


ما يه ؟   ما أ مهَهتا؟ 

عسإديه                              حسى مصإحل إ   "درإسة إمتلومي إذلإيت:  "إ 

 إمربانمج إل اكدميي( كطة)حتيك                                       

عسإد وجَلة مكتوتة  مكرتوهِـــًـا)من ذالل إ   (وركِـــًـا وإ 

حصإءإت إمتليص ومجع إل دةل إميت تُِنَُت عىل  معلوماٍت   ف إملارئ تعحَعة إ  اكفٍِة متعًص
 .أ ساسيا إمنتاجئ

 .ثضم أ دةل اكفِة ثسل عىل أ ن إمربانمج حيلق معاًري الاعامتد إل اكدميي

 وحفطًا مس تفِضًا ملسى حودة إمربانمج، ابمحَاانت وإل حطاءإت إمليمة

حتلَل مسى حتلِق رساةل وأ ىسإف إمربانمج ثشلٍك    دكِق، وأ مَة إمتغلة عىل 
 إمتحسايت إميت ثوإهجو



ما إذلي 

ثتضمنو 

 إدلرإسة

إمعالب وإخلصجيني إستداانتهتاجئ  

حطائَة  وحتلَليا  معلومات إ 

ثلٍصص ملك معَار من إملعاًري إل حس عرش 

 ثلٍصص ثفطَيل ل ىسإف جصانمج إمرشًعة 
 

 مؤرشإت إل دإء ، إمصأ ي إملس تلل 



عسإد إمتلٍصص وأ سامء إملشاركني :معلومات عامة  كَف مت إ   

 

 أ جصز حمتوايهتا



هحشة اترخيَة 

خمترصة عن 

إمربانمج 

وإحلاخة إميت 

ًغعهيا، 

وأ جصز هلاط 

إملوة، وأ جصز 

جنازإت  إ 

 إمربانمج

 :إمربانمج ثلسمي اترخي

  إل سالمِة، سعود جن محمس إل مام جلامعة إل وىل إمنوإة ويه إمسعودًة، إمعصتَة إململكة يف إوشاؤىا مت إميت إملكَات أ س حق من ابمصايض إمرشًعة لكَة ثعس

جصإىمي جن محمس إمش َخ أ هشإك إمسعودًة إدلاير مفيت سامحة ًس عىل إمصايض، مسًنة يف م1954/ه1373 عام جصانجميا وإعمتس أ وشئت -هللا رمحو- إمش َخ أ ل إ 

 .ىـ1386-1385 عام (وإحسة ظامحة) إمربانمج يف  إمعامحات درإسة وتسأ ت ظامًحا، (٢٢) إمعالب عسد واكن

 ..ىـ3/3/1436 تتارخي إملعورة إجلسًسة إدلرإس َة إخلعة إعامتد مت

سرتإثَجَة دعة وضع ذكل وس حق ىـ،14٢9 عام إمربانمج يف إجلودة أ عامل وتسأ ت  .ىـ14٢7  عام نلربانمج مخس َة إ 

 .إمربانمج تسأ  

ىل إل ن إمعلحة عسد ًطل  (وظامحة ظامة 8٠٠٠) إ 

 :إمربانمج ثلسمي سخة

 .إعمتس إمربانمج ثسٌرس إمعمل إمرشعي إذلي ىو مريإث إمنحوة : أ وًل 

 .حاخة إجملمتع ملعصفة أ حاكم إمرشًعة :اثهِــــــــــًــــا

 .دمع إملعاعات إحلكومِة إملتعسدة:اثمثــــــــــــاً 

ىل من ًلوم مبينة إمتعلمي يف إجملالت إمرشعَة :رإتعـــــــــــــاً   .إحلاخة إ 

 .سس حاخة إملعاعات إحلكومِة وإل ىلَة يف جمال الاستشارإت إمرشعَة وإملاهوهَة، والاحامتعَة، وإل رسًة :ذامًسا

موظن، يف ضوء ة إإل سيام يف رعاًة إملعصفة وإل تسإع، وإملمي، إل ذالكِة نلعالب وإمعامحات؛ مَمتكنوإ من إمليارإت إملِادًة، ومَكوهوإ كادٍرن عىل ذسم:سادساً 

 .إمتعاممي وإملمي إل سالمِة

. إس تلعاب ذوي إمعمل وإمحاحثني إمرشعَني يف ماكن وإحس، متحادل إخلربإت ومس حسور عالكة تني إملشاخي وظلحة إمعمل: ساتعاً 



هحشة اترخيَة 

خمترصة عن 

إمربانمج 

وإحلاخة إميت 

ًغعهيا، 

وأ جصز هلاط 

إملوة، وأ جصز 

جنازإت  إ 

 إمربانمج

 :إملينَة الاستشارة ومجموعات إمتوظَف جبيات إمربانمج عالكة
 .إمصأ ي إس تعالع ذالل من أ رإهئم من الاس تفادة ًمت س نوايً 

 .إمتوظَف جبيات إخلصجيني ثعًصف

ن إعمتس إملينَة الاستشارة مبجموعات إمربانمج إىامتم ومضن ة جلنة تكٍو    نلربانمج إستشاًر

 :من وإملكوهة

 .(وإجلودة إمتعلميَة نلشؤون إملكَة وكَل ).-رئًُسا_ إحلنني سعس جن محمس .د

ص وحسة رئُس) .نلصئُس انئًحا_ معافا عاًل جن أ محس .د  . (إمربانمج يف وإجلودة إمتعٍو

 .(إنلجنة أ مني)       .إملشعل عحسهللا جن عحسإمحلَس .أ  

 :مه أ عضاء، وعرشة

 .(إملؤسسة يف وإجلودة إمتلومي عامدة من عضو) هسإف ىَمث.أ   -1

 .(وإمتب مني ،إملطارف يف إمرشعَة ابميَئات وهممت ،إمرشًعة جلكَة متلاعس أ س تاذ) إمعامر موىس جن هللا عحس .د.أ   -٢

 .(إموزرإء جملس وعضو _ إموزرإء جملس يف إخلربإء ىَئة) إجلصابء إمعٍزز عحس جن محمس.د -3

 .(كايض _ إمربانمج دصجي) إمفاحل إمصمحن عحس جن تنسر.د -4

 .(إمعسل وزإرة _ إمربانمج دصجي) إملصشس معص جن ذادل.د -5

 .(إمصمحن عحس تنت هورة إل مرية خامعة _خامعي أ س تاذ) إمشمصوخ هللا ععا تنت انىسة .د.أ   -6

يل هللا عحس تنت أ ماين.د -7 ق عضو _خامعي أ س تاذ) إمعًو  .(وإجلودة إمتلومي عامدة يف إدلإذيل إمفًص

ص وحسة يف منسلة) إميوميل محمس تنت سارة.أ   -8  .(نلعامحات هللا عحس إملكل مسًنة يف وإجلودة إمتعٍو

 .(إمربانمج دصجي  - سعود إملكل خامعة خامعي أ س تاذ) إخلَل أ اب عامثن تنت علَاء.أ   -9

 .(إمربانمج دصجي _ - سعود إملكل خامعة خامعي أ س تاذ)  إمشليوب ذادل تنت عيود.أ  -1٠



 :جصانمج إمرشًعة ٌسعى متب ىَل إخلصجيني نلعمل يف عسة هجات مهنا

 .إملضاء
فتاء  .إل 

 .ثسٌرس إمعلوم إمرشعَة يف إجلامعات وإمتعلمي إمعام
 (.كتاتة إمعسل، كتاتة إمضحط)إموظائف إمعسمَة 

 (.إمتحلِق والادعاء إمعام)إمنَاتة إمعامة 
 .  إحملاماة
 .  إدلعوة

 .إحلس حة
 .الاستشارإت إمرشعَة وإملاهوهَة

 .إل مامة وإخلعاتة
ة  .إمشؤون إدلًنِة أ و إل رشاد إدلًين يف إملعاعات إملسهَة وإمعسكًص

 إميَئات إمرشعَة يف إملطارف وإمحنوك
 .إمعمل يف مصإكز إمححوث إمرشعَة

 .إمتسكِق إمرشعي
 .ابحثني وابحثات رشعَني وكاهوهَني











دإرة إمربانمج وأ عضاؤه  مع إمتحلَل -إ   



إملس هتسفإل دإءمس توىإمصئُسةإل دإءمؤرشإتإل ىسإف

يفوهمارإهتمإمعلحةكسرإتتمنَة-

.إمترطصجمال

خِةإدلورإتعسد .دورإت( 3).نلعلحةإمللسمةإمتسًر

خِةإدلورإتيفإمعلحةمنإملشاركنيعسد .إمعلحةمنمشاراكً ( 150).إمتسًر

.جصانجمان.نلعلحةإمللسمةإملساهسةإمربإمجعسد

،إمتسٌرسىَئةكسرإتتمنَة-

.مهنمإملمتزٍينوإس تلعاب

.إل عضاءمن:45.إدلكتورإهدرخةعىلإحلاضلنيإل عضاءوس حة

عضاءإمتسٌريسإل دإءثلِمي 3.5مل 

خِةإدلورإتعسد عضاءإمللسمةإمتسًر خِةدورإت( 4) .مل  .ثسًر

خِةإدلورإتيفإملشاركنيعسد ثسٌرسىَئةعضو( 4٠) .إمتسًر

.أ عضاء( 6) .وذارخوإمربانمجدإذلمنإملمتزٍينمنمعيمإملتعاكسإل عضاءعسد

.عصضهجاز( 4٠) .إمربانمجيفإمعصضأ هجزةعسد.إمتسٌرسحودةحتسني-

..إل عضاءمن% 30.إمعصضأ هجزةٌس تزسمونإذلٍنإل عضاءوس حة

ةكاعاتعسد .ومعاملكاعات( 6) .وإملعامل،إمتسًر

سرتإثَجَاتثعحَقوس حة :7٠إمللصرإتثوإضَفوفقإمتسٌرسإ 

:85.إمللصرإتيفإمعلحةجناحوس حة

3.5.إمتسٌرسحودةعنإمعالبرضا

تأهيل الطالب المتمكنين في علوم الشريعة: الغاية األولى      

تحليل مدى تحقيق رسالة وأهداف البرنامج 



معوثناس هباإمعلحةثلِميأ مَاتحتسني-

إمتعملخمصخات
خِةإدلورإتيفإملشاركنيعسد .مشاراكً ( 20) .إمتسًر

:7٠إملس هتسفةإخملصخاتمنخمصجلكيفإمعلحةثلِميوس حة

3.5.إمتلِميمعلَاتجلودةإمعلحةثلِميوس حة

سىَئةأ عضاءعسدثناسة- معإمتسٌر

إمعالبعسد

ىلإل عضاءعسدوس حة 1:4٠.إمعالبعسدإ 

.درإيسفطللكيفدورةإمكدريةإل عسإدمعإمتعامليفإمللسمةإدلورإتعسد

.عضًوإ( 15).إل عضاءمنإملشاركنيعسد

.عضًوإ( 11) .نللكَةإس تلعاهبممتإذلٍنإملمتزٍينإل عضاءعسد

سوسائلثعوٍص- وفقوحتسُهناإمتسٌر

إمعرصمتعلحات

.ثسًرخِةدورة( 15) إمتسًرخِةإدلورإتعسد

.عضًوإ( 6٠) إدلورإتيفإملشاركنيعسد

سىَئةأ عضاءوس حة سيفإمتلنَةٌس تزسمونإذلٍنإمتسٌر .إل عضاءمن:5٠إمتسٌر

3:٠٠.إمعلمَةإملادةرشحيفإمتلنَةلس تزسإمإمعلحةثلِميوس حة



 .ثب ىَل إمحاحثني إمرشعَني: إمغاًة إمثاهَة  

إمححثَةإمعالبكسرإتثعوٍص-

.علمَةدورإت( 6) إمعلمَةإدلورإتعسد●

.مشاراكً ( ٢5٠) إدلورإتيفإملشاركنيإمعلحةعسد●

ظالب( 5) إمعلحةمنإمفطلَةإملساتلةيفإملشاركنيعسد●

:8٠إمطفِةإمححوثيفإمعالبثلِميوس حة●

:8٠إملعلوماتعنإمححثعىلملسرهتمإمعالبثلِميوس حة●



سىَئةل عضاءإمححيثإل دإءثعوٍص .إمربانمجيفإمتسٌر

خِةوإدلورإت،إمنلاشحللاتعسد .هلاشحللة( 15) إمتسًر

.مشاراكً ( ٢٠) .إمنلاشوحللاتإمنسوإتيفإملشاركنيعسد

.مشاركني( 3) .إمعلميإمححثخائزةيفإملشاركنيعسد

مكرتوهَاوركًِاإمربانمجمبنسويبإخلاضةإمححوثورش- .وإ 
.حبثًا( 4٠) .إمتسٌرسىَئةل عضاءإملنشورةإمعلمَةإمححوثعسد

سىَئةل عضاءإملنشورةإمعلمَةإمصسائلعسد .علمَةرساةل( ٢٠) .إمتسٌر

وثوضَحيا،إمربانمجيفإمعلميإمححثس َاساتوضع-

.وإمحاحثنيمل عضاء

ضسإر .وإحسكتُة.كتُةإ 

.وإحسةحللةإمنلاشحللاتعسد

.مشاركنيمخسة.حضورايً إملشاركنيعسد

عيفإمرشإكة- أ ساثشةإمربانمجيفإمحاحثنيتنيإمححثَةإملشاًر

.وظالابً 

س نوايً وإحسدعاب.ابمرشإكةًتعلقفاميإمربانمجمنسويبحلثدعابثوحِو

ةإمعلمَةإنللاءإتعسد .وإحسملاء.إمرشإكةعىلإمتحفزًي

ععسد ع( 1٠).وظالابً أ ساثشةإمحاحثنيتنيإمححثَةإملشاًر .مشاًر

ذإتإمعلمَةوإجلياتإمححوثمصإكزمعإمتوإضلحتلِق-

عيفمعياوإدلدول،إملشرتكالاىامتم .مشرتكةعلمَةمشاًر

إمزايرإتعسدذاللمنإملشرتكةالاىامتمذإتإمعلمَةوإجلياتإمححوثمصإكزمعإمتوإضلحتلِق

عأ و،إمححثَةإملصإكزمعإملتحادةل ضسإرأ و،إملشرتكةإمعلمَةإملشاًر .دمَلإ 
.وسائل( 4) 

ذإتإمعلميإمححثومصإكزإجلامعاتذربإتمنالاس تفادة-

.إمعلميإمححثجماليفإملشرتكالاىامتم
.إثفاكِتان.إخلربإتوثحادلإمعلميإمتعاونإثفاكِاتعسد



 ثلحَة حاخة إجملمتع يف إمتعلمي وإل فتاء وإملضاء وإمتوحِو: إمغاًة إمثامثة  

ابمترطصإملتعللةإموظائفيفإجملمتعحاخةسس-
.مشاراكً ( 4٠) .ابمترطصإملتعللةإموظائفيفإمتسٌرسىَئةأ عضاءمنإملشاركنيعسد

.وإحسةمصإحعة.إدلرإس َةإخلعةمصإحعة

إجملمتعفئاتدلىتب مهَتووإمتوعَةإمرشعيإمعملورش-

سىَئةأ عضاءمشاراكتعسد .مشاركة( 10٠) .إمرشعيإمعملتنرشإجملمتعذسمةيفإمتسٌر

:5٠.إجملمتعَةإمعالبأ وشعةيفإمتسٌرسىَئةأ عضاءمشاركةوس حة

.مناشط( 3) .إجملمتعذسمةيفإمعلحةفهياشاركإميتإل وشعةعسد

ةإمرشعَةالاستشارإتثلسمي- ذإتنلجياتوإمفكًص

إمطةل

.هجات( 7) .إملس تفِسةإجلياتعسد

.مستشاًرإ(15) .إملشاركنيإملستشاٍرنعسد

إملس تفِسةنلجياتوإمتثلِفِةإمتعلميَةإمربإمجثلسمي-

إمترطصجمالمن
.جصإمج( 11) .إمترطصجمالمنإملس تفِسةنلجياتوإمتثلِفِةإمتعلميَةإمربإمجعسد

جماليفإدلرإس َةإملنحظالبمنظائفةثب ىَل-

إمترطص

.ظامًحا( 5٠).إملؤىلنيإمعالبعسد

.دورإت( 5).هبمإخلاضةإمتسًرخِةإدلورإتعسد

.وإملضاءنلفتوىإجملمتعحاخةسس-

فتاءجماليفنلمجمتعإمللسمةإمربإمجعسد جصإمج( 8).وإملضاءإل 

سىَئةأ عضاءمشاراكتعسد فتاءجماليفإمتسٌر .مشاراكً ( 40).وإملضاءإل 

فتاءيفإمعلمَةوإمصسائل، إمححثَةإل سياماتعسد حبثًا( 25)وإملضاءإل 



 منـــوذج متحـلـَل إل ىــــسإف



ف  س ي م :٢)إ )  

س  رٌ س ت م إ ة  ود ح ني   س حت  









حتلَل إدلفعات -تُئة إمربانمج   



 ثلومي إمربانمج وفلًـــــًا ملعاًري إجلودة







 ثلومي إمربانمج وفلًـــــًا ملعاًري إجلودة





منإملتوكع

إل عضاء

 

 الاظالع عىل إدلرإسة وإس تحضار أ مه إمحَاانت

  

 معصفة هلاط إملوة

  

 دمع دعط إمتحسني

  

إس تكامل إملتعلحات اكمسري إذلإثَة ودمع 

 إملعاًري ابمشوإىس عىل إل دةل

  


