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كلمة عميد الكلية
عوجا ،والصالة والسالم على سيد األولين
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له
ً
و ِ
اآلخ ِرين نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.

علم رفع هللا ذكره في األولين واآلخرين ،واختار له من عباده من يخدمه
أما بعد؛ فالعلم الشرعي ٌ
ويظهر أمره ،وهذا ما أسست عليه المملكة العربية السعودية منذ النشأة األولى؛ فقد راعت ذلك فجعلته

مصدر تشريعاتها وطوق نجاتها ،فأنشأت الصروح العلمية التي تتسم بالوسطية ،وتنهج االعتدال ،وتنشر

تعاليم الدين القويم ،وتُعلم الناس أمر دينهم وتبصرهم به ممثلة في كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات
صمام األمان في المجتمع من الغلو أو التفّلت ،ومنارات فكرية تغذي المجتمع
اإلسالمية ،والتي تعتبر َّ
بالفكر الصحيح وتحصنه من تسلل األفكار الدخيلةِّ ،
وتقوم سلوكه على منهاج النبوة.
ّ
وهذا ما تصبو إليه كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران ،بحسب ما اختطته لنفسها وفق

السياسات التعليمية العامة لهذه البالد المباركة ،لتكون شاملة بقسميها للمناهج الشرعية التي تُكسب

الطالب المعرفة الشرعية المتكاملة ،وتلبي ما تقتضيه الحاجة الماسة للمجتمع من تأهيل الكوادر العلمية

المتميزة في فهم الدين والعقيدة الصحيحة وتبصير الناس بأصول شريعتهم وأحكام عباداتهم ومعامالتهم
ومناكحاتهم وحدودهم وأقضيتهم.

ويسر الكلية أن تقدم هذا الدليل الذي ِّ
يعرف بها وبأقسامها وبرامجها ومنسوبيها ،وهو دليل نطمح من
صفا كامال
نشأة ،ورسال ًة ،وغايات وأهداًفا .كما سيجد فيه الطالب و ً
خالله إلى إعطاء صورة جلية للكلية ً

لبرامج الكلية وخطتها الدراسية ،ومقرراتها ،وأعضاء هيئة التدريس بها ،باإلضافة إلى عدد من الضوابط
مضيئا له بإذن هللا تعالى الطريق في مسيرته
واللوائح المنظمة للقبول والتسجيل ،والدراسة ،واالختبارات،
ً
التعليمية بالمرحلة الجامعية.
جميعا إلى ما يحبه ويرضاهّ ،إنه سميع مجيب.
وهللاَ نسأل أن يوفقنا
ً
عميد الكلية
د .عبدهللا بن رفدان الشهراني
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نبذة عن الكلية
أنشئت كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران عام 1430هـ بالموافقة السامية رقم ( )4017وتاريخ
1430/5/7هـ ،وتضمن التوجيه السامي الكريم إنشاء الكلية بأقسامها العلمية في الجامعة ،حيث بدأت

بقسم الشريعة عام 1430هـ ،ثم قسم أصول الدين عام 1432ه.

وتعد الكلية الوحيدة األكاديمية المتخصصة في العلوم الشرعية التي تم إنشاؤها في جامعة نج ارن،
حاليا من فرع البنين ،ويضم قسمين متخصصين يقدمان برنامجين لمرحلة البكالوريوس وهما:
وتتألف ً
برنامج الشريعة ،يقدمه قسم الشريعة ،وبرنامج أصول الدين ،يقدمه قسم أصول الدين ،وفرع آخر للطالبات
يقدم برنامج أصول الدين بدأ عام 1436 /1435هـ.

احدا لمرحلة الدراسات العليا ( ماجستير ) في تخصص الحديث
نامجا و ً
كما يقدم قسم أصول الدين بر ً
وعلومه ،أنشئ عام 1434 /1433هـ.
نامجا آخر للدراسات العليا ،وهو برنامج ( ماجستير ) في تخصص الفقه ،أنشئ
ويقدم قسم الشريعة بر ً
عام 1437 /1436هـ.
كما تضطلع الكلية بتدريس مقررات الثقافة اإلسالمية لطالب وطالبات كليات الجامعة.

إضافة إلى المشاركة في التدريس لطالب وطالبات االنتساب في العلوم واآلداب ،تخصص الدراسات

اإلسالمية.
وتتطلب درجة البكالوريوس في الشريعة إنهاء ( )150ساعة دراسية ،تتوزع على ( )8ثمانية مستويات،
حيث يدرس الطالب ( )6ساعات متطلبات الجامعة ،و( )68ساعة دراسية متطلبات الكلية ،و( )76ساعة
متطلبات التخصص في مجال الشريعة.

وتتطلب درجة البكالوريوس في أصول الدين إنهاء ( )141ساعة دراسية ،تتوزع على( )8ثمانية

مستويات ،حيث يدرس الطالب ( )8وحدات دراسية متطلبات الجامعة ،و( )36وحدة دراسية متطلبات
الكلية ،و( )97وحدة دراسية متطلبات التخصص في أصول الدين.
أما برنامج ماجستير الفقه فيتطلب إنهاء ( )42ساعة دراسية ،مقسمة على أربعة مستويات دراسية ،ثم

بحث تكميلي بوزن ( )3ساعات ،يخصص له الفصل الخامس بإجمالي ( )45ساعة.

وبرنامج ماجستير الحديث وعلومه فيتطلب إنهاء ( )27ساعة دراسية ،مقسمة على فصلين دراسيين،

ثم رسالة بوزن ( )6ساعات ،بإجمالي ( )33ساعة.

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية (  ) 108أعضاء وفًقا ألحدث إحصائية لهذا
للفصل الحالي ،وبيانهم على النحو التالي:
قسم الشريعة

قسم أصول

إناث

ذكور
5

على رأس

مبتعثون

الدين
41

67

العمل
82

85

26

23

ويبلغ عدد الطالب المقيدين بالكلية في هذا الفصل (الثاني 1439 /1438هـ) )1108( :طالب
موزعين على برامج الكلية األربعة على النحو التالي:
برنامج بكالوريوس برنامج بكالوريوس برنامج بكالوريوس
الشريعة
432

أصول الدين-

أصول الدين-

طالب

طالبات

286

331

القـيادة األكاديميـــــــة للكلية:
عميـ ـ ــد الكلي ـ ـ ـ ــة :د /عبدهللا بن رفدان الشهراني

وكيل الكليــة للشؤون التعليمية :د /حسن بن ثابت الحازمي

وكيل الكليــة للتطوير والجودة :د /سعود بن عبدهللا التويجري
رئيس قسم الشريعة :د /عبدهللا بالقاسم الشمراني
رئيس قسم أصول الدين :د /عبدالرحمن بن سيف الحارثي
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برنامج ماجستير

برنامج ماجستير

الحديث وعلومه

الفقه

24

35

رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
رؤية الكليـة:
«الريادة في مجال العلوم الشرعية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا».

رسالة الكلية:

إمداد ميادين العمل المتنوعة بخريجين ذوي كفاءات عالية في مجال العلوم الشرعية ,واإلسهام في
البحث العلمي ,وخدمة المجتمع في إطار الوسطية واالعتدال.

األهداف االستراتيجية للكلية:

 -1إعداد خريجين متخصصين في العلوم الشرعية يتميزون بفكر وسطي وجدية علمية وعملية.
 -2إمداد الطالب بالمهارات الالزمة للعمل في مجاالت الشريعة المتنوعة.
 -3دعم عمليات التحسين والتطوير داخل الكلية.
 -4تشجيع البحوث العلمية التخصصية التي تواكب المستجدات في مجال العلوم الشرعية.
 -5كسب ثقة المجتمع وسوق العمل من خالل تقديم برامج مميزة وخريجين مؤهلين قادرين على
تلبية احتياجاته ومواكبة تطوراته.
 -6تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 -7رعاية الطالب أكاديميًّا واجتماعيًّا وتربويًّا في ضوء منهج اإلسالم.
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أقسام الكلية
أوال :قسم الشريعة:
رسالة القسم:

مجال الشر ِ
ِ
إعداد ِّ
يعة قادرين على المنافسة في سو ِق العمل.
خريجين ُمؤهَِّلين في
غايات برنامج الشريعة:
 -1رفع كفاءة العملية التعليمية في مجال الفقه وأصوله.
 -2ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة على ضوء القرآن والسنة.
أهداف برنامج الشريعة:
 -1تزويد الطالب بالعلم الشرعي من منابعه األصلية.
 -2إعداد المتخصصين في الفقه وأصوله.
 -3متابعة تطبيقات التقنية الحديثة المرتبطة بالعلوم الشرعية.
 -4إدراك مفاهيم الفكر اإلسالمي الصحيح وقيمه.
مواصفات خريج برنامج الشريعة:

قادرا على العمل بكفاءة يف جماالت العلوم الشرعية ،كالدعوة والوعظ واإلرشاد والتدريس والقضاء واإلفتاء.
 .1أن يكون ً
قادرا على حل املشكالت املتعلقة ابجملاالت الشرعية.
 .2أن يكون ً
 .3أن يكون مدركا للمشكالت املتعلقة ابلدعوة اإلسالمية متعامال معها حبكمة ووسطية واعتدال.
 .4أن يكون واعيًا أبمهية املشاركة اجملتمعية ،والدعوة إىل هللا ،بسلوك أخالقي إسالمي راقي.
 .5أن يكون حمصنا علميا من األفكار الضالة ،ومسامهًا يف بناء األمن الفكري.
قادرا على احلوار والنقاش اهلادف املبين على األدلة والرباهني.
 .6أن يكون ً
 .7أن يستطيع تنمية قدراته ومهارته العلمية والعملية بعد التخرج ابلتحصيل واالطالع والدراسات املنهجية.
قادرا على الربط بني العلوم العربية والشرعية وإدراك العالقات بينها.
 .8أن يكون ً
قادرا على لعمل بروح الفريق والتعاون مع اآلخرين.
 .9أن يكون ً
 .10أن يستطيع إبراز حماسن الشريعة يف قوله وعمله وسلوكه.
 .11أن يستطيع توظيف ما درسه يف خدمة اجملتمع وتنميته.
قادرا على التواصل الفعال واإلجيايب مع اآلخرين.
 .12أن يكون ً
8

قادرا على املسامهة يف استقرار اجملتمع ،ومشارًكا يف بناء منظومة األمن مبفهومه الشامل.
 .13أن يكون ً

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بقسم الشريعة:
أوال :أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ممن هم على رأس العمل:
الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

املنصب اإلداري

م

عضو هيئة التدريس

1

د .عابد بن حممد السفياين

أستاذ مشارك

أصول الفقه

عميد الكلية السابق

2

د .مجال خلضر محود عزون

أستاذ مشارك

الفقه

3

د .هشام يسري حممد العريب

أستاذ مشارك

الفقه

4

د .حممود سعد حممود مهدي

أستاذ مشارك

الفقه

5

د .أمين محزة عبداحلميد إبراهيم

أستاذ مشارك

أصول الفقه

6

د .علي أمحد علي سامل فرحات

أستاذ مشارك

الفقه

7

د .مرفق انجي مصلح ايسني

أستاذ مشارك

أصول الفقه

8

د .عبدهللا ابلقاسم الشمراين

أستاذ مساعد

الفقه

9

د .عطية خمتار عطية حسني

أستاذ مساعد

الفقه

10

د .علي منصور فتحي عطية

أستاذ مساعد

أصول الفقه

11

د .أمحد حممد إمساعيل املصباحي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

12

د .حممد عبدهللا اثبت أمحد شبالة

أستاذ مساعد

الفقه

13

د .خالد فؤاد السيد أبو العال

أستاذ مساعد

الفقه

14

د .علي عبده حكمي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

15

د .عبدهللا انصر آل سلطان

أستاذ مساعد

الفقه

16

د .محدي عبدهللا سعيد آل منصور

أستاذ مساعد

الفقه

17

د .مسفر هادي العرجاين

حماضر

أصول الفقه

18

أ .خالد عبدهللا عيسى الرنيين

حماضر

الفقه

19

أ .انصر عبدهللا آل ماطر الشهراين

حماضر

الفقه

20

أ .فهد حممد عبدالرمحن الفهادي

معيد

الفقه

21

أ .علي حممد جابر الظلمي

معيد

الفقه

22

أ .صدام حسني املصعيب

معيد

أصول الفقه

23

أ .خالد عبدهللا احلازمي

معيد

أصول الفقه

24

أ .عبدهللا علي سامل اهلمامي

معيد

الفقه

25

أ .علي حسن النحيلي

معيد

أصول الفقه
9

رئيس قسم الشريعة

عضو هيئة التدريس

م

التخصص الدقيق

الرتبة العلمية

املنصب اإلداري

الجانب النسائي
1

د .سارة عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

2

د .مرمي عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

3

أ .إميان حممد عبدهللا القثامي

حماضر

أصول الفقه

4

أ .منال خرصان حسن يعال

حماضر

الفقه

5

أ .أهنار مبارك سامل العشري

معيد

الفقه

6

أ .أرزاق حممد مساعد املصعيب

معيد

الفقه

ثانيًا :المبتعثون:
م

عضو هيئة التدريس

الدرجة املبتعث

التخصص الدقيق

اجلامعة املبتعث إليها

عليها
1

أ .مسفر بن حممد بن هادي القحطاين

دكتوراه

الفقه

جامعة اإلمام

2

أ .علي بن حممد أبو دهام

دكتوراه

الفقه

اجلامعة اإلسالمية

3

أ .سامل حيىي انصر قرياطي

دكتوراه

الفقه

اجلامعة اإلسالمية

4

أ .بليغ راشد عبود اليامي

دكتوراه

الفقه

اجلامعة اإلسالمية

5

أ .انيف مهدي أمحد آل حسني

دكتوراه

الفقه

اجلامعة اإلسالمية

6

أ .علي حممد آل مطوش الشهري

دكتوراه

أصول الفقه

جامعة أم القرى

7

أ .حممد علي جربان زريب

دكتوراه

الفقه

جامعة أم القرى

8

أ .نواف مسعود حممد السريعي القحطاين

ماجستري

الفقه

جامعة أم القرى

9

أ .بنيان قرعان لسلوم

ماجستري

الفقه

ابتعاث داخلي (جامعة

1

أ .صافية حممد علي آل مهري

جنران)

الجانب النسائي
ماجستري
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الفقه املقارن

جامعة القصيم

ثانيا :قسم أصول الدين:

رسالة القسم:

إعداد خريجين مؤهلين في علوم أصول الدين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

غايات برنامج أصول الدين:
 -1ترسيخ الفهم الصحيح لعلوم أصول الدين في ضوء وسطية اإلسالم.
إيجادا واستمرًارا.
 -2رعاية مقاصد الشريعة اإلسالمية وأهدافها والمحافظة عليها
ً
 -3تزويد الطالب بعلوم أصول الدين من منابعه األصلية.

 -4تزويد الطالب بالمهارات الضرورية التي يحتاجونها عند التخرج ،كالتواصل الفعال مع
المجتمع ،والقدرة على الخطابة والدعوة والتعليم.
 -5متابعة التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات المرتبطة بعلوم أصول الدين.
أهداف برنامج أصول الدين:
 -1إعداد الكوادر العلمية والدعوية ذات الخلفية العلمية المواكبة لمتطلبات التنمية ومستجدات
العصر.
 -2تزويد الطالب بالمهارات الضرورية التي يحتاجون إليها عند التخرج.
 -3تنمية قدرات الطالب على التعلم الذاتي المستمر.
ونفسيا.
وعلميا
بويا
ً
ً
 -4االهتمام بالطالب تر ً

 -5اختيار المتفوقين والتوصل إليهم عن طريق اإلرشاد األكاديمي وتنفيذ برامج خاصة بهم.
 -6الوصول بالمناهج المقررة في البرنامج إلى أفضل صورة لتأدية الغرض العلمي والتربوي
والمعرفي منها.
مواصفات خريج برنامج أصول الدين:

قادر على العمل بكفاءة في مجاالت العلوم الشرعية ،كالدعوة والوعظ والتدريس.
 -1أن يكون ًا
قادر على حل المشكالت المتعلقة بالمجاالت الشرعية.
 -2أن يكون ًا
اعيا بأهمية المشاركة المجتمعية.
 -3أن يكون و ً
قادر على الحوار والنقاش الهادف المبني على األدلة والبراهين.
 -4أن يكون ًا

ومهارته العلمية والعملية بعد التخرج بالتحصيل واالطالع
ا
 -5أن يستطيع تنمية قدراته
والدراسات المنهجية.
11

قادر على الربط بين العلوم العربية وعلوم الشريعة بفروعها وإدراك العالقات بينها.
 -6أن يكون ًا
ومشاركا في بناء منظومة األمن بمفهومه
قادر على المساهمة في استقرار المجتمع
 -7أن يكون ًا
ً
الشامل.

قادر على المساهمة في بناء األمن الفكري ومحاربة األفكار الضالة.
 -8أن يكون ًا
قادر على العمل بروح الفريق والتعاون مع اآلخرين.
 -9أن يكون ًا

-10

أن يستطيع إبراز محاسن الشريعة في قوله وعمله وسلوكه.

-11

أن يستطيع توظيف ما درسه في خدمة المجتمع وتنميته.

-12

قادر على التواصل الفعال واإليجابي مع اآلخرين.
أن يكون ًا

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بقسم أصول الدين:
أوال :أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ممن هم على رأس العمل:
م

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

أ.د /عبدهللا بن سعاف اللحياين

أستاذ

احلديث وعلومه

أ.د /مسفر سعيد علي لسلوم

أستاذ

3

أ.د /أمحد أشرف ليب

أستاذ

احلديث وعلومه

4

د /عبدهللا بن رفدان بن عبدهللا الشهراين

أستاذ مشارك

احلديث وعلومه

عميد كلية الشريعة وأصول الدين

5

د /صاحل بن منران احلارثي

أستاذ مشارك

احلديث وعلومه

عميد عمادة خدمة اجملتمع

د /عبدالتواب حسن حممد إبراهيم

أستاذ مشارك

د /أشرف خليفة عبداملنعم السيوطي

أستاذ مشارك

د /حممد علي حممد آل عمر

أستاذ مشارك

9

د /أبو بكر عبداملقصود حممد كامل

أستاذ مشارك

العقيدة والفرق

10

د /وائل محود هزاع ردمان

أستاذ مشارك

احلديث وعلومه

د /جمتىب حممود عقله بين كنانة

أستاذ مشارك

1
2

6
7
8

11

عضو هيئة التدريس

العقيدة والفرق
واملذاهب املعاصرة

12

القرآن والتفسري
وعلومه

احلديث وعلومه
العقيدة والفرق
واملذاهب املعاصرة
واملذاهب املعاصرة
القرآن والتفسري
وعلومه

املنصب اإلداري

عميد عمادة شؤون املكتبات

م
12

عضو هيئة التدريس

الرتبة العلمية

د /فتحي حممود حممد عبدالرمحن

أستاذ مشارك

13

د /حسن بن اثبت احلازمي

أستاذ مساعد

التخصص الدقيق

املنصب اإلداري

العقيدة والفرق
واملذاهب املعاصرة
التفسري وعلوم
القرآن

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

14

د /سعود عبدهللا عبدالعزيز التوجيري

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

وكيل الكلية للتطوير واجلودة

15

د /يوسف عبدهللا احلازمي

أستاذ مساعد

العقيدة

عميد عمادة شؤون الطالب

16

د /عبدالرمحن سيف احلارثي

الدعوة والثقافة

رئيس قسم أصول الدين

أستاذ مساعد

اإلسالمية

17

د /سيف بن منصر احلارثي

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

18

د /خالد حممد سامل آل خرصان الوادعي

أستاذ مساعد

العقيدة

د /صفوان أمحد البارقي

أستاذ مساعد

د /انصر بن حيىي احلنيين

أستاذ مساعد

د /عبدالغين قمر مجعة جاد هللا

أستاذ مساعد

د /حممد علي أبو هندي

أستاذ مساعد

23

د /صاحل حممد صاحل الشهري

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

24

د /علي أمحد عمران حمسن

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

25

د /حممد عبدالكرمي حممد احلنربجي

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

26

د /عبدالرمحن حممد صاحل العيزري

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

27

د /عبدهللا علي اجلودة

أستاذ مساعد

28

د /فاضل حممد أمحد جبل املصباحي

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

29

د /حممد عبدالباقي حممد عبدالباقي

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

30

د /عبداجلبار هادي عبدهللا املراين

أستاذ مساعد

احلديث وعلومه

31

د /عابد عبدالرزاق عبدهللا الغرييب

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

32

د /أمحد حيىي أمحد الناشري

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

33

د /حممد سعد بقنة الشهراين

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

34

د /حممد سرار اليامي

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

19
20
21
22

13

العقيدة والفرق
واملذاهب املعاصرة
العقيدة
التفسري وعلوم
القرآن
العقيدة والفرق
واملذاهب املعاصرة

العقيدة والفرق

واملذاهب املعاصرة

وكيل عمادة الدراسات العليا

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

عضو هيئة التدريس

م
35

أ .أمحد عبداحلميد عبدالغين

حماضر

القراءات

36

أ .حممد األمني مدو أابب الشنقيطي

حماضر

القرآن الكرمي

37

أ .حممد سيف آل انصر القحطاين

حماضر

العقيدة

38

أ .حسني علي سامل اهلمامي

معيد

العقيدة

39

أ .علي عامر حممد بقنة آل اثبت

معيد

احلديث وعلومه

40

أ .حممد عائض أمحد القحطاين

معيد

احلديث وعلومه

41

أ .مهدي محد لسلوم

معيد

احلديث وعلومه

1

د /بدرية سعيد معيض الوادعي

املنصب اإلداري

الجانب النسائي
أستاذ مساعد

تفسري وعلوم قرآن

2

أ .خدجية عبداللطيف حممد األمني

حماضرة

تفسري وعلوم قرآن

3

أ .هدية محد السلومي

حماضرة

ثقافة

4

أ .شريفة عبدهللا حممد عسريي

حماضرة

حديث

5

نبيلة عز الدين صاحل فرحان

حماضرة

حديث

6

أ .مشاعل عواض العتييب

حماضرة

دعوة

7

أ .فاطمة علي القحطاين

حماضرة

ثقافة

8

أ .تسنيم مستور آل مرزوق

معيدة

قراءات

9

أ .فاطمة حسني احلارثي

معيدة

ثقافة

10

أ .هتاين سعد العنزي

معيدة

عقيدة

11

أ .أشواق فهد انصر الشهراين

معيدة

عقيدة

12

أ .ومسية عائض آل فهاد

معيدة

تفسري

13

غصاب الشمراين
أ .مرمي عبدهللا ّ

معيدة

دراسات إسالمية

وكيلة كلية الشريعة وأصول الدين

ثانيًا :المبتعثون:
م

عضو هيئة التدريس

الدرجة املبتعث

التخصص الدقيق

اجلامعة املبتعث إليها

عليها
1

أ .حيىي هادي حديش العسريي

دكتوراه

القرآن والقراءات

اجلامعة اإلسالمية

2

أ .حممد حيىي سعد آل منشط

دكتوراه

التفسري وعلوم القرآن

جامعة أم القرى

3

أ .حممد علي حممد آل قماش

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

14

م

عضو هيئة التدريس

الدرجة املبتعث

التخصص الدقيق

اجلامعة املبتعث إليها

عليها
4

أ .سلمان علي سرحان آل مدهش

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

5

أ .فهيد حممد فهيد الصقور

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

6

أ .عبدهللا مسفر ابدي ال بلحسن الدوسري

دكتوراه

احلديث وعلومه

جامعة اإلمام

7

أ .طالل سامل الشدقاء

ماجستري

العقيدة

جامعة أم القرى

الجانب النسائي
1

أ .منرية سامل الشهراين

دكتوراه

عقيدة

جامعة أم القرى

2

أ .نوره جربان القحطاين

دكتوراه

ثقافة

جامعة اإلمام

3

أ .أمساء عبدهللا الشهراين

دكتوراه

ثقافة

أم القرى

4

أ .وفاء سعد أمحد القرين

ماجستري

تفسري

جامعة امللك خالد

5

أ .فاطمة جربان مرعي القحطاين

ماجستري

القرآن وعلومه

جامعة أم القرى

6

أ .أالء سلطان الثوابين

ماجستري

عقيدة

جامعة امللك خالد
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برامج الكلية
أوال :برامج البكالوريوس:
( )1برنامج بكالوريوس الشريعة:
متطلبات الدراسة ببرنامج الشريعة:
أوال :مقررات متطلبات الجامعة:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

101حال2-
212دار2-
151ترب2-

مهارات الحاسب اآللي
مهارات االتصال
مهارات التفكير وأساليب التعلم

2
2
2

متطلب سابق

6

مجموع الساعات

ثانيا :مقررات متطلبات الكلية:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

111قرا2-
112قرا1-
213قرا1-
314قرا1-
315قرا1-
416قرا1-
111فسر2-
212فسر2-
313فسر2-
414فسر2-
111حيث3-
212حيث3-
213حيث3-
314حيث3-
151عقد2-
252عقد2-
253عقد2-
354عقد2-
455عقد2-

القرآن الكريم وتجويده
القرآن الكريم2
القرآن الكريم3
القرآن الكريم4
القرآن الكريم5
القرآن الكريم6
تفسير آيات األحكام1
تفسير آيات األحكام2
تفسير آيات األحكام3
تفسير آيات األحكام4
شرح أحاديث األحكام1
شرح أحاديث األحكام2
شرح أحاديث األحكام3
شرح أحاديث األحكام4
التوحيد1
التوحيد2
التوحيد3
التوحيد4
التوحيد5

2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
16

متطلب سابق

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

متطلب سابق

456عقد2-
101قرا2-
101حيث2-
261عقد2-
151عرب2-
252عرب2-
253عرب2-
354عرب2-
355عرب2-
456عرب2-
161عرب2-
251نظم3-
453نظم2-
352ترب2-
 454نظم2-

التوحيد6
علوم القرآن
علوم الحديث
الملل والنحل
النحو1
النحو2
النحو3
النحو4
النحو5
النحو6
البالغة
المدخل لألنظمة
النظام األساسي للحكم
علم النفس القضائي
النظام القضائي في المملكة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

151عرب
252عرب
253عرب
354عرب
355عرب

68

مجموع الساعات

ثالثا :المقررات التي يقدمها القسم:
(أ) مقررات الفقه:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

101فقه2-
111فقه2-
112فقه3-
113فقه3-
214فقه3-
221فقه3-
222فقه4-
323فقه3-
331فقه3-
332فقه3-
341فقه3-

المدخل للتشريع اإلسالمي
فقه العبادات1
فقه العبادات2
فقه العبادات3
فقه العبادات4
فقه المعامالت المالية1
فقه المعامالت المالية2
فقه المعامالت المالية المعاصرة
فقه األسرة 1
فقه األسرة 2
الفرائض1

342فقه3-

الفرائض2

2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
 2( 3نظري 1 +
عملي)
 2( 3نظري 1 +

17

متطلب سابق

451فقه2-
452فقه3-
453فقه2-
461فقه2-
473فقه2-
481فقه3-

فقه الجنايات
فقه الحدود والتعزير
فقه القضاء
مشروع بحث في الفقه وأصوله
المحكمة التدريبية
التدريب العملي
مجموع الساعات

عملي)
2
3
2
2
 1( 2نظري 1 +
عملي)
3
49

(ب) مقررات أصول الفقه:
رمز المقرر
101أصل2-
111أصل3-
212اصل2-
213أصل3-
314أصل3-
315أصل3-
416أصل3-
417أصل3-
321أصل3-
431أصل2-

عدد الوحدات

اسم المقرر

2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
27

مقدمات أصول الفقه
أصول الفقه1
أصول الفقه2
أصول الفقه3
أصول الفقه4
أصول الفقه 5
أصول الفقه6
أصول الفقه7
القواعد الفقهية
مقاصد الشريعة
مجموع الساعات

مجموع ساعات المقررات التي يقدمها القسم )76( :ساعة
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متطلب سابق
 101أصل
 111أصل
 212أصل
 213أصل
 314أصل
 315أصل
 416أصل

الخطة الدراسية لبرنامج الشريعة:
السنة األولى
املستوى األول:

الرقم والرمز
111قرا2-
101فقه2-
101أصل2-
111فقه2-
101حيث2-
101حال2-
212دار2-
151ترب2-
111فسر2-
101قرا2-

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم وتجويده
المدخل للتشريع اإلسالمي
مقدمات أصول الفقه
فقه العبادات 1
علوم الحديث
مهارات الحاسب اآللي
مهارات االتصال
مهارات التفكير وأساليب التعليم
تفسير آيات األحكام1
علوم القرآن
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

المتطلب السابق

املستوى الثاني:

الرقم والرمز
112قرا1-
111أصل3-
112فقه3-
113فقه3-
111حيث3-
151عرب2-
151عقد2-
161عرب2-

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)*
1
3
3
3
3
2
2
2
19

القرآن الكريم2
أصول الفقه1
فقه العبادات 2
فقه العبادات 3
شرح أحاديث األحكام1
النحو1
التوحيد1
البالغة
مجموع الوحدات

* وحدة دراسية عملي =  2ساعات فعلية عملي

19

المتطلب السابق

 101أصل2-

السنة الثانية
املستوى الثالث:
الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
الرقم والرمز
شرح أحاديث
212حيث3-
األحكام2
أصول الفقه2
212أصل2-
فقه العبادات 4
214فقه3-
فقه المعامالت
221فقه3-
المالية1
التوحيد2
252عقد2-
تفسير آيات األحكام2
212فسر2-
النحو2
252عرب2-
المدخل إلى األنظمة
251نظم3-
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية

(نظري  +عملي)

المتطلب السابق

3
111أصل3-

2
3
3
2
2
2
3
20

151عرب2-

املستوى الرابع:
الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
الرقم والرمز
القرآن الكريم3
213قرا1-
أصول الفقه3
213أصل3-
القواعد الفقهية
221أصل3-
فقه المعامالت المالية2
222فقه4-
شرح أحاديث األحكام3
213حيث3-
التوحيد3
253عقد2-
النحو3
253عرب2-
الملل والنحل
261عقد2-
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
3
3
4
3
2
2
2
20

20

المتطلب السابق

212أصل2-

252عرب2-

السنة الثالثة
املستوى اخلامس:

الرقم والرمز
314قرا1-
314أصل3-
331فقه3-
323فقه3-
313فسر2-
352ترب2-
354عرب2-
341فقه3-

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم4
أصول الفقه4
فقه األسرة1
فقه المعامالت المالية المعاصرة
تفسير آيات األحكام3
علم النفس القضائي
النحو4
الفرائض1
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
3
3
3
2
2
2
 2( 3نظري 1 +
عملي)
19

المتطلب السابق

213أصل3-

253عرب2-

املستوى السادس:

الرقم والرمز
315قرا1-
315أصل3-
332فقه3-
342فقه3-
314حيث3-
355عرب2-
354عقد2-
453نظم2-

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم5
أصول الفقه5
فقه األسرة2
الفرائض2
شرح أحاديث األحكام4
النحو5
التوحيد4
النظام األساسي للحكم
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
3
3
 2( 3نظري  1 +عملي)
3
2
2
2
19

21

المتطلب السابق

314أصل3-
341فقه3-
354عرب2-

السنة الرابعة
املستوى السابع:
الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1

الرقم والرمز
416قرا1-

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم6

416أصل3-

أصول الفقه6

3

451فقه2-

فقه الجنايات

2

452فقه3-

فقه الحدود والتعزير

3

431أصل2-

مقاصد الشريعة

2

414فسر2-

تفسير آيات األحكام4

2

456عرب2-

النحو6

2

455عقد2-

التوحيد5

2

453فقه2-

فقه القضاء

2

454نظم2-

النظام القضائي في المملكة

2

مجموع الوحدات

المتطلب السابق

315أصل3-

355عرب2-

21

املستوى الثامن:

الرقم والرمز
417أصل3-

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
3

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
أصول الفقه7

456عقد2-

التوحيد6

2

461فقه2-

مشروع بحث في الفقه وأصوله

2

473فقه2-

المحكمة التدريبية

481فقه3-

التدريب العملي

 1( 2نظري +
1عملي)
3
12

مجموع الوحدات

اإلجمالي )150( :وحدة دراسية

22

المتطلب السابق
416أصل3-

( )2برنامج بكالوريوس أصول الدين:
متطلبات الدراسة ببرنامج أصول الدين:
أوال :مقررات متطلبات الجامعة:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

101حال
212دار
151ترب
 110ترب

الحاسب اآللي
مهارات االتصال
مهارات التفكير وأساليب التعلم
أصول التربية

2
2
2
2

متطلب سابق

8

مجموع الساعات
ثانيا :مقررات متطلبات الكلية:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

218أصل
319أصل
115فقه
216فقه
224فقه
333فقه
334فقه
452فقه
443فقه
444فقه
161عرب
262عرب
263عرب
364عرب
365عرب
171عرب
451نظم
401دار

أصول الفقه1
أصول الفقه2
فقه العبادات1
فقه العبادات2
فقه المعامالت
فقه األسرة1
فقه األسرة2
فقه الجنايات
الفرائض1
الفرائض2
النحو1
النحو2
النحو3
النحو4
النحو5
البالغة
المدخل إلى األنظمة
المدخل لعلم اإلدارة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

مجموع الساعات
ثالثا :مقررات متطلبات القسم والتخصص:
23

متطلب سابق

أ -مقررات القرآن وعلومه:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

111قرأ
112قرأ
213قرأ
214قرأ
315قرأ
316قرأ
177قرأ
121فسر
122فسر
 223فسر
 224فسر
 325فسر
 326فسر
 418فسر

القرآن الكريم وتجويده
القرآن الكريم2
القرآن الكريم3
القرآن الكريم4
القرآن الكريم5
القرآن الكريم6
علوم القرآن
المدخل للتفسير
تفسير 1
تفسير 2
تفسير 3
تفسير4
تفسير5
المدخل لعلم القراءات

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

مجموع الساعات

متطلب سابق

24

ب -مقررات الحديث وعلومه:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

131حيث
132حيث
233حيث
234حيث
335حيث
336حيث
141حيث
242حيث
447حيث
 346حيث
245حيث
243حيث
142حيث
448حيث

الحديث1
الحديث2
الحديث3
الحديث4
الحديث5
الحديث6
علوم الحديث1
علوم الحديث2
دراسة األسانيد
التخريج
مناهج المحدثين
تاريخ السنة
المدخل للسيرة
المدخل لإلعجاز

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

متطلب سابق

رمز المقرر

عدد الوحدات

اسم المقرر
مجموع الساعات

متطلب سابق

33

ج -مقررات العقيدة والدعوة:
رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

151عقد
152عقد
253عقد
354عقد
356عقد
458عقد
357عقد
357عقد
459عقد
 241عقد
 364عقد
161عقد
 262عقد
 365عقد
 465عقد
 466عقد

التوحيد1
التوحيد2
التوحيد3
التوحيد4
التوحيد5
التوحيد6
األديان
الملل والنحل
المذاهب الفكرية المعاصرة
البحث
منهج الحوار في اإلسالم
األخالق اإلسالمية
أصول الدعوة
الحسبة
التدريب الميداني
مشروع البحث

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
40

مجموع الساعات
مجموع ساعات المقررات التي يقدمها القسم )97( :ساعة


25

متطلب سابق

الخطة الدراسية لبرنامج أصول الدين:
السنة األولى
املستوى األول:

الرقم والرمز
111قرأ
177قرأ
121فسر
131حيث
141حيث
101حال
212دار
151ترب
151عقد

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم وتجويده
علوم القرآن
المدخل للتفسير
الحديث1
علوم الحديث1
الحاسب اآللي
مهارات االتصال
مهارات التفكير وأساليب التعلم
التوحيد1
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)*
2
2
2
3
2
2
2
2
3
20

المتطلب السابق

املستوى الثاني:

الرقم والرمز
112قرأ
122فسر
132حيث
152عقد
142حيث
115فقه
161عرب
171عرب
 161عقد

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)*
1

القرآن الكريم2
التفسير1
الحديث2
التوحيد2
المدخل إلى السيرة النبوية
فقه العبادات1
النحو1
البالغة
األخالق اإلسالمية
مجموع الوحدات

المتطلب السابق
القرآن الكريم وتجويده (111
قرأ)

2
3
3
2
2
2
2
2
19

* وحدة دراسية عملي =  2ساعات فعلية عملي

26

السنة الثانية
املستوى الثالث:
الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
الرقم والرمز
القرآن الكريم3
213قرأ
التفسير2
223فسر
الحديث3
233حيث
علوم الحديث2
 243حيث
تاريخ السنة
244حيث
أصول الفقه1
 218أصل
النحو2
262عرب
فقه العبادات2
216فقه
أصول الدعوة
262عقد
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية

(نظري  +عملي)
1
2
3
2
2
2
2
2
2
18

المتطلب السابق
القرآن الكريم 112( 2قرأ)

علوم الحديث 141( 1حيث)

النحو161( 1عرب)
فقه العبادات 115( 1فقه)

املستوى الرابع:
الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
الرقم والرمز
القرآن الكريم4
214قرأ
التفسير3
224فسر
الحديث4
234حيث
التوحيد3
253عقد
مناهج المحدثين
245حيث
البحث
263عقد
فقه المعامالت المالية
224فقه
النحو3
263عرب
أصول التربية
110ترب
مجموع الوحدات

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
3
2
2
2
2
2
2
2
18

27

المتطلب السابق
القرآن الكريم 213( 3قرأ)

النحو262( 2عرب )

السنة الثالثة
املستوى اخلامس:

الرقم والرمز
315قرأ
 325فسر
335حيث
354عقد
 319أصل
355عقد
333فقه
364عرب
 364عقد

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم5
التفسير4
الحديث5
التوحيد4
أصول الفقه2
األديان
فقه األسرة1
النحو4
منهج الحوار في اإلسالم

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
3
2
2
2
2
2
2
2

مجموع الوحدات

المتطلب السابق
القرآن الكريم 214( 4قرأ)

أصول الفقه 218( 1أصل )

النحو263( 3عرب )

18

املستوى السادس:

الرقم والرمز
316قرأ
 326فسر
336حيث
356عقد
 346حيث
357عقد
365عرب
334فقه
365عقد

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
1
2
3
2
2
2
2
2
2
18

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
القرآن الكريم6
التفسير5
الحديث6
التوحيد5
التخريج
الملل والنحل
النحو5
فقه األسرة2
الحسبة
مجموع الوحدات

28

المتطلب السابق
القرآن الكريم 315( 5قرأ)

النحو364( 4عرب)
فقه األسرة 333( 1فقه)

السنة الرابعة
املستوى السابع:

الرقم والرمز
418قرأ

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
المدخل لعلم القراءات

458عقد

التوحيد6

2

447حيث

دراسة األسانيد

2

451نظم

المدخل إلى األنظمة

2

459عقد

المذاهب الفكرية المعاصرة

2

443فقه

الفرائض1

2

452فقه

فقه الجنايات

2

448حيث

المدخل لإلعجاز في القرآن والسنة

2

مجموع الوحدات

16

المتطلب السابق
القرآن الكريم 316( 6قرأ)

املستوى الثامن:

الرقم والرمز
444فقه

الــمــقــــــــرر
االســـــــــم
الفرائض2

الوحدات الدراسية
(نظري  +عملي)
2

 466عقد

مشروع البحث

2

401دار

المدخل لعلم اإلدارة

2

467عقد

التدريب العملي

8
14

مجموع الوحدات

اإلجمالي )141( :وحدة دراسية
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المتطلب السابق
الفرائض 443( 1فقه)

مصادر التعلم:
تتمثل مصادر التعلم في الكلية فيما يلي:
 -1الكتب التي تقررها األقسام على الطالب ،والمبينة في توصيفات المقررات.
 -2المكتبة المركزية للجامعة.
 -3المكتبة الرقمية بالجامعة.
 -4معمل الحاسب اآللي بالكلية.

القبول والتسجيل والئحة االختبارات:

أوال :الئحة القبول والتسجيل:

الطالب المتقدمون لاللتحاق بالكلية تنطبق عليهم شروط قبول الطالب بجامعة نجران ،وهي:
 -1ال يقبل الطالب إال بعد احتساب معدله الحاصل عليه وفق النسبة الموزونة ( %40من
القدرات العامة و %60من الثانوية العامة).
 -2أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
 -3أن ال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن عامين
دراسيين.
 -4أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 -5أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية (إن وجدت).
طبيا.
 -6أن يكون الئًقا ً

 -7أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة ،إذا كان يعمل في أي جهة حكومية ،أو خاصة.
 -8أن ال يكون قد فصل من جامعة نجران أو أي جامعة أخرى
تأديبيا.
أكاديميا أو
فصال
ً
ً
ً

 -9إذا اتضح بعد قبول الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكاديمية فيعد قبوله الغيا.
-10

أن يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة بالمستندات التي تحددها عمادة

القبول والتسجيل في الجامعة.
-11

أن ال يكون الطالب مسجال لدرجة جامعية أخرى في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى

أو سبق له الحصول عليها.
-12

يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد الختبارات القبول (إن وجدت).

-13

يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن المقابلة الشخصية (إن وجدت) بدون عذر مقبول.
30

-14

يلغى قبول الطالب الذي يتأخر عن إتمام إجراءات قبوله في المواعيد المحددة من قبل

الجامعة بدون عذر مقبول من عمادة القبول.
-15

تسير الدراسة في الكلية على نظام المستويات (ثمانية مستويات) وتكون مدة المستوى

اسيا ويتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية
الدراسي فصال در ً
بحيث ينتقل من مستواه إلى المستوى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى،
وفًقا ألحكام االنتقال من مستوى إلى آخر التي حددتها الجامعة.
-16

ويتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح ،حسب الخطة الدراسية على أال يقل

معدله التراكمي عن مقبول ( 2من .)5

ثانيا :الئحة االختبارات:
 -1يلتزم أستاذ المقرر باحتساب الدرجة المحددة من مجلس الكلية لألعمال الفصلية.
 -2يلتزم أستاذ المقرر بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب في بداية كل فصل
دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر ،وموعد االختبارات الفصلية.
 -3يلتزم أستاذ المادة بإطالع الطالب على أوراق إجاباتهم في االختبار الفصلي ،بعد إعالن
نتيجته ومقارنتها باإلجابة النموذجية لالختبار.
 -4يقوم أستاذ المقرر بإعالن نتائج االختبارات الفصلية خالل أسبوعين من تاريخ إجراء االختبار،
كما يلتزم بإعالن النتيجة التفصيلية لألعمال الفصلية األخرى قبل بداية فترة االختبارات
النهائية.
 -5يحق للطالب االعتراض على درجته في االختبار الفصلي خالل أسبوع من اطالعه على ورقة
إجابته ،ويقدم طلب االعتراض إلى مدرس المقرر ،وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة أستاذ
المقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم (أو وكيل الكلية للشئون األكاديمية إذا كان رئيس القسم هو
أستاذ المقرر) للنظر في إعادة تقييم إجابة الطالب .ولرئيس القسم في سبيل ذلك االستعانة
بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ،وذلك خالل أسبوع من تاريخ تقديم طلب االعتراض
إليه ،ويكون ق ارره في هذا الشأن نهائيًّا.
 -6تحسب التقديرات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
الدرجة المئوية

رمز التقدير

التقدير
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وزن التقدير من ()5

100 -95

ممتاز مرتفع

أ+

5,00

 90إلى أقل من 95

ممتاز

أ

4,75

 85إلى أقل من 90

جيد جدا مرتفع

ب+

4,50

 80إلى أقل من 85

جيد جدا

ب

4,00

جيد مرتفع

ج+

3,50

 75إلى أقل من 80
 70إلى أقل من 75

جيد

ج

3,00

 65إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

2,50

 60إلى أقل من 65

مقبول

د

2,00

أقل من 60

راسب

هـ

1,00

 -7يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
(ممتاز) إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن 4,50
(جيد جدا) إذا كان المعدل التراكمي من  3,75إلى أقل من 4,50
(جيد) إذا كان المعدل التراكمي من  2,75إلى أقل من 3,75
(مقبول) إذا كان المعدل التراكمي من  2,00إلى أقل من 2,75
* يمكن االطالع على الئحة الدراسة واالختبارات بجامعة نجران على موقع الجامعة اإللكتروني.
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ثانيا :برامج الماجستير:
( )1برنامج ماجستير الحديث وعلومه:
رسالة البرنامج:
نشر العلم الشرعي على الفهم الصحيح ،ودعم البحث العلمي بما يساهم في تطوير المجتمع ،وحل
مشكالته.

أهداف البرنامج:
 -1إيجاد األبحاث الجادة التي تسهم في تطوير المجتمع ،وحل مشكالته.
 -2النهوض بالبحث العلمي في مختلف جوانبه.

مواصفات خريج برنامج الحديث:
 -1االهتمام بالدراسات الحديثية وما يتصل بها تحصيالً وبحثًا وتحقيًقا.
 -2تخريج القيادات العلمية التي تسهم في نشر السنة وحمايتها.
 -3تأهيل الدارس على تمييز صحيح السنة من ضعفها.
 -4تأهيل المتخصصين للمشاركة في تطوير المجتمع وحل ومشكالته من خالل فهم السنة
النبوية.

الشبه الموجهة للسنة النبوية والرد عليها.
 -5أن يملك الدارس القدرة على فهم ُ
 -6دعم المؤسسات العلمية واالجتماعية بالقيادات العلمية.

متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
شروط القبول العامة:

 -1أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصال على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من
غير السعوديين.

 -2أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى
معترف بها.

 -3أن يكون التقدير العام جيد جدا فأعلى.
 -4أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
موظفا.
 -5إحضار موافقة صريحة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان
ً

شروط القبول الخاصة ببرنامج الماجستير في الحديث وعلومه:

يضاف إلى ما ورد في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية اآلتي:

 -1أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في أصول الدين أو ما يعادلها.
المعدة من قبل القسم.
 -2أن يجتاز المتقدم االختبارات ُ
 -3أن يتقن المتقدم حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
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متطلبات البرنامج:
يتطلب برنامج الماجستير بقسم أصول الدين تخصص «الحديث وعلومه» دراسة الطالب ثالثًا وثالثين

وحدة دراسية ،موزعة على فصلين دراسيين ،الفصل األول أربع عشرة وحدة دراسية ،والفصل الثاني ثالثة
عشر وحدة دراسية ،إضافة إلى الرسالة العلمية ،ووزنها ست ساعات.
وفيما يلي بيان بالمقررات الدراسية والساعات المخصصة لها:
رمز المادة

اسم المادة

الوحدات

 511حيث

الحديث الموضوعي

2

 512حيث

دراسات في علم الحديث

2

 513حيث

التخريج

2

 514حيث

دراسات في الجرح والتعديل

3

 515حيث

دراسات في الكتب الستة

2

 516حيث

البحث وتحقيق المخطوطات

3

عدد الساعات

المستوى

األول

14

 521حيث

الحديث التحليلي

3

 522حيث

دراسة األسانيد

3

 523حيث

قضايا حول السنة النبوية

2

 524حيث

مناهج التصنيف الحديثي

2

 525حيث

دراسات في علم العلل

3

عدد الساعات

13

إجمالي عدد ساعات الفصلين

27

الثاني

أما الرسالة العلمية ،ورمزها ( )530فيخصص لها ( )6ساعات.
ويتقدم الطالب بموضوع الرسالة للقسم بالتنسيق مع المرشد األكاديمي ،ويسمح للطالب التقدم بموضوع

متسما باألصالة والجدية ،وأن
رسالته بعد اجتياز الفصل الدراسي األول ،على أن يكون الموضوع المقدم
ً
سجال في جامعة أخرى ،وإذا كان الموضوع المقدم لنيل الدرجة تحقيًقا لمخطوطَّ ،
فتقدم دراسة
ال يكون م ً
وافية عن المخطوط.
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( )2برنامج ماجستير الفقه:
رسالة البرنامج:
تكوين بيئة تعليمية توفر التعليم العالي في تخصص الفقه للعناية بدراسة مسائله المتنوعة بتنوع

موضوعاتها الشرعية ،دراسة مقارنة تتوسع في عمق المذاهب ،وتستقري آراء العلماء ومآخذهم ،مع العناية

بدراسة النوازل العصرية المختلفة ومستجداتها دراسة تأصيلية تجمع بين أسلوبي الدراسة المقارنة ،والبحث
العلمي المؤصل لالرتقاء بتعليم العلوم الفقهية وتطويرها واعداد الكفاءات العلمية المتخصصة المؤهلة

تأهيالً عالياً في مجال الفقه المقارن وما تتطلبه مجاالته الواسعة وقضاياه المتجددة ،للبدار بالحلول

الشرعية النافعة ،والقدرة على التوصل إلى استنباط األحكام للنوازل المعاصرة ،ولإلسهام في تغذية

الجامعات ،والقطاعات العامة والخاصة بما يساعد في سد احتياجها ،وبما يحقق النفع للمجتمع بنشر قيم
اإلسالم المعرفية ،وأحكامه الشرعية.

غايات وأهداف البرنامج:
 -1العناية بالدراسات الفقهية المتنوعة بتنوع أبوابها ومسائلها وموضوعاتها دراسة مقارنة والتعرف
على مصادرها األصلية والمعاصرة.
 -2العناية بتكوين الملكة والقدرة لدى الدارس على دراسة مسائل الفقه المتنوعة دراسة تأصيلية
مقارنة ،وإدراك مآخذها األصلية والتبعية وتحقيق مناطاتها وتخريجاتها وكيفية ابتناء الفروع
على أصولها واستخالص األصول من فروعها ومعرفة جوامعها وفوارقها وطريقة موازنة اآل ارء

فيها الستخالص الراجح منها.

 -3إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة في مجال الفقه وتأهيلهم التأهيل العالي و ِّ
النحو بالد ارسات
واألبحاث الفقهية إلى مستوى المسئولية والمشاركة في حلول القضايا والنوازل واستنباط األحكام
لها مع القدرة على اإلبداع واإلضافة والمشاركة في نشر الوعي اإلسالمي الصحيح وإثراء
الفكر اإلنساني والمكتبة اإلسالمية.

 -4تنمية قدرات الدارسين الفقهية في مجاالتهم العملية المتنوعة بتنوع مجاالت التخصص إلتقان
البحث ووسائل التقنية الحديثة بما يقتدرون به على الممارسة العملية في بحث القضايا
والمستجدات واالستفادة من معطيات التقنية الحديثة في ذلك.

متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
شروط القبول العامة:

 -6أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصال على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من
غير السعوديين.
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 -7أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى
معترف بها.

 -8أن يكون التقدير العام جيد جدا فأعلى.
 -9أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
-10

موظفا.
إحضار موافقة صريحة من المرجع بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان
ً

شروط القبول الخاصة ببرنامج الماجستير في الفقه:
 -1استيفاء الشروط العامة المطلوبة.

 -2أن يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين.
 -3أن يجتاز االختبارات والمقابالت الشخصية التي يجريها القسم.

متطلبات التخصص:
رمز المادة
فقه501
فقه502

اسم المادة

الوحدات

فقه النوازل المقارن في العبادات

3

أصول البحث والتحقيق

3

أصل511

أصول الفقه المقارن

3

أصل512

مقاصد الشريعة اإلسالمية

3

فقه503

فقه النوازل المقارن في المعامالت ()1

3

أصل513

علم التخريج الفقهي واألصولي

3

أصل514

القواعد الفقهية

3

فقه504

الفقه الطبي

3

فقه505

فقه النوازل المقارن في المعامالت ((2

3

فقه506

نظريات فقهية مقارنة

3

حيث550

طرق التخريج ودراسة األسانيد

3

أصل515

علم الجمع والفرق الفقهي واألصولي

3

فقه507
فقه508
فقه509

طرق اإلثبات ووسائله (المقارن)

دراسة فقهية في كتب المذاهب (دراسة تحليلية
مع بيان المصادر)
بحث التخرج (مشروع البحث)
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3

المستوى

األول

الثاني

الثالث

الرابع

3
3

بحث التخرج

45

اإلجمالي

 المستوى األول يتطلب تحقيق الشروط ،وكل مستوى بعد األول يتطلب المستوى الذي قبله.
 ال يسجل الطالب في مستوى حتى ينتهي من المستوى الذي قبله.
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وحدات الكلية
وحدة التطوير والجودة:
تعتبر وحدة التطوير والجودة من أهم الوحدات بالكلية.

وتختص بنشر ثقافة الجودة ،وتقويم مستوى األداء ،والعمل على تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد

األكاديمي ،ووضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية للكلية ،وكذلك جمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر عن

أنشطة الجودة في الكلية ،وتوثيق الجهود والنتائج في جميع أنشطة الجودة واالعتماد األكاديمي .إضافة
إلى إعداد تقارير عن مستويات األداء ،ورضاء المستفيدين من األنشطة المختلفة.
ويتبعها عدد من اللجان ،وأولها لجان معايير ضمان الجودة واالعتماد األحد عشر ،ولجان إعداد
تقارير البرامج والتقارير الشاملة ،وقياس نواتج التعلم ،والمراجعة الداخلية ،ورفع الوثائق ،ولجان مشروعات

الخطة االستراتيجية للجامعة.

وحدة اإلرشاد األكاديمي:
تختص وحدة اإلرشاد األكاديمي باستقبال وتوجيه الطالب الجدد وتعريفهم بالكلية وأقسامها المختلفة
علميا وتقديم
ونفسيا و
أكاديميا
وتهيئتهم للدراسة والحياة الجامعية ،وكذلك إرشاد طلبة الكلية
اجتماعيا و ً
ً
ً
ً
المشورة لهم ،واالهتمام بالطلبة الذين يعانون من ضعف في تحصيلهم الدراسي ،واآلخرين الموهوبين،
ماديا من صندوق الطالب.
دعما ً
ودراسة الحاالت التي تتطلب ً

وحدة االنتساب:

ومهمتها اإلشراف على طالب وطالبات الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بالجامعة ،ومتابعة ما
يخص اختباراتهم ونتائجهم وغير ذلك.

وحدة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد:

تقوم وحدة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بدور مهم في خدمة المحتوى التعليمي الرقمي؛ مما

يسهل استخدام النموذج المناسب لتصميم المقررات.
وتم تشكيلها وتفعيلها بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة.

وحدة القرآن الكريم:
أنشئت وحدة القرآن الكريم بقرار من عميد الكلية بتاريخ 1437 /1 /9هـ لمزيد من االهتمام والتنسيق
بشأن تدريس مقررات القرآن الكريم لطالب الكلية بقسميها؛ لما للقرآن الكريم من مكانة ،إضافة إلى تعلقه
صحيحا من معايير التحصيل العلمي الصحيح.
أداء
ً
بجميع التخصصات الشرعية ،وألن أداءه ً

وحدة الثقافة اإلسالمية:

تدرس بجميع كليات
تشرف وحدة الثقافة اإلسالمية بالكلية على تدريس مادة الثقافة اإلسالمية ،التي َّ

أيضا على زيادة الوعي لدى
الجامعة ،والتي تهتم بالقضايا الثقافية المهمة التي يحتاجها الجيل ،وتحرص ً
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طالب الجامعة وبخاصة فيما يتعلق بالفكر والقيم والنظم اإلسالمية ،ومعالجة أبرز االتجاهات والقضايا
والمشكالت الثقافية واالجتماعية المعاصرة.

وحدة الدراسات العليا:
تختص هذه الوحدة بتشجيع االلتحاق بالدراسات العليا لخريجي الجامعات المحلية والوافدين وتطوير
قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في مجال الدراسات العليا لتحقيق جودة األداء العلمي
والبحثي.

أيضا على شؤون الدراسات العليا ببرامج الكلية.
كما تقوم ً

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس:

تختص هذه الوحدة بما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس ،حيث يكون لكل عضو ملف خاص به ،يحتوي

على سيرته الذاتية ،وما حصل عليه من دورات تدريبية ،أو قام بنشره من بحوث علمية ،أو شارك فيه من
مؤتمرات دولية وندوات علمية ،وما يقوم به من أنشطة علمية كاإلشراف على الرسائل والبحوث
ومناقشتها ،وكذلك تحكيم البحوث العلمية ،وغير ذلك .مع تحديث تلك الملفات كل فترة.

كما تقوم بمراجعة ملف المتقدمين للترقية للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

وحدة استقطاب أعضاء هيئة التدريس:
تختص هذه الوحدة باستقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في التخصصات المختلفة؛
مما يؤدى إلى تطوير األداء األكاديمي ،ويساعد على زيادة معدالت نشر البحوث العلمية وحضور
المؤتمرات العلمية.

وحدة المعيدين والمبتعثين:
تختص هذه الوحدة باستيفاء احتياجات األقسام من المعيدين ،والتأكد من ابتعاثهم إلى الجامعات ذات

المستويات الراقية والتصنيف العالمي المتميز ،وذلك لتحقيق مستوى رفيع من األداء المستقبلي ألعضاء
هيئة التدريس.

وحدة التسجيل اإللكتروني والجداول:
تختص هذه الوحدة بإعداد جداول القاعات الدراسية وتنظيم عملية التسجيل والحذف واإلضافة لطالب
الكلية على نظام التسجيل اإللكتروني لعمادة القبول والتسجيل.

وحدة االختبارات:
تختص هذه الوحدة بتنظيم لجان االختبارات النهائية ،واستكمال كافة االستعدادات الالزمة لعقد
االختبارات النهائية في الكلية ومتابعة سيرها على الوجه المطلوب ،وتوزيع المراقبين وقت االختبار،
واستقبال أوراق االختبار من الكليات األخرى ،واالختبارات البديلة بسبب التعارض.

وحدة شؤون الطالب:
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تختص وحدة شؤون الطالب بالنظر فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والدراسية للطالب ،وتوفير ما

يحتاجون إليه مما يسهل لهم االنتظام في الدراسة دون عوائق.

وحدة األنشطة الطالبية:
هاما لتحقيق أهداف العملية التعليمية والوصول إلى أهدافها ،ومن هذا
ًا
يمثل النشاط الطالبي
محور ًّ
المنطلق تسعى الجامعة لتوفير أنشطة مختلفة هدفها تعزيز وصقل وتطوير شخصية الطالب؛ حيث تقوم

إدارة األنشطة الطالبية في عمادة شؤون الطالب بعمل أنشطة ثقافية ،وتوعوية ،ودينية ،وفنية ،ورياضية،
واجتماعية ،وعلمية ،تسعى من خاللها لرعاية سلوك الطالب في الجامعة من خالل تنفيذ البرامج

عيا
اسيا جام ًّ
المدروسة ،والتي تهدف لتنمية روح المسؤولية واالنتماء لدى الطالب ،وتهيئ لهم منا ًخا در ًّ
الفعالة في أحد تلك األنشطة بكافة أنواعها.
مناسبا ،من خالل مشاركتهم ّ
ً

كما تسعى وحدة األنشطة الطالبية إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من الطالب الراغبين بالمشاركة

الالصفية من خالل رعاية مواهبهم وأخذ أفكارهم الخاصة بعين االعتبار؛ مما يساعد في
في األنشطة
ّ
كثير في توجيه تلك األفكار واحتوائها.
القوة لديهم ،كما يساعد ًا
اكتشاف قدراتهم ومواطن ّ
وهذا هو مناط عمل وحدة األنشطة الطالبية.

وحدة الحاالت الطالبية:
تختص وحدة الحاالت الطالبية بالنظر في أعذار الطالب التي يقدمونها بسبب تغيبهم عن االختبارات
النهائية أو الفصلية ،أو عند االعتذار عن فصل دراسي ،أو االنسحاب ،ونحو ذلك.

وحدة الخريجين:
تختص هذه الوحدة بالتحديث المستمر لقاعدة بيانات الخريجين ،واستقصاء آرائهم حول المناهج

والمهارات المطلوبة وسوق العمل ،والصعوبات التي تواجههم بعد التخرج ،وحثهم على التواصل مع الكلية
ومعنويا.
ماديا
ً
ودعمها ً

وحدة الخدمة المجتمعية:

يعتبر العمل التطوعي المتمثل في تقديم الدعم والعون والنفع لمن يحتاجه دون مقابل مادي أو معنوي

دليال على أصالة قيم اإلسالم في النفوس ،ويعد التوسع في الخدمة المجتمعية والتنوع في العمل التطوعي
ومؤشر للحكم على مدى تقدمه وازدهاره وتحضره .ويزيد
ًا
دليال على حيوية المجتمع ،ورم از على إيجابيته،
العمل التطوعي الخدمي من لحمة التماسك الوطني ،ويحقق متطلبات التنمية بكفاءة وفاعلية ،ويعمل على
تأكيد هوية المجتمع ،ويحافظ على قيمه العربية اإلسالمية األصيلة.
ولذلك أنشئت وحدة الخدمة المجتمعية لتقديم الدعم في هذا الجانب.

وحدة الوثائق والمعلومات:
إلكترونيا ،وتقديمها
تختص هذه الوحدة بتجميع الوثائق والمعلومات ،وتصنيفها ،واالحتفاظ بها ور ًقيا و
ً
إلى كافة وحدات الكلية والجهات األخرى ذات العالقة.
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الشؤون اإلدارية
أوال :الوحدات التابعة لمدير اإلدارة:
السكرتارية :يقوم موظف السكرتارية باستقبال المراجعين وترتيب دخولهم ،وكذلك تنسيق مواعيد
استقبال الزوار ولقاءاتهم مع فضيلة العميد.

وحدة االتصاالت اإلدارية :يقوم موظف االتصاالت اإلدارية أ /مهدي محمد القحطاني بتوريد وتصدير

المعامالت ،وحفظها وأرشفتها ،ومتابعة المعامالت الصادرة داخل الكلية وخارجها ،ومدى إنجازها ومتابعة
المتأخر منها.

وحدة شؤون الطالب :يقوم الموظف أ /مهدي حسين آل فردان باستقبال الطالب وطباعة النماذج

والجداول الخاصة بهم.

ثانيا :عدد اإلداريين في الكلية:

يضم الجهاز اإلداري بالكلية عدد (  ) 8موظفين موزعين على كافة الوحدات اإلدارية.
وتحاول إدارة الكلية زيادة عدد اإلداريين لمقابلة الزيادة المضطردة في أعداد الطالب وأعضاء هيئة

التدريس حيث يلزم توفير الجهاز اإلداري الكافي للقيام بكل األنشطة واألعمال اإلدارية المختلفة بالكلية
بما يحقق المزيد من النجاح للكلية.
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األنشطة الطالبية
تحرص الكلية على مشاركة طالبها في األنشطة الطالبية المتنوعة.
ففي مجال النشاط الثقافي والعلمي:
تقيم الفعاليات والملتقيات العلمية والثقافية وتحرص عليها لما في ذلك من فرص لتوسيع آفاقهم ،وتنمية

قدراتهم ،ورعاية مواهبهم .وتشمل هذه الفعاليات :لقاءات التعارف بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس،
والمشاركة في حمالت التوعية ،والمسابقات الثقافية (قصة قصيرة ،ومسرحية ،وشعر ،ومقال ،وكاريكاتير،
وخط عربي ،ورسم ،وابتكارات علمية) ،وتفعيل دور المكتبة والقراءة ،وتكريم المشاركين في النشاط غير
الصفي.

وفي مجال النشاط االجتماعي:

حرصا على توثيق الصلة بين إدارة الكلية
تقوم الكلية بعدد من الفعاليات واألنشطة المسائية واللقاءات،
ً
وأبنائها الطالب ،حيث يتم خالل تلك اللقاءات عرض الطالب لمشاركاتهم واستفساراتهم وقضاياهم
المختلفة.
كما تنظم الكلية سنويًّا رحلة للطالب ألداء مناسك الحج.
وفي مجال النشاط الرياضي:

تحرص الكلية على مشاركة طالبها في األنشطة والفعاليات الرياضية؛ لما في ذلك من فرص لتوسيع
آفاقهم ،وتنمية قدراتهم ،ورعاية مواهبهم وميولهم.

وتشمل هذه الفعاليات :الدوري الرياضي بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ،والمسابقات الرياضية

األخرى (السباحة ،وكرة قدم ،وسباق المارثون).

مؤخر على كأس عمادة شؤون الطالب في نسخته الثانية بعد فوزه على فريق
ًا
وقد حصل فريق الكلية
كلية العلوم واآلداب بشرورة بالركالت الترجيحية في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد المدينة

الجامعية.
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