكي، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٧هـ.

ً
معالي الشيخ/ د. عمر بن عبدالعزيز بن مترك –رحمه هللا- وكيل وزارة العدل سابقا  .٨  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٨هـ.
ً
فضيلة الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن األطرم –رحمه هللا- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقا  .9  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٧٨هـ.
ً
فضيلة الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن زاحم –رحمه هللا- إمام وخطيب املسجد النبوي، ورئيس محاكم املدينة املنورة سابقا  .١٠  

فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن الناصر البراك العالم املعروف، تخرج سنة ١٣٧٨هـ.  .١١  
، تخرج في الكلية سنة ١٣٧9هـ.

ً
معالي الشيخ/ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس املجلس األعلى للقضاء سابقا  .١٢  

معالي الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة ١٣٨١هـ .  .١٣  
فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري –رحمه هللا- الداعية املعروف، تخرج في الكلية سنة ١٣٨١هـ.  .١٤  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٢هـ.
ً
معالي الشيخ/ د. محمد بن عبدهللا العجالن، مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقا  .١5  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٢هـ.
ً
معالي الشيخ/ محمد بن سليمان املهوس، رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقا  .١٦  

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة العربية السعودية، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٣هـ/١٣٨٤هـ.  .١٧  
، وأميــن عــام رابطــة العالــم 

ً
 ، ومديــر جامعــة اإلمــام ســابقا

ً
معالــي الشــيخ/ د. عبــدهللا بــن عبداملحســن التركــي، وزيــر الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ســابقا  .١٨  

الكليــة ســنة ١٣٨٣هـ/١٣٨٤هـــ. فــي  تخــرج   ،
ً
ســابقا اإلســالمي 

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٤هـ/١٣٨5هـ.
ً
معالي الشيخ/ د.صالح بن سعود آل علي، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق سابقا  .١9  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٤هـ/١٣٨5هـ.
ً
معالي الشيخ/ د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقا  .٢٠  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٤هـ/١٣٨5هـ.
ً
معالي الشيخ/ أ.د. عبدهللا بن علي الركبان، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقا  .٢١  

 ، تخرج في الكلية سنة ١٣٨5هـ/١٣٨٦هـ.
ً
معالي الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية، رئيس املحكمة  العليا سابقا  .٢٢  

، تخــرج فــي الكليــة ســنة 
ً
، وعضــو اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء ســابقا

ً
معالــي الشــيخ/ د. بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيد-رحمــة هللا-وكيــل وزارة العــدل ســابقا  .٢٣  

. ١٣٨٧هـ/١٣٨٨هـــ
، تخرج في الكلية سنة 

ً
، وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء حاليا

ً
معالي الشيخ/ أ.د. أحمد بن علي أحمد سير املباركي عضو مجلس الشورى سابقا  .٢٤  

١٣٨٧هـ/١٣٨٨هـــ.
، تخرج في الكلية سنة ١٣٨٨هـ/١٣٨9هـ .

ً
معالي الشيخ/ إبراهيم بن عبدهللا الغيث، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقا  .٢5  

، تخرج في الكلية سنة ١٣٨9هـ/١٣9٠هـ.
ً
معالي الشيخ/ د.علي بن مرشد املرشد، رئيس تعليم البنات سابقا  .٢٦  

فضيلة الشيخ/ د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام املسجد النبوي ، تخرج في الكلية سنة ١٣9١هـ/١٣9٢هـ .  .٢٧  
، تخرج في الكلية سنة ١٣9١هـ/١٣9٢هـ .

ً
٢٨.  معالي الشيخ/ محمد بن فهد بن سعد الدوسري، رئيس املحكمة اإلدارية العليا سابقا  

، تخرج في الكلية سنة ١٣9٢هـ/١٣9٣هـ .
ً
، ورئيس مجلس الشورى حاليا

ً
معالي الشيخ/ د. عبدهللا بن محمد إبراهيم آل الشيخ وزير العدل سابقا  .٢9  

، تخرج في الكلية سنة ١٣9٢هـ/١٣9٣هـ.
ً
معالي الشيخ/ صالح بن عبد هللا آل إبراهيم، نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سابقا  .٣٠  
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، تخرج في الكلية سنة ١٣9٣هـ/١٣9٤هـ.
ً
معالي الشيخ/ د. عبدالطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقا  .٣١  

 ، تخرج في الكلية سنة ١٣9٤هـ/١٣95هـ .
ً
معالي الشيخ/ عبداملحسن بن ناصر العبيكان، املستشار في الديوان امللكي سابقا  .٣٢  

معالي الشيخ/ د. عبدهللا بن محمد املطلق، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، واملستشار في الديوان امللكي، تخرج في الكلية سنة ١٣9٤هـ/١٣95هـ   .٣٣  
.

معالي الشيخ/ د. عبدالكريم بن عبدهللا الخضير، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء تخرج في الكلية سنة ١٣9٦هـ/١٣9٧هـ .  .٣٤  
، تخرج في الكلية سنة ١٣9٧هـ/١٣9٨هـ 

ً
، عضو مجلس الشورى سابقا

ً
فضيلة الشيخ/ د.عبدهللا بن صالح بن سليمان الحديثي، وكيل وزارة العدل سابقا  .٣5  

معالي الشيخ/ عبدهللا بن محمد بن سعد بن خنين، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، تخرج في الكلية سنة ١٣9٧هـ /١٣9٨هـ .  .٣٦  
معالي الشيخ/ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي، وإمام وخطيب املسجد الحرام، تخرج في الكلية سنة   .٣٧  

١٤٠٢هـ/١٤٠٣هـــ.
، تخرج في الكلية سنة ١٤٠٤هـ/١٤٠5هـ.

ً
معالي الشيخ/ إبراهيم بن شايع الحقيل، رئيس ديوان املظالم سابقا  .٣٨  

فضيلة الشيخ/ د. حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب املسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة ١٤٠5هـ/١٤٠٦هـ.  .٣9  
، تخرج في الكلية سنة ١٤٠٦هـ/١٤٠٧هـ.

ً
، األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي حاليا

ً
معالي الشيخ/ د.محمد بن عبد الكريم العي�سى وزير العدل سابقا  .٤٠  

، تخرج في الكلية سنة ١٤٠٦هـ/١٤٠٧هـ.
ً
معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن حمين الحمين، رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر سابقا  .٤١  

، تخرج في الكلية سنة ١٤٠9هـ .
ً
معالي الشيخ/ د. سعد بن ناصر الشثري، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء سابقا  .٤٢  

فضيلة الشيخ/ د. عبد املحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب املسجد النبوي، تخرج في الكلية سنة ١٤٠9هـ/١٤١٠هـ.  .٤٣  
فضيلة الشيخ/ د. صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب، إمام وخطيب املسجد الحرام، تخرج في الكلية سنة ١٤١٣هـ/١٤١٤هـ  .٤٤  
معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس املجلس األعلى للقضاء املكلف.، تخرج في الكلية سنة ١٤٢٠ه  .٤5  

معالي الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان املظالم، تخرج في الكلية سنة ١٤٢١ه  .٤٦  
، والرئيس العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، تخرج في الكلية سنة ١٤١٨ه

ً
معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدهللا السندـ  مدير الجامعة اإلسالمية سابقا  .٤٧  

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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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:
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ثانيًا: النتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس:
صدر عن أعضاء هيئة التدريس العديد من األبحاث العلمية وأوراق العمل وتم نشرها في املؤتمرات والندوات واملجالت العلمية، كما تقوم الكلية بإصدار  دليل يجمع النتاج 

العلمي ألعضائها. وفيما يلي نماذج لبعض أبحاث أعضاء هيئة التدريس التي قامت الجامعة مشكورة بطباعتها:

  

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 ١٣٨9هـــ 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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 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 ســنة١٤٢9هـ، وســبق ذلــك وضــع خطــة 

اســتراتيجية خمســية لتطويــر برنامــج الشــريعة ســنة ١٤٢٧هـــ ، 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، و١٤٣٧هـ
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. 

ـ املؤشرات التي تم أخذها في االعتبار في كل معيار. 

ـ أهم نقاط القوة.

ـ أولويات التحسين في كل معيار. 
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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 وأولويات التحسين.

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. 

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 . 
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ثالثًا:      مذكرة مقاييس التقويم الذاتي لبرنامج الشريعة لألعوام :١٤٣0هـ، و١٤٣٤هـ، و١٤٣٧هـ
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. 

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

ويشمل: 

١ـ  نبذة عامة عن كلية الشريعة.

٢ـ توصيف برنامج الشريعة.

٣ـ الخطة الدراسية للبرنامج.

٤ـ توصيف مقررات برنامج الشريعة.

5ـ اللوائح واألنظمة.

 ٦ـ  شؤون الطلبة.

٧ـ  اإلرشاد األكاديمي في البرنامج.

٨ـ  السير الذاتية املختصرة ألعضاء وعضوات هيئة التدريس في الكلية. 
سادًسا : أدلة وملفات البرنامج ، مع إجراء التحديثات الالزمة لها سنويا .

ويشمل: 

  دليل إدراة ضمان الجودة. ١

دليل ضمان الجودة للعملية التعليمية. ٢

دليل أعضاء هيئة التدريس بالكلية .. ٣

دليل اإلرشاد األكاديمي. ٤

دليل الخدمات املساندة. 5

الدليل اإلرشادي.. ٦

الهندرة. ٧
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دليل التدريب امليداني. ٨

سياسات البحث العلمي. 9

دليل الخريجين. ١٠

دليل خدمة املجتمع بالكلية.. ١١

دليل استراتيجات التدريس بكلية الشريعة. . ١٢

هذا موجز ألبرز أعمال الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.

وقد تمت زيارة الكلية من قبل فريق معتمد من املراجعين الخارجيين للبرنامج التطويري املؤهل لالعتماد األكاديمي للكلية، وذلك خالل شهر ذي القعدة من العام 
الهجري ١٤٣١هـ.  وقد تم اعتماد تقرير الدراسة الذاتية لبرنامج الشريعة من مجلس الكلية ، في الجلسة التاسعة ، بتاريخ: ١٤٣9/٣/١5هـ.

وقد أكملت الكلية جميع مستلزمات التأهل الفعلي لالعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. وتمت زيارة فريق زيارة التحقق من املركز 
الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، وقــام فريــق  التهيئــة بزيــارة فريــق االعتمــاد البرامجــي، ثــم عمــل البرنامــج علــى االســتجابة لتوصيــات فريق التحقق .

كما زار فريق املراجعين الخارجيين للكلية عام ١٤٤٠ ه ، وتم العمل على تلبية التوصيات الواردة بعد لقاء التهيئة لزيارة فريق املراجعين الخارجيين. 
وفي العام الجامعي ١٤9٣-١٤٤٠ه حصل برنامج بكالوريوس الشريعة في كلية الشريعة بالجامعة على االعتماد البرامجي.	 
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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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 في خدمتـــك

أواًل ـ األرقام الهاتفية :

رقم الناسوخ رقم الهاتف اسم الجهة م
٠١١٢59٠٢9٢ ٠١١٢5٨٢١٠٠ مكتب عميد الكلية ١

٠١١٢59٠٢9٢ ٠١١٢5٨٢٤5١ مدير مكتب العميد ٢

٠١١٢59٠٢9٣ ٠١١٢5٨٢5٠٠ مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة ٣

٠١١٢5٨٢٢٦5 سكرتير مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة ٤

٠١١٢59٧٣٤٠ ٠١١٢59٧٣٤٢ مكتب وكيلة الكلية لشؤون الطالبات 5

٠١١٢59٧٣٤٦ مديرة مكتب وكيلة الكلية لشؤون الطالبات ٦

٠١١٢5٨٢5٨٧ ٠١١٢5٨٢٤١٣ مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ٧

٠١١٢5٨٢٤١٤
٠١١٢5٨٢٤١5

سكرتير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا ٨

٠١١٢5٨٢٤٧٨ ٠١١٢5٨٢٤٧٨ 9 إدارة ضمان الجودة

٠١١٢59٧٨٣٧ إدارة ضمان الجودة - طالبات ١٠

٠١١٢5٨٢٤٧9 سكرتير مكتب إدارة ضمان الجودة ١١

٠١١٢5٨٢٢٦٦ ٠١١٢5٨٢٢٦٦ مكتب رئيس قسم الفقه ١٢

٠١١٢5٨٢١5١ مكتب وكيل قسم الفقه ١٣

٠١١٢5٨٢٤٤9 ٠١١٢5٨٢١5٠ مكتب أمين قسم الفقه ١٤

٠١١٢599٤٢١ مكتبة منسقة قسم الفقه ١5

٠١١٢5٨٢٤٨٣ ٠١١٢5٨٢٤٤9 مكتب رئيس قسم أصول الفقه ١٦
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٠١١٢5٨٢٠٨5 مكتب وكيل قسم أصول الفقه ١٧

٠١١٢5٨٢٠٨٤ مكتب أمين قسم أصول الفقه ١٨

٠١١٢599٤١٠ مكتب منسقة قسم أصول الفقه ١9

٠١١٢5٨٢٤٨٣ مكتب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية ٢٠

٠١١٢5٨٢١٢٣ مكتب وكيل قسم الثقافة اإلسالمية ٢١

٠١١٢5٨٢١٢٢ مكتب أمين قسم الثقافة اإلسالمية ٢٢

٠١١٢599٣٤٤ مكتب منسقة قسم الثقافة اإلسالمية ٢٣

٠١١٢5٨٢٣٤٢ مكتب املرشد األكاديمي ٢٤

٠١١٢59٧٨٦9 مكتب اإلرشاد األكاديمي – طالبات ٢5

٠١١٢5٨٢٢٣٣ مكتب مدير الشؤون اإلدارية ٢٦

٠١١٢5٨٢٢9٦ مكتب مدير شؤون الطلبة ٢٧

٠١١٢59٠١٨٧ ٠١١٢5٨٢5٣٣ مكتب شؤون الطلبة ٢٨

٠١١٢59٧٢٣٣ مكتب إشراف القسم – طالبات ٢9

٠١١٢5٨٢٣٣٠
٠١١٢5٨٢٣٣٦

٣٠ مكتب شؤون االختبارات

٠١١٢59٧٧99 مكتب شؤون االختبارات – طالبات ٣١

٠١١٢59٧٣٦٤ ٣٢ مكتب االتصاالت اإلدارية

٠١١٢5٨٢٢٣٨ مكتب النسخ والتصوير ٣٣

٠١١٢5٨١٢٢٢ املكتبة املركزية ٣٤

٠١١٢5٨٠٠٠٠ املقسم الرئي�سي للجامعة ٣5
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ثانيًا ـ البريد االلكتروني :

 	webmaster@imamu.edu.sa          : البريد اإللكتروني العام للجامعة

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

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

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

ثالثًا ـ روابط شبكية :

    يمكن الوصول إلى معلومات هامة أو خدمات تهمك من خالل الروابط التالية:

موقع كلية الشريعة           	 

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
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. 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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