التقرير السنوي
لكلية الشريعة وأصول الدين
جامعة جنران
للعام اجلامعي 1439 /1438هـــ
(2018 /2017م)
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كلمة
سعادة عميد الكلية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد؛ فيسعدني ويشرفين تقديم التقرير السنوي لكلية الشريعة وأصول الدين
للعام اجلامعي 1439/1438هـ ،الذي ميثل ويربز حمصلة اجلهود ،والنشاطات
اإلدارية ،واألكادميية ،والبحثية ،واجملتمعية ،والطالبية اليت قامت بها الكلية
خالل عام دراسي لتحقيق رسالتها وأهدافها.
وقد حاولنا أن خيرج تقرير هذا العام يف صورة أفضل مما خرجت عليه تقارير
األعوام املاضية.
وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نتقدم بالشكر اجلزيل جلميع منسوبي الكلية على
جهودهم املتميزة اليت يبذلونها للرقي بهذه الكلية إىل أعلى املستويات ،وملعالي مدير
اجلامعة ،وأصحاب السعادة وكالء اجلامعة ،وجلميع املسؤولني باجلامعة على
تعاونهم ودعمهم املستمر ،مع متنياتي للجميع مبزيد من التقدم والنجاح.
عميد الكلية
د /عبداهلل بن رفدان الشهراني
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فريق إعداد التقرير السنوي للكلية:
املشرف العام على التقرير:
سعادة الدكتور /عبداهلل بن رفدان الشهراني ( عميد الكلية ).

رئيس فريق اإلعداد:
سعادة الدكتور /سعود بن عبداهلل التويجري ( وكيل الكلية للتطوير والجودة ).

أعضاء جلنة التقرير:


سعادة الدكتور /خالد فؤااد السؤيد أبؤو العؤا (األسؤتا المسؤاعد بمسؤل الشؤريعة ورئؤي



سعادة الدكتور /هشال يسري محمد العربي (األستا المشارك بمسل الشؤريعة ومنسؤ وحؤدة

التطوير والجودة بالكلية ).

وحؤدة

التطوير والجودة بمسل الشريعة ).


سؤؤعادة الؤؤدكتور /أشؤؤرخ خلي ؤؤة السؤؤيوطي ( األسؤؤتا المشؤؤارك بمسؤؤل ألؤؤول الؤؤدين ومنس ؤ
وحدة التطوير والجودة بمسل ألول الدين ).



(األسؤؤتا المسؤؤاعد بمسؤؤل الش ؤريعة وأمؤؤين وحؤؤدة

سؤؤعادة الؤؤدكتور /علؤؤي أحمؤؤد سؤؤالل فرحؤؤا
التطوير والجودة بالكلية ).
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البيانات الوصفيــة عن الكليـة:
اســـــــــــــم الكـلـيــــــــــــة:

الشريعة وأصول الدين  -جامعـــــة جنـــــــــــران

املــــوقـــع اجلـغـــرايف :املدينة اجلامعية  -مدينة جنران ،مبنى كلية العلوم واآلداب ،الطابق
األول.
واالتصال بالكلية بريديًّا علي العنوان [اململكة العربية السعودية -منطقة جنران -جامعة
جنران -كلية الشريعة وأصول الدين ،الرمز الربيدي ص.ب  ]1988أو إلكرتونيًّا علي موقع
اجلامعة www.nu.edu.sa

نشأة الكلية:
كلية الشريعة وأصول الدين هي إحدى الكليات النظرية جبامعة جنران ،وقد أنشئت يف عام
1430هـ ،باألمر السامي رقم 4017م بتاريخ 1430/5/7هـ .وتعد الكلية الوحيدة األكادميية
املتصصصة يف العلوم الشرعية اليت مت إنشاؤها يف جامعة جنران.
وتتألف حاليًا من فرع البنني ،ويضم قسمني متصصصني يقدمان برناجمني ملرحلة البكالوريوس
وهما :برنامج الشريعة ،يقدمه قسم الشريعة ،وبرنامج أصول الدين ،يقدمه قسم أصول الدين،
وفرع آخر للطالبات يقدم برنامج أصول الدين.
كما يقدم قسم أصول الدين برناجمًا واحدًا ملرحلة الدراسات العليا ( ماجستري ) يف ختصص
احلديث وعلومه.
ويقدم قسم الشريعة برناجمًا آخر للدراسات العليا ،وهو برنامج ( ماجستري ) يف ختصص الفقه.
و بدأت الدراسة بربنامج الشريعة يف العام اجلامعي  1431/1430هـ ثم تاله برنامج أصول الدين
يف العام اجلامعي 1432 /1431هـ .و مــدة الــدراســــة بالكلية  8مستويات ( 4سنوات ) و متنح
الكلية درجة البكالوريوس يف الشريعة أو يف أصول الدين.

الـقـيــــــــادة األكــــادمييــــــــة:
عميــــــد الكليـــــــــة :د /عبداهلل بن رفدان الشهراني
وكيل الكليــة للشؤون التعليمية :د /حسن بن ثابت احلازمي
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وكيل الكليــة للتطوير واجلودة :د /سعود بن عبداهلل التوجيري
ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم (  ) 108عضوًا منهم (  ) 85على رأس
العمل ،و (  ) 23من املبتعثني للحصول على شهادات علمية ،منهم (  ) 82ذكور ،و (  ) 26إناث.
و حبساب نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب جند أن نسبة أعضاء هيئة التدريس (على رأس
العمل) ملتوس عدد الطالب يف الفصلني الدراسيني األول والثاني ) 10 : 1 ( :تقريبًا .و هي نسبة
تتماشى مع املعايري العاملية لنسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب يف الكليات النظرية.

شروط قبول الطالب بالكلية:
الطالب املتقدمون لاللتحاق بالكلية تطبق عليهم شروط قبول الطالب باجلامعة ،وهي:
* ال يقبل الطالب إال بعد احتساب معدله احلاصل عليه وفق النسبة املوزونة وهـي %60مـن الثانويـة
العامة و  % 40من القدرات العامة.
* أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو خارجها.
* أن ال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد عن مخسة أعوام.
* أن يكون حسن السرية والسلوك.
* أن يكون الئقًا طبيًا.
* أن حيصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية ،أو خاصة.
* أن ال يكون قـد فصـل مـن جامعـة جنـران أو أي جامعـة أخـرى فصـال أكادمييًّـا أو تأديبيًّـا .وإذا
اتضح بعد قبول الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو أكادميية فيعد قبوله الغيًا.
* أن يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه الشروط املطلوبة باملستندات اليت حتددها عمادة القبول
والتسجيل يف اجلامعة.
* أن ال يكـــــون الطالـــــب مســـــجال لدرجـــــة جامعيـــــة أخـــــرى يف نفـــــس اجلامعـــــة أو يف جامعـــــة
أخرى ،أو سبق له احلصول عليها.
* يلغى قبول الطالب الذي يتأخر عـن إمتـام إجـراءات قبولـه يف املواعيـد احملـددة مـن قبـل اجلامعـة
بدون عذر مقبول من عمادة القبول.
وتســري الدراســة يف الكليــة علــى نظــام املســتويات الدراســية (مثانيــة مســتويات) ،و تكــون م ـدة
املســـتوى الدراســـي الواحـــد فصـــال دراســـيًّا ،ويتـــدرج الطالـــب يف الدراســـة والنجـــاح يف مقـــررات
املســتويات الدراســية حبيــث ينتقــل مــن مســتواه إىل املســتوى الــذي يليــه إذا اجتــاز بنجــاح مجيــع
مقررات ذلك املستوى ،وفقًا ألحكام االنتقال من مستوى إىل آخر اليت حددتها اجلامعة .و يتصـرج
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الطالب بعد إنهاء متطلبات التصرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ،علـى أال يقـل معدلـه الرتاكمـي
عن مقبول(  2من .) 5

رؤية الكليـة:
«الريادة يف جمال العلوم الشرعية حمليًّا وإقليميًّا وعامليًّا».

رسالة الكلية:
إمداد ميادين العمل املتنوعة خبرجيني ذوي كفاءات عالية يف جمال العلوم الشـرعية ،واإلسـهام يف
البحث العلمي ،وخدمة اجملتمع يف إطار الوسطية واالعتدال.

األهداف االسرتاتيجية للكلية:
 - 1إعــداد خــرجيني متصصصــني يف العلــوم الشــرعية يتميــزون بفكــر وســطي وجديــة علميــة
وعملية.
 - 2إمداد الطالب باملهارات الالزمة للعمل يف جماالت الشريعة املتنوعة.
 - 3دعم عمليات التحسني والتطوير داخل الكلية.
 - 4تشجيع البحوث العلمية التصصصية اليت تواكب املستجدات يف جمال العلوم الشرعية.
 - 5كسب ثقة اجملتمع وسوق العمل من خالل تقـديم بـرامج مميـزة وخـرجيني مـؤهلني قـادرين
على تلبية احتياجاته ومواكبة تطوراته.
 - 6تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 - 7رعاية الطالب أكادمييًّا واجتماعيًّا وتربويًّا يف ضوء منهج اإلسالم.

اهليكل التنظيمي للكلية:
ويشــمل اهليكــل التنظيمــي للكليــة الوكــاالت واألقســام األكادمييــة (قســمي الشــريعة
وأصول الدين) والوحدات واألقسام اإلدارية املصتلفة بالكلية.

جملــــس الكليــــــــة:
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يتكون جملس الكلية من السادة أصحاب الفضيلة:


د /عبداهلل بن رفدان الشهراني عميد الكلية



د /حسن بن ثابت احلازمي

وكيل الكلية للشؤون التعليمية



د /سعود بن عبداهلل التوجيري

وكيل الكلية للتطوير واجلودة



د /عبداهلل بالقاسم الشمراني

رئيس قسم الشريعة



د /عبدالرمحن سيف احلارثي

رئيس قسم أصول الدين

األقسام العلمية:
وتضم:
- 1قسم الشريعة.
- 2قسم أصول الدين.

الربامج العلمية:
الربامج العلمية اليت تقدمها الكلية:
 برنامج البكالوريوس يف الشريعة
 برنامج البكالوريوس يف أصول الدين
 برنامج املاجستري يف احلديث وعلومه
 برنامج املاجستري يف الفقه

األعباء التدريسية:
القسم العلمي

عدد
املقررات

املستوى
األول

املستوى

املستوى

املستوى

املستوى

املستوى

املستوى

املستوى

الثاني

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

إمجالي
عدد
الساعات

الشريعة

65

10

8

8

8

8

8

10

5

150

أصول الدين

66

9

9

9

9

9

9

8

4

141

7

131

اإلمجالي

19

17

17

17

17

18

17

9

291

يضاف إليها الساعات التدريسية ملواد الثقافة اإلسالمية بكليات اجلامعة ،واليت تقوم عليها
وحدة الثقافة اإلسالمية بالكلية.
ويبينها اجلدول التالي:

املادة

عدد الساعات

ثقافة ()1

ثقافة ()2

ثقافة ()3

املدخل إىل

اإلسالم وبناء

احلقوق يف

الثقافة اإلسالمية

اجملتمع

اإلسالم

40

24

24
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ثقافة ()4
السرية النبوية
24

اجملموع

112

األقسام العلمية ونشاطاتها:
قامت األقسام األكادميية يف الكلية بأنشطة متنوعة وفيما يأتي سردٌ موجز
ألبرز تلك النشاطات خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ:

أوال :قسم الشريعة:
(أ) أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ممن هم على رأس
م

عضو هيئة التدريس

العمل:

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

المنصب اإلداري

1

د .عابد بن محمد السفياني

أستاذ مشارك

أصول الفقه

عميد الكلية السابق

2

د .جمال لخضر حمود عزون

أستاذ مشارك

الفقه

3

د .هشام يسري محمد العربي

أستاذ مشارك

الفقه

4

د .محمود سعد محمود مهدي

أستاذ مشارك

الفقه

5

د .أيمن حمزة عبدالحميد إبراهيم

أستاذ مشارك

أصول الفقه

6

د .علي أحمد علي سالم فرحات

أستاذ مشارك

الفقه

7

د .مرفق ناجي مصلح ياسين

أستاذ مشارك

أصول الفقه

8

د .عبداهلل بالقاسم الشمراني

أستاذ مساعد

الفقه

9

د .عطية مختار عطية حسين

أستاذ مساعد

الفقه

10

د .علي منصور فتحي عطية

أستاذ مساعد

أصول الفقه

11

د .أحمد محمد إسماعيل المصباحي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

12

د .محمد عبداهلل ثابت أحمد شبالة

أستاذ مساعد

الفقه
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رئيس قسم الشريعة

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

م

عضو هيئة التدريس

13

د .خالد فؤاد السيد أبو العال

أستاذ مساعد

الفقه

14

د .علي عبده حكمي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

15

د .عبداهلل ناصر آل سلطان

أستاذ مساعد

الفقه

16

د .حمدي عبداهلل سعيد آل منصور

أستاذ مساعد

الفقه

17

د .مسفر هادي العرجاني

محاضر

أصول الفقه

18

أ .خالد عبداهلل عيسى الرنيني

محاضر

الفقه

19

أ .ناصر عبداهلل آل ماطر الشهراني

محاضر

الفقه

20

أ .فهد محمد عبدالرحمن الفهادي

معيد

الفقه

21

أ .علي محمد جابر الظلمي

معيد

الفقه

22

أ .صدام حسين المصعبي

معيد

أصول الفقه

23

أ .خالد عبداهلل الحازمي

معيد

أصول الفقه

24

أ .عبداهلل علي سالم الهمامي

معيد

الفقه

25

أ .علي حسن النحيلي

معيد

أصول الفقه

الجانب النسائي
1

د .سارة عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

2

د .مريم عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

3

أ .إيمان محمد عبداهلل القثامي

محاضر

أصول الفقه

4

أ .منال خرصان حسن يعال

محاضر

الفقه
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المنصب اإلداري

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

م

عضو هيئة التدريس

5

أ .أنهار مبارك سالم العشير

معيد

الفقه

6

أ .أرزاق محمد مساعد المصعبي

معيد

الفقه

المنصب اإلداري

(ب) المبتعثون:
م

عضو هيئة التدريس

الدرجة المبتعث

التخصص الدقيق

عليها

الجامعة المبتعث
إليها

1

أ .مسفر بن محمد بن هادي القحطاني

دكتوراه

الفقه

جامعة اإلمام

2

أ .علي بن محمد أبو دهام

دكتوراه

الفقه

الجامعة اإلسالمية

3

أ .سالم يحيى ناصر قيراطي

دكتوراه

الفقه

الجامعة اإلسالمية

4

أ .بليغ راشد عبود اليامي

دكتوراه

الفقه

الجامعة اإلسالمية

5

أ .نايف مهدي أحمد آل حسين

دكتوراه

الفقه

الجامعة اإلسالمية

6

أ .علي محمد آل مطوش الشهري

دكتوراه

أصول الفقه

جامعة أم القرى

7

أ .محمد علي جبران زريب

دكتوراه

الفقه

جامعة أم القرى

8

أ .نواف مسعود محمد السريعي القحطاني

ماجستير

الفقه

جامعة أم القرى

9

أ .بنيان قرعان لسلوم

ماجستير

الفقه

ابتعاث داخلي

1

أ .صافية محمد علي آل مهير

(جامعة نجران)
الجانب النسائي
ماجستير

11

الفقه المقارن

جامعة القصيم

وفيما يلي سرد ألبرز نشاطات القسم خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ:
- 1التعاون بني القسم وبعض كليات اجلامعة:
هناك تعاون وتواصل جاد بني قسم الشريعة وبعض كليات اجلامعة ،مثل كلية العلوم
اإلدارية ممثلة يف قسمي األنظمة و اإلدارة العامة ،وكلية اآلداب قسم اللغة العربية،
وكلية الرتبية قسم علم النفس ،وكلية علوم احلاسب قسم احلاسب اآللي ،حيث
يدرس طالب قسم الشريعة بعض املقررات الدراسية يف الرتبية وعلم النفس ،واللغة
العربية ،واحلاسب ،واإلدارة ،والقانون واألنظمة كما يقوم أعضاء هيئة التدريس
بقسم الشريعة بتدريس بعض املقررات لطالب كلية الطب مثل مقرر الفقه الطيب،
وتدريس مواد الفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية واملواريث لطالب قسمي األنظمة
واإلدارة العامة بكلية العلوم اإلدارية ،وأيضا التدريس لطالب وطالبات االنتساب
جبامعة جنران.
- 2الوحدات واللجان واألعمال اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
شارك أعضاء هيئة التدريس بالقسم يف العديد من الوحدات واللجان
واألعمال بالكلية وتتمثل فيما يلي:


وحدة التطوير واجلودة بالكلية:
ويشارك فيها أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
الدكتور /خالد فؤاد أبو العال

نائب مشرف وحدة التطوير واجلودة

الدكتور /عبداهلل سلطان

مساعد نائب رئيس الوحدة

الدكتور /علي سامل فرحات

أمني وحدة التطوير واجلودة بالكلية

الدكتور /عبداهلل بالقاسم الشمراني
باإلضافة إىل:
12

رئيس قسم الشريعة عضوا

الدكتور /هشام العربي


منسق وحدة اجلودة بقسم الشريعة

اللجان الفرعية التابعة لوحدة التطوير واجلودة:
ويشارك فيها:



الدكتور /خالد أبو العال

رئيس جلنة التصطي واملتابعة

الدكتور /علي سامل

عضو جلنة التصطي واملتابعة

الدكتور /عبداهلل سلطان

عضو جلنة التصطي واملتابعة

الدكتور /عبداهلل الشمراني

عضو جلنة االعتماد األكادميي

الدكتور /هشام العربي

رئيس جلنة التعليم والتعلم

الدكتور /حممود سعد

رئيس جلنة قياس األداء

الدكتور /مجال عزون

عضو جلنة قياس األداء

األستاذ /علي النحيلي

عضو جلنة تنمية املهارات

وحدة اخلرجيني:
الدكتور /محدي آل منصور



رئيس وحدة اخلرجني

وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
الدكتور /عبد اهلل سلطان رئيس وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس

- 3االشرتاك يف الدورات التدريبية خالل هذا العام:
 الدورات التدريبية اليت نظمتها عمادة التطوير واجلودة باجلامعة:
1439/1438هـ:
م
1

اسم الدورة
دورة

تطبيقات

تاريخ الدورة
احلوسبة 1439/3/23هـ.

السحابية يف التعليم بتاريخ
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أمساء املشاركني
د/مجال عزون

م
2

تاريخ الدورة

اسم الدورة

دورة إعداد االختبارات اجلامعية 1439 /2 /3

أمساء املشاركني
د /محدي آل منصور

وفق معايري اجلودة
3

دورة تطبيق اسرتاتيجيات التعلم 1439 /5 /18

د /محدي آل منصور

النش وتعزيز ممارساته
4

فن

قيادة

رئاسة
دورة

باجلامعة،

القسم 1439 /1 /14

د/عبد اهلل سلطان

(إمكان)

إلعداد قيادات التطوير واجلودة
5

التدريس اجلامعي الفعال الواقع 1439 /1 /4

د/حممود سعد

واملأمول
6

إنشاء حمتوى بتصميم احرتايف .1439 /3 /4

د/حممود سعد

تفاعلي على اإلنرتنت
7

مؤشرات األداء  :أداة لقياس 1439/2/12- 11هـ
وتقييم

األداء

املؤسسي

والرباجمي
8

د/خالد فؤاد
د/علي سامل فرحات

أساليب تعزيز مبتكرة يف 1439/6/17هـ.
التعليم اجلامعي جبامعة جنران

د/أمين محزة
د/علي عصيمي حكمي
د/علي سامل فرحات

9

الئحة إدارة األداء الوظيفي

1439/6/24 -هـ.

جبامعة جنران
10

أخالقيات البحث العلمي

1439/2/5هـ

د/علي عصيمي حكمي

د/حممد شبالة

14

اسم الدورة

م
11

أمساء املشاركني

تاريخ الدورة

اجلدل اخلالق :التحدي الذهين 1439/3/9هـ.

د/علي عصيمي حكمي

يف قاعات احملاضرات جبامعة
جنران
12

املصادر

استصدام

التعليمية 1439/7/8هـ.

د/مرفق ياسني

املفتوحة يف التعليم
الذكاء االجتماعي فن التعامل 1439/7/8هـ.

13

د/مرفق ياسني

وقوة التأثري
إعداد االختبارات اجلامعية وفق 1439 /2 /3

14

د/أمحد املصباحي

معايري اجلودة

 الدورات التدريبية اليت نظمتها جهات أخرى:
اسم الدورة

م

اجلهة املنظمة

إعداد الدراسة الذاتية وحدة
واجتياز

تاريخ الدورة

اخلرجيني 1439/2/11هـ

املقابالت بكلية الشريعة

الشصصية
قياس نواتج تعلم املقررات

أمساء املشاركني
د /هشام العربي
د/علي سامل فرحات

وحدة

التطوير 1439/6/26هـ.

واجلودة بالكلية

مجيع أعضاء قسم
الشريعة

 - 4األحباث العلمية احملكمة اليت مت نشرها مبجالت ودوريات علمية خالل هذا
العام:
م

اسم العضو

عنوان البحث

15

اجمللة

1

د/عطية حسني خمتار

النهي عن التشبه بالشيطان فيما

جملة املدونة الصادرة عن جممع

يتعلق باآلداب :دراسة فقهية مقارنة.

الفقه اإلسالمي باهلند .العدد
الرابع عشر ،الصادر يف احملرم
1439هـ= أكتوبر 2017م.

من أحكام تعليم العبادات بالفعل.

جملة الدراسات اإلسالمية والعربية
باإلسكندرية جامعة األزهر.
العدد الثالث والثالثون
الصادر يف العام 2017م.

من األحكام العامة لإلحسان.

جملة املدونة الصادرة عن جممع
الفقه اإلسالمي باهلند.

العدد

اخلامس عشر الصادر يف ربيع
الثاني 1439هـ=يناير 2018م.
2

د /هشام العربي

التعاقد من الباطن وأحكامه يف

حبث حمكَّم ومقبول للنشر مبجلة

الفقه اإلسالمي،

احلقوق والبحوث القانونية
واالقتصادية بكلية احلقوق جامعة
اإلسكندرية ،بالعدد األول لسنة
2018م.

سلطة ولي األمر يف تقييد املباح

حبث حمكَّم ومقبول للنشر مبجلة

ورفع اخلالف من وجهة الفقه

املدونة الصادرة عن جممع الفقه

اإلسالمي.

اإلسالمي باهلند ،بالعدد السادس
عشر ،رجب 1439هـ /أبريل
2018م.
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3

د/مجال خلضر عزون

 1ـ األحكام الفقهيّة املتعلقة بالوشم (منشور يف جملة احلضارة
اإلسالمية ،اجمللد  ،18العدد
األول ،ربيع اآلخر 1439هـ).
 2ـ املسائل الفقهية امللقبة يف غري

منشور يف جملة املدونة ،العدد ،15

الفرائض

ربيع اآلخر 1439هـ).

3ـ النجم الوهاج يف التعريف بفضائل (منشور يف جملة الدراسات

4

التزوج وحقوق األزواج للعالمة

اإلسالمية ،العدد  ،10جانفي

األهدل اليمين ت 1298هـ

2018م).

األحكام الفقهية اخلاصة باملرأة

كلية دار العلوم جامعة القاهرة –

املسلمة يف املطارات وما يتعلق بها

جملة قسم الشريعة اإلسالمية
العدد (1439/2/4 )82هـ

د/حممد شبالة
األحكام الفقهية للرؤى املنامية

جملة جامعة القلم – اليمن
العدد الثامن ،يوليو  -ديسمرب
2017م

- 5املؤمترات العلمية والندوات اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم خالل
هذا العام:
م

املؤمتر /الندوة

املشاركون

نوع

البحث املشارك به

املشاركة
1

بحث

المؤتمر العلميي للحسيبة انتميا وطنيي د/علي حكمي
وأمن فكيري بجامعية أم القيرى بتياري

1439/5/29-27هي

مييييينه السيييييلف فيييييي مناصيييييحة والة
األميييييير قواعييييييده وأثييييييره فييييييي وقاييييييية
المجتمع من االنحراف.
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2

بحث

المييييييييؤتمر العلمييييييييي الثيييييييياني للعلييييييييوم د/علي حكمي
اإلسييالمية بجامعييية المدينيية العالميييية-

ميينه الصييحابة فييي إدارة االخيييتالف
وأثييره فييي نشيير ثقافيية االخييتالف فييي

اإلسالم

ماليزيا "الدراسات اإلسالمية المعاصيرة

والقضيييييايا المسيييييتجدة" بتييييياري 2-1

نوفمبر 2017م
3

االجتميياا الثالييث عشيير لرؤسييا أقسييام د/عطية مختار

االقتصييييييييياد اإلسيييييييييالمي بالجامعيييييييييات

مشاركة

المشاركة في مناقشية كتياب "التموييل

واالستثمار في األوقاف".

السييييعودية المنعقييييد بمعهييييد االقتصيييياد
اإلسييييالمي بجامعيييية الملييييك عبييييدالعزيز
بجدة الذي كان بعنوان "كتاب التموييل
واالستثمار في األوقاف وتجيارب وقفيية

رائييدة" بتيياري الخميييس 19ميين رجييب
1439هي = 2108/4/5م.
4

اللقا العلمي الذي نظمتيه كليية العليوم د /هشام العربي

بحث

اإلدارية بجامعة نجران عن «المصارف

«مخيييياطر التمويييييل بالمضيييياربة فييييي
المصييارف اإلسييالمية وطييرق التحييوط
منها دراسة فقهية مقارنة»

اإلسييييالمية بييييين النظرييييية والتطبيييييق»
بتيييييياري اإلثنييييييين 1439/7/23هييييييي
2018/4/9م
5

الدورة العلمية التأصيلية األولى بنجران د/عبيييييييييييييييييييييداهلل
سلطان

بتاري 1439 /3 /19

مشاركة

شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى

 - 6االشرتاك يف اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه ومناقشتها باجلامعات
األخرى خالل هذا العام:
اسم العضو
د /هشام العربي

اإلشراف /املناقشة

اجلامعة

الضيوابط الفقهيية للحقيوق المعنويية «دراسيية نجران
فقهية تطبيقية» للباحث /علي مفير عيو

اله َّمييامي بحييث تكميلييي لدرجيية الماجسييتير
َ
فيييي الفقيييه بكليييية الشيييريعة وأصيييول اليييدين
جامعة نجران.
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التاريخ
الدراس ي ي ي ي ي ييي األول
1439 /38هي ي ي ي ي ي
(قيد اإلعداد).

د/محمود سعد مهدي

أحكييييام المسييييابقات فييييي الفقييييه اإلسييييالمي

المدينة العالمية

د/محمود سعد مهدي

المشكالت الفقهية المتعلقة بالمحاكم

المدينة العالمية

د/محمود سعد مهدي

قاعدة األمر بالشي نهي عن ضده

المدينة العالمية

للطالب أحمد يوسف القضاة (مناقشة)

الشرعية بنيجيريا( .مناقشة)

– ماليزيا

2018/1/20هي
.

2017/6/11

– ماليزيا

وتطبيقاتها الفقهية للطالب عبد الرحمن

2017/7/22

– ماليزيا

جمال فارس( .إشراف)

د/علي سالم فرحات

ترجيحات الشي زكريا األنصاري بين قولي

المدينيية العالمييية 2018/1/22

اإلمام الرافعي والنووي (رسالة دكتوراه )

– ماليزيا

(إشراف)

(قيد المناقشة ).

د/علي سالم فرحات

فقه القضا عند ابن حجر العسقالني

المدينيية العالمييية (2017/8/22قيد
اإلشراف).

د/علي سالم فرحات

أثر العالقات االجتماعية على أحكام

المدينيية العالمييية 1439-2017هـ

– ماليزيا

(إشراف)

األقضية والشهادات والجنايات والعقوبات

– ماليزيا

(دراسة فقهية مقارنة) (مناقشة)

- 7االشرتاك يف حتكيم البحوث العلمية للمجالت العلمية خالل هذا العام
اسم العضو
د /هشام العربي

البحث احملكم

جهة التحكيم

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع أصل االستصالح في
المذهب المالكي «األبعاد

الفقه اإلسالمي بالهند

والمقاصد»
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التاريخ
 8المحرم 1439هي
الموافق لي /9 /28
2017م

د /هشام العربي

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع علم أصول الفقه في
المدرسة المالكية المدنية

الفقه اإلسالمي بالهند

«خصوصيات النشأة

 14ربيع األول
1439هي الموافق لي
2017 /12 /3م

ومالمح التطور»
د /هشام العربي

د /هشام العربي

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع

مسائل الخالف في أبواب

 18ربيع األول

الفقه اإلسالمي بالهند

العطف وأثرها في

1439هي الموافق لي

االستنباطات الفقهية

2017 /12 /6م

الطبية
فتاوى النوازل
ّ

 11جمادى األولى

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع
الفقه اإلسالمي بالهند

المعاصرة ومدى اعتبارها

1439هي الموافق لي

لفقه الموازنات «فتوى نازلة

2018 /1 /28م

إجها

المشوهة
األجنة
ّ

أنموذجا»
ً
د /هشام العربي

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية

حكم ضرب المتهم المعروف

 28ربيع اآلخر

والعربية بدبي بدولة اإلمارات العربية

بالشر والعدوان لدفعه إلى

1439ه الموافق لي

المتحدة

اإلقرار بما اتهم به «دراسة

2018/1/16م

فقهية مقارنة»
د /محمود سعد

د /محمود سعد

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع

حكم نفقة دوا الزوجة عليى  28ربييييييييييييع اآلخييييييييييير

الفقه اإلسالمي بالهند

الزو

1439ه الموافييييق لييييي

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع

اسييييتثمار األمييييوال الزكوييييية

 28ربييييييييييييع اآلخييييييييييير

الفقه اإلسالمي بالهند

دراسة فقهية

2018/1/16م

1439ه الموافييييق لييييي
2018/1/16م

د /هشام العربي

مجلة المدونة التي تصدر عن مجمع أحكييييييام اإلطييييييالق والتقييييييييد  21جميييييييادى اآلخيييييييرة
وأثرهما على صيام التطوا

الفقه اإلسالمي بالهند
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1439هيييي الموافيييق ليييي
2018 /3 /9م

د /هشام العربي

ير «دراسيية  23رجييييب 1439هييييي
مجلييييية كليييييية الدراسيييييات اإلسيييييالمية عقوبيية القتييل تعزيي ًا
الموافييييييييييييييييييييق لييييييييييييييييييييي
فقهية مقارنة»
والعربية بدبي
2018/4/9م

د /هشام العربي

مجلييييية كليييييية الدراسيييييات اإلسيييييالمية دعوى مخاصمة القضياة فيي  14شييعبان 1439هييي

الفقيييييييه اإلسيييييييالمي دراسييييييية الموافييييييييييييييييييييق لييييييييييييييييييييي
مقارنة في القانون األردني 2018/4/30م

والعربية بدبي

 - 8االشرتاك يف أنشطة أخرى داخل الكلية أو اجلامعة خالل هذا العام:
اسم العضو
د/عبداهلل بالقاسم الشمراني

النشاط
رئيس قسم الشريعة من 1436/11/8هي حتى تاريخه
رئيس لجنة متابعة سير االختبارات بكلية الشريعة وأصول اليدين للفصيل الدراسيي

الثاني1438/6/13هي

عضو لجنة تطوير العملية التعليمية 1437/12/29هي حتى تاريخه
عضييييييييو مجلييييييييس مركييييييييز البحييييييييوث الشييييييييرعية واإلنسييييييييانية والتربوييييييييية فييييييييي
الجامعة1437/3/5هي حتى تاريخه

د/علي عصيمي حكمي

 أمين مجلس قسم الشريعة 1438-5-11ه حتى تاريخه
 رئيييس لجنيية النظيير فييي تقرييير المقيييم الخييارجي للخطيية الجديييدة لبرنييام الشييريعة
بالقرار رقم  15بتاري 1439 /1 /25هي.
 رئيس لجنة وضع الجداول التدريسية بالقسم 1439-1-11ه

د /خالد فؤاد أبو العال

 نائيييييييييب مشيييييييييرف وحيييييييييدة التطيييييييييوير والجيييييييييودة بالكليييييييييية بقيييييييييرار رقيييييييييم(1439/5/28)83هي

 أمييين المجليييس االستشييياري للكليييية ومقيييرره بقيييرار رقيييم ( )73بتييياري / 151439/3هي
 فريق التقويم الذاتي لجامعة نجران 1438هيعضيييييو مجموعييييية عميييييل الكلييييييات الشيييييرعية

 -محور التعليم والتعلم

واإلدارية والمجتمع 1438/8/22هي
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رئيسا
 لجنة التخطيط والمتابعة بوحدة التطوير والجودةً

قيييييييييييييرار رقيييييييييييييم

(1439/5/28)83هي

 لجنة رفع الوثائق في برنامجي الشيريعة وأصيول اليدين عليى موقيع الجامعيةالمعتمد مشرفًا قرار رقم ( )4تاري 1439/6/2هي

لجنة المراجعة الداخلية لبرنامجي الشريعة وأصول الدين
 مشرفًا-

قرار رقم ( )5بتاري 1439/6/2هي

إعداد تقرير برنامجي الشريعة وأصول الدين والتقرير الشامل في

 الفصلين األول والثاني (1439/1438ه)بتاري 1439/6/2هي

مشرفًا

قيييييرار رقيييييم ()2

 لجييان معييايير ضييمان الجييودة واالعتميياد األحييد عشيير فييي برنييامجي الشييريعةوأصول الدين (1439-1438هي)

1439/6/2هي

مشرفًا

قييييييرار رقييييييم ( )1بتيييييياري

 مشيييروا التطيييوير المسيييتمر لمتطلبيييات البيييرام لضيييمان فاعليييية األنشيييطةاألكاديمييييية والتييييدريب الميييييداني المرحليييية الرابعيييية ميييين مشييييروعات الخطيييية

االستراتيجية للجامعة

بتاري 1439/6/2هي

-

كود المشروا ( )7/2مشرفًا

قيييييرار رقيييييم ()6

مشييروا وضييع خطيية السييتكمال الكيوادر األكاديمييية وفقًييا لمتطلبييات الب يرام

والوحدات كود ()7/3
1439/6/2هي

مشرفًا

قيييييييييييييييرار رقيييييييييييييييم ( )7بتييييييييييييييياري

 مشروا تجهيز وتطيوير المعاميل والقاعيات الدراسيية وفقًيا للمعيايير القياسييةبما يحقق نوات التعلم كود ()7/5

1439/6/2هي

مشرفًا

قييييييرار رقييييييم ( )8بتيييييياري

 لجنة مراجعة ملفات المعيايير األحيد عشير فيي برنيامجي الشيريعة واألصيولرئيسا
ً

قرار رقم ( )9بتاري 1439/6/11هي

 إعداد الخطة االسيتراتيجية لكليية الشيريعة وأصيول اليدين 1444-1440هيياجعا
عضوا ومر ً
ً

قرار رقم ( )71بتاري 1439/2/16هي
22

د /هشام العربي

 منسق وحدة التطوير والجودة بقسم الشريعة للعام السادس على التوالي. رئيس لجنة المعيار الرابع (التعلم والتعلييم) ببرنيام الشيريعة للعيام الدراسيي1439 /38هي بالقرار رقم  12بتاري 1438 /6 /21هي والمعدل بيالقرار
رقم  14بتاري 1439 /1 /25هي.

 نائب رئيس لجنة النظر في تقريير المقييم الخيارجي للخطية الجدييدة لبرنيامالشريعة بالقرار رقم  15بتاري 1439 /1 /25هي.
 عضو لجنة فحص خطط المتقدمين للماجستير فيي تخصيص الفقيه بيالقراررقم  13معدل بتاري 1439 /1 /25هي.
 عضييو فريييق إعييداد الخطيية االسييتراتيجية للكلييية (1444 /1440هييي) بق يراررقم  71بتاري 1439 /2 /26هي.

 رئيييس لجنيية التعليييم والييتعلم بالكلييية بق يرار عميييد الكلييية رقييم ( )83بتيياري1439 /5 /28هي.

 عضييو لجنيية مشييروا «التطييوير المسييتمر لمتطلبييات البيرام لضييمان فاعليييةاألنشيييييطة األكاديميييييية والتيييييدريب المييييييداني» ضيييييمن مشيييييروعات الخطييييية

االستراتيجية للجامعة المرحلة الرابعة بقيرار وكييل الكليية للتطيوير والجيودة
رقم ( )6بتاري 1439 /6 /2هي.

 عضيييو لجنييية مشيييروا «وضيييع خطييية السيييتكمال الكيييوادر األكاديميييية وفقًيييالمتطلبييييات البييييرام والوحييييدات» ضييييمن مشييييروعات الخطيييية االسييييتراتيجية
للجامعيية المرحليية الرابعيية بقييرار وكيييل الكلييية للتطييوير والجييودة رقييم ()7

بتاري 1439 /6 /2هي.
 عضيييو لجنييية مشيييروا «تجهييييز وتطيييوير المعاميييل والقاعيييات الدراسيييية وفقًييياللمعيييايير القياسيييية بميييا يحقيييق نيييوات اليييتعلم» ضيييمن مشيييروعات الخطييية

االستراتيجية للجامعة المرحلة الرابعة بقيرار وكييل الكليية للتطيوير والجيودة
رقم ( )8بتاري 1439 /6 /2هي.

 عضييييو لجنيييية تصييييحيح اختبييييارات القبييييول للمتقييييدمين لمرحليييية الماجسييييتيرتخصص الفقه للعام الجامعي 1440 /39هي بالقرار رقيم ( )18بتياري /5
1439 /6هي.
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 عضو لجنية مراجعية ملفيات المعيايير بالكليية بيالقرار رقيم ( )9بتياري /111439 /6هي.
د /علي سالم فرحات



منسق قسم الشريعة من 1436-5-11ه حتى تاريخه



أمين وحدة الجودة بالكلية 1436-3-11ه حتى تاريخه



مسييييجل الكلييييية عيييين قسييييم الشييييريعة1437 5-11ه 1438 -ه حتييييى
تاريخه.



مسئول لجنة المعادالت الفقيه واألصيول بقسيم الشيريعة 1437-5ه حتيى



عضييو لجنيية النظيير فييي تقرييير المقيييم الخييارجي للخطيية الجديييدة لبرنييام



عضو لجنة فحص خطط المتقدمين للماجستير في تخصص الفقيه بيالقرار

تاريخه

الشريعة بالقرار رقم  15بتاري 1439 /1 /25هي.
رقم  13معدل بتاري 1439 /1 /25هي.



عضييييو لجنيييية وضييييع و تصييييحيح اختبييييارات القبييييول للمتقييييدمين لمرحليييية
الماجسيييتير تخصيييص الفقيييه للعيييام الجيييامعي 1440 /39هيييي بيييالقرار رقيييم
( )18بتاري 1439 /6 /5هي.




عضو بلجنة وضع الجداول التدريسية بالقسم 1439-1-11ه

رئيس لجنة المعيار العاشر :البحث العلمي للعيام الدراسيي 1439 /38هيي

بالقرار رقم  12بتاري 1438 /6 /21هي والمعدل بالقرار رقم  14بتاري

1439 /1 /25هي.


إعيييييداد الخطييييية االسيييييتراتيجية لكليييييية الشيييييريعة وأصيييييول اليييييدين -1440



اجعا قرار رقم ( )71بتاري 1439/2/16هي
1444
هيعضوا ومر ً
ً
رئيييييس لجنيييية إعييييداد تقرييييير عييييام عيييين تقييييارير المقيييير ارت الفصييييل الثيييياني



مسؤول رفع الوثائق في برنامجي الشريعة على موقع الجامعة المعتمد

(1438ه 1439ه

مشرفًا قرار رقم ( )4تاري 1439/6/2ه


عضو لجنية المراجعية الداخليية لملفيات المعيايير بالكليية بيالقرار رقيم ()9
بتاري 1439 /6 /11هي.
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عضو لجنة إعداد التقرير السنوي للكلية عن العام (1439/1438ه)



عضو اللجان النوعية بوحدة التطوير والجودة بالكلية (التخطييط والمتابعية)



مسؤول موقع الكلية 1435 -3-25ه حتى تاريخه

بالقرار رقم ( )9بتاري 1439 /6 /11هي.

د/محمود سعد



عضييو لجنيية تطييوير المنيياه بقسييم الشييريعة .عضييو لجنيية النظيير فييي
تقرييير المقيييم الخييارجي للخطيية الجديييدة لبرنييام الشييريعة بييالقرار رقييم

 15بتاري 1439 /1 /25هي.


عضو لجنة النظر في تقرير المقيم الخارجي للخطة الجديدة لبرنام
الشريعة بالقرار رقم  15بتاري 1439 /1 /25هي.

د.عطية مختار حسين
د /جمال لخضر عزون



مسجل الكلية



رئيس لجنة المعيار األول الرسالة والغيات واألهداف



رئيس لجنة المعيار الحادي عشر (خدمة المجتمع) حتى تاريخه



رئيس لجنة إعداد خطة برنام خدمة المجتمع حتى تاريخه



عضييو لجنيية اختبييارات القبييول الماجسييتير تخصييص الفقييه 1437/4/2هييي
حتى تاريخه

د /أيمن حمزة عبدالحميد




منسق قسم الدراسات اإلسالمية بنجران (االنتساب) حتى تاريخه
عضو لجنة فحص خطط المتقدمين للماجستير في تخصص الفقه بالقرار
رقم  13معدل بتاري 1439 /1 /25هي.

د /مرفق ياسين



عضو بلجنة وضع الجداول التدريسية بالقسم 1439-1-11ه



منسق قسم الشريعة للدراسات العليا 1437-5-1ه .



رئيس لجنة فحص خطط المتقدمين للماجستير في تخصص الفقه بالقرار

رقم  13معدل بتاري 1439 /1 /25هي.
د /محمد شباله



رئيس لجنة المعادالت
25

رئاسة 1435 / 1 / 11هي

د.عبد اهلل ناصر سلطان

عضوية  1439 / 5 / 7هي



لجنة خطط الماجستير



لجنة المعيار الرابع



رئيس وحدة شؤون أعضا هيئة التدريس



عضو لجنة فحص خطط المتقدمين للماجستير في تخصص الفقه بالقرار

رئاسة

 1439 / 7 / 8هي

رقم  13معدل بتاري 1439 /1 /25هي.

د .حمدي آل منصور



عضو بلجنة وضع الجداول التدريسية بالقسم 1439-1-11ه



رئيس لجنة المعيار السابع المرافق والتجهيزات



رئيس وحدة الخرجيين بالكلية



رئيس وحدة الموهوبين بالكلية



مشرف على طالب المنح والسكن بالجامعة.



رئيس لجنة المعيار الثاني إدارة ضمان الجودة .

 - 9النشاط الدعوي يف املساجد واجلمعيات اخلريية وحنوها:
م

الجهة /المكان

العضو

1

د /عبداهلل بالماسل الشمراني

 -إمامة مسجد بجدة

2

د /عبداهلل بالماسل الشمراني

 -عضو لجنؤة إعؤداد المنؤاهج بجمعيؤة

3

د /محمود سعد مهدي

 -حلمة تح ي السكن الجامعي

4

د/علي عليمي حكمي

خطبة الجمعة مكة المكرمة

رتؤ ؤؤل لتح ؤ ؤؤي الم ؤ ؤرين الك ؤ ؤريل مدينؤ ؤؤة

تاريخ النشاط
1439/8/15هؤ
1439هؤ

نجران
 1438 /5 /14حتى
تاريخه
1438-1-1ه إلى
تاريخه
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د /هشال العربي

5

فت ؤ ؤؤاوش واستش ؤ ؤؤا ار بح ي ؤ ؤؤة ل فؤ ؤ ؤراد
بوس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائل التل ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤال والتوال ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤل

المختل ة

مستمرة دون وق
محدد

 - 10عضوية هيئات علمية:
م

العضوية

تاريخ الحصول عليها

العضو

هيئة المحكمين بمجلة المدونة اللادرة عن

2017 /10 /14ل

1

د /محمود سعد

2

د /جمال عزون

3

د /هشال العربي

عضو شرخ مجمع ال مه اإلسامي بالهند

4

د /هشال العربي

عضو الهيئة العلمية للمركز الدولي

مجمع ال مه اإلسامي بالهند
هيئة المحكمين بمجلة المدونة اللادرة عن
مجمع ال مه اإلسامي بالهند

()1439 /1 /24
2017 /10 /14ل
()1439 /1 /24
2017 /10 /30ل
()1439 /2 /10

لاستراتيجيا

التربوية واألسرية بالمملكة
المتحدة

2018 /2 /16ل
()1439 /5 /30

 - 11الدراسات العليا بالقسم:
تل إعداد تل إعداد دليل الطالب وتنزيله على الموقع اإللكتروني للكلية.
تل اقتراح تسعة وعشرين موضوعا بح يا من أعضاء هيئة التدري

في حال هر للمسل لاحية بحث الطاب

فيها.

إعداد النما ج اإللكترونية على موقع الكلية لتسهيل الولول إليها من قبل الطاب.
وفيما يلي أسماء طاب الماجستير الممبولة أبحا هل وعناوينها ومشرفيهل:
م

اسيييم الطاليب

عنييوان البحيث

الرقيييم الجامعي

27

المشيييرف

.1

محمد بن علي بن

436104208

يحيى الماجدي
.2

مبارك بن سالم

القول المعتبر عند اختالف الزوجين

د .عابد السفياني

في مسائل فقه األسرة – دراسة فقهية
قضائية

436104202

بن علي سمران

اختيارات الشي صالح البليهي الفقهية
التي خالف فيها المذهب الحنبلي من
كتاب البيع إلى نهاية كتاب العارية
[جمعا ودراسة]

.3

علي بن مفر بن

436104172

الضوابط الفقهية للحقوق المعنوية

.4

محمد بن إبراهيم

436104177

اختيارات الشي صالح البليهي الفقهية

.5

عيضة بن مبارك

عو

الهمامي

بن سعود الفارس

د .هشام العربي

(دراسة فقهية تطبيقية)

التي خالف فيها المذهب الحنبلي من
أول كتاب الجنائز إلى نهاية كتاب

436104184

بن محمد الهمامي
.6

صبري بن علي

الصيام [جمعاً ودراسة]
اختيارات الشي صالح البليهي الفقهية

د .جمال عزون

التي خالف فيها المذهب الحنبلي في
فقه األسرة [جمعا ودراسة]

436105089

بن أحمد النمر

اختيارات الشي صالح البليهي الفقهية

د .محمود سعد

التي خالف فيها المذهب الحنبلي

من أول كتاب الطهارة إلى نهاية
كتاب الصالة [جمعا ودراسة]

ثانيًا :قسم أصول الدين:
(أ) أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ممن هم على رأس
م

عضو هيئة التدريس

1

أ.د /عبداهلل بن سعاف اللحياني

أستاذ

أ.د /مسفر سعيد علي لسلوم

أستاذ

2

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق
الحديث وعلومه
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العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

العمل:

املنصب اإلداري

عميد عمادة شؤون المكتبات

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

م

أستاذ

الحديث وعلومه

د /عبداهلل بن رفدان بن عبداهلل الشهراني

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

5

د /صالح بن نمران الحارثي

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

6

د /عبدالتواب حسن محمد إبراهيم

أستاذ مشارك

القرآن والتفسير وعلومه

7

د /أشرف خليفة عبدالمنعم السيوطي

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

د /محمد علي محمد آل عمر

أستاذ مشارك

9

د /أبو بكر عبدالمقصود محمد كامل

أستاذ مشارك

10

د /وائل حمود هزاع ردمان

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

11

د /مجتبى محمود عقله بني كنانة

أستاذ مشارك

القرآن والتفسير وعلومه

د /فتحي محمود محمد عبدالرحمن

أستاذ مشارك

3
4

8

عضو هيئة التدريس
أ.د /أحمد أشرف لبي

املنصب اإلداري

عميد كلية الشريعة وأصول
الدين
عميد عمادة خدمة المجتمع

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

12

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

13

د /حسن بن ثابت الحازمي

أستاذ مساعد

التفسير وعلوم القرآن

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

14

د /سعود عبداهلل عبدالعزيز التويجري

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

وكيل الكلية للتطوير والجودة

15

د /يوسف عبداهلل الحازمي

أستاذ مساعد

العقيدة

عميد عمادة شؤون الطالب

16

د /عبدالرحمن سيف الحارثي

الدعوة والثقافة

رئيس قسم أصول الدين

17

د /سيف بن منصر الحارثي

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

29

اإلسالمية
القرآن وعلومه

وكيل عمادة الدراسات العليا

م
18

عضو هيئة التدريس
د /خالد محمد سالم آل خرصان
الوادعي

19

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

أستاذ مساعد

العقيدة
العقيدة والفرق

د /صفوان أحمد البارقي

أستاذ مساعد

20

د /ناصر بن يحيى الحنيني

أستاذ مساعد

العقيدة

21

د /عبدالغني قمر جمعة جاد اهلل

أستاذ مساعد

التفسير وعلوم القرآن

د /محمد علي أبو هندي

أستاذ مساعد

23

د /صالح محمد صالح الشهري

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

24

د /علي أحمد عمران محسن

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

25

د /محمد عبدالكريم محمد الحنبرجي

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

26

د /عبدالرحمن محمد صالح العيزري

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

27

د /عبداهلل علي الجودة

أستاذ مساعد

28

د /فاضل محمد أحمد جبل المصباحي

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

29

د /محمد عبدالباقي محمد عبدالباقي

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

30

د /عبدالجبار هادي عبداهلل المراني

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

31

د /عابد عبدالرزاق عبداهلل الغريبي

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

32

د /أحمد يحيى أحمد الناشري

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

33

د /محمد سعد بقنة الشهراني

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

22

30

والمذاهب المعاصرة

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

املنصب اإلداري

م

عضو هيئة التدريس

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية
القراءات

34

د /محمد سرار اليامي

35

أ .أحمد عبدالحميد عبدالغني

محاضر

36

أ .محمد األمين مدو أباب الشنقيطي

محاضر

القرآن الكريم

37

أ .محمد سيف آل ناصر القحطاني

محاضر

العقيدة

38

أ .حسين علي سالم الهمامي

معيد

العقيدة

39

أ .علي عامر محمد بقنة آل ثابت

معيد

الحديث وعلومه

40

أ .محمد عائض أحمد القحطاني

معيد

الحديث وعلومه

41

أ .مهدي حمد لسلوم

معيد

الحديث وعلومه

املنصب اإلداري

الجانب النسائي
1

أستاذ مساعد

تفسير وعلوم قرآن

د /بدرية سعيد معيض الوادعي

2

أ .خديجة عبداللطيف محمد األمين

محاضرة

تفسير وعلوم قرآن

3

أ .هدية حمد السلومي

محاضرة

ثقافة

4

أ .شريفة عبداهلل محمد عسيري

محاضرة

حديث

5

نبيلة عز الدين صالح فرحان

محاضرة

حديث

6

أ .مشاعل عواض العتيبي

محاضرة

دعوة

7

أ .فاطمة علي القحطاني

محاضرة

ثقافة

8

أ .تسنيم مستور آل مرزوق

معيدة

قراءات

9

أ .فاطمة حسين الحارثي

معيدة

ثقافة

31

وكيلة كلية الشريعة وأصول
الدين

الرتبة العلمية

التخصص الدقيق

عضو هيئة التدريس

م
10

أ .تهاني سعد العنزي

معيدة

عقيدة

11

أ .أشواق فهد ناصر الشهراني

معيدة

عقيدة

12

أ .وسمية عائض آل فهاد

معيدة

تفسير

13

غصاب الشمراني
أ .مريم عبداهلل ّ

معيدة

دراسات إسالمية

املنصب اإلداري

(ب) المبتعثون:
الدرجة املبتعث عليها

التخصص الدقيق

اجلامعة املبتعث إليها

عضو هيئة التدريس

م
1

أ .يحيى هادي حديش العسيري

دكتوراه

القرآن والقراءات

الجامعة اإلسالمية

2

أ .محمد يحيى سعد آل منشط

دكتوراه

التفسير وعلوم القرآن

جامعة أم القرى

3

أ .محمد علي محمد آل قماش

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

4

أ .سلمان علي سرحان آل مدهش

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

5

أ .فهيد محمد فهيد الصقور

دكتوراه

العقيدة

جامعة أم القرى

6

أ .عبداهلل مسفر بادي ال بلحسن

دكتوراه

الحديث وعلومه

ماجستير

العقيدة

الدوسري
7

أ .طالل سالم الشدقاء

جامعة اإلمام

جامعة أم القرى

الجانب النسائي
1

أ .منيرة سالم الشهراني

دكتوراه

عقيدة

جامعة أم القرى

2

أ .نوره جبران القحطاني

دكتوراه

ثقافة

جامعة اإلمام

3

أ .أسماء عبداهلل الشهراني

دكتوراه

ثقافة

أم القرى

4

أ .وفاء سعد أحمد القرني

ماجستير

تفسير

جامعة الملك خالد
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الدرجة املبتعث عليها

التخصص الدقيق

اجلامعة املبتعث إليها

م

عضو هيئة التدريس

القرآن وعلومه

جامعة أم القرى

5

أ .فاطمة جبران مرعي القحطاني

ماجستير

عقيدة

جامعة الملك خالد

6

أ .أالء سلطان الثوباني

ماجستير

وفيما يلي سرد ألبرز نشاطات القسم خالل العام اجلامعي 1439/1438هـ:
شارك أعضاء هيئة التدريس بالقسم الرجالي والنسائي ومن في حكمهم في أعمال
ولجان ووحدات متنوعة ومتعددة في القسم وهي كاآلتي:
أوالً :الوحدات واللجان واألعمال التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
القسم الرجالي :
اسم عضو هيئة التدريس

اللجنة أو الوحدة التي عمل بها ونوعها

أبو بكر عبد المملود

الطابية

عضو وممرر لجنة الحال

عضو لجنة اختبا ار المرين الكريل بالكلية
عضو لجنة مناهج العميدة
عضو لجنة الجداول ؤ عضو لجنة مراجعة مناهج العميدة ؤ

دعبداهلل الجودة

عضو لجان اختبا ار المرين الكريل ؤ عضو لجنة الكنترول
انت ال وانتساب ؤ عضو المعيار ال اني ؤ رئي

المعيار العاشر.

ممابلة المتمدمين لو ي ة عضو هيئة تدري
ممابلة المتمدمين لدراسة الماجستير
المعيار ال اني (إدارة البرنامج)
د /محمد الحنبرجي

لجنة تلحيح أو ار الماجستير
عضو لجنة عمل الدراسة ال اتية لاعتماد البرامجي
إنهاء الدراسة ال اتية
مراجعة تولي ا

دعبدالرحمن العيزري

ممر ار ماجستير الحديث وعلومه

عضو لجنة تحسين برنامج الماجستير –الحديث وعلومه
33

عضو لجنة مراجعة برنامج ألول الدين
نائب رئي
د أحمد الناشري

وحدة ال مافة

رئي

وحدة المجال

رئي

اللجنة

عضو لجنة الحال

العلمية
الطابية

أ /حسين الهمامي

عضووحدة المرين الكريل

د /فتحي محمود

محكل في مسابمة المران الكريل بوحدة النشاط الطابي

عضو لجنة الختبا ار

عضو كنترول وحدة ال مافة ،ومساول التلحيح اللكتروني
للعال(37-36ه38-37 ،هؤ ،وال لل األول من عال -38
39هؤ).

عضو وأمين لجنة وضع ممر ار ماجستير العميدة والم اهب

المعالرة
عضو لجنة معالجة اهرة الم ك ار للممر ار الدراسية

د /ل وان البارقي

رئي

لجنة المعيار الحادي عشر (الخدمة المجتمعية)

رئي

لجنة تمرير البرنامج 37-36هؤ

عضو اللجنة الستشارية في قسل ألول الدين لتحسين وتطوير

أعمال الجودة
رئي

لجنة المناهج الدراسية لممر ار تخلص العميدة

والم اهب المعالرة
عضو لجنة بناء الجدول الدراسي

عضو لجنة الن ر في أبحاث ترقية عضو هيئة تدري

عضو لجنة سير متابعة الختبا ار (عن وحدة ال مافة
اإلسامية)
عضو لجنة الجداول الدراسية

34

بالمسل

د /عبدالجبار المراني

رئي

وحدة مواد المرين الكريل

رئي

فري توليخ برنامج ألول الدين

رئي

المعيار العاشر –الجودة

رئي

لجان المرين الكريل

عضو لجنة الخطط والمشاريع العلمية (الدراسا
د/عبدالغني قمر

العليا)

لجنة الدراسة ال اتية لبرنامج ألول الدين  ،ولجنة مراجعة الورقة
الختبارية  ،ولجنة الكنترول لانتساب
لجنة تحسين وتطوير المناهج تخلص الحديث وعلومه

دعلى عمران

لجنة المعيار السابع
لجنة المراجعة الداخلية للمسل .
مشرخ وحدة اإلرشاد األكاديمي
عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية لمواد العميدة والم اهب
ال كرية الممررة على قسل ألول الدين،

د /محمد أبو هندي

لجنة الجداول الدراسية بمسل ألول الدين 1434/4/15ه
لجنة معيار التعليل والتعلل ،لمسل ألول الدين من عال
1437ه.
لجنة وضع ممر ار برنامج الماجستير في العميدة

لجنة إعداد الدراسة ال اتية للمسل
لجنة مراجعة التولي ا

والم ردا

الخالة بالممر ار الجديدة

لل مافة اإلسامية
د /محمد عبدالباقي

لجنة مراجعة دليل برنامج ألول الدين
لجنة مراجعة الخطة الستراتيجية للكلية
لجنة استال مل ا

ممر ار ال مافة اإلسامية (طاب)

لجنة المعيار ال الث (إدارة ضمان جودة البرنامج)
د /عبدالتواب حسن

لجنة تطوير المناهج بمسل الت سير
لجنة التعليل والتعلل
35

المعيار التاسع

لجان الختبا ار

اإلرشاد األكاديمي
قيا
د /مجتبى الكناني

نواتج التعلل

الدراسة ال اتية
إعداد الخطة الستراتيجية لكلية الشريعة وألول الدين

مشروع كود 7/2

اإلجابة ومراجعتها

استال كراسا

لجنة تطوير المناهج الدراسية في قسل ألول الدين
منس قسل الول الدين
عضو لجنة المناهج الدراسية ( حديث وعلومه )

عضو لجنة انهاء واستال األعمال بمسل ألول الدين

عضو لجان الممابا

الشخلية لمبول األعضاء الجدد (

الحديث وعلومه )
عضو لجنة تطوير خطة الماجستير ( حديث وعلومه )
منس الجودة بمسل الول الدين

عضو وحدة الجودة بالكلية
د /أشرخ خلي ة السيوطي

عضو فري الخطة الستراتيجية
عضو فري الدراسة ال اتية بمسل الول الدين
عضو لجنة إعداد التمرير السنوي لكلية الشريعة
عضو فري العتماد األكاديمي لمسل الول الدين
عضو لجنة مراجعة مل ا

المعايير األحد عشر

عضو مشروع التطوير المستمر لمتطلبا

البرامج لضمان

فاعلية األنشطة األكاديمية والتدريب الميداني المرحلة الرابعة من
مشروعا

الخطة الستراتيجية للجامعة

()7/2

كود المشروع

عضو مشروع وضع خطة لستكمال الكوادر األكاديمية وفمًا
36

البرامج والوحدا

لمتطلبا

كود ()7/3

عضو مشروع تجهيز وتطوير المعامل والماعا الدراسية وفمًا
للمعايير المياسية بما يحم نواتج التعلل كود ()7/5
عضو لجنة إعداد الخطة الستراتيجية لكلية الشريعة وألول

د /محمد سعد بمنة الشهراني

اجعا ؤ
الدين 1444-1440هؤ
عضوا ومر ً
ً
رئي وحدة ال مافة اإلسامية

القسم النسائي :
شاركت عضوات هيئة التدريس بالقسم يف العديد من الوحدات واللجان
واألعمال بالكلية ،وتتمثل فيما يلي:
وحدة التطوير واجلودة بالكلية:
ويشارك فيها كل من :
الدكتورة /نبيلة صاحل فرحان

وكيلة الكلية للبنات وعضوة يف وحدة

التطوير واجلودة .
الدكتورة /خدجية عبد اللطيف مشرفة اجلودة وعضوة يف جلنة االعتماد
األكادميي
األستاذة  /تهاني العنزي

عضوة يف جلنة التصطي واملتابعة

األستاذة  /أشواق الشهراني عضوة يف جلنة التعليم والتعلم
األستاذة  /مشاعل العتييب

عضوة يف جلنة تنمية املهارات

ثانيا :الدورات التدريبية التي شارك فيها اعضاء القسم خالل هذا العام:
الجانب الرجالي:
م

اسم المشارك

اسم الدورة وتاريخها
37

1

تلميل المواقع الشخلية ألعضاء هيئة التدري

على

موقع الجامعة بتاريخ 1439/6/12هؤ
2

د/محمد عبدالكريل الحنبرجي
د/محمد عبدالباقي محمد

ال كاء الجتماعي  :فن التعامل وقوة التأ ير
بتاريخ 1439/6/16ه

د/ل وان أحمد مرشد
د/سعود عبداهلل التويجري
د/فاضل محمد الملباحي

د/أبو بكر عبدالمملود محمد
3

أساليب تعزيز مبتكرة في التعليل الجامعي بتاريخ
1439/6/17هؤ

د/أبو بكر عبدالمملود محمد
د/عبداهلل علي الجودة
د/محمد األمين مدو أباب
د/مجتبى محمود بني كنانة
د /محمد عبدالباقي

4

استخدال الملادر التعليمية الم توحة في التعليل بتاريخ
1439/7/8هؤ

د/أحمد أشرخ عمر لبي
د/أبو بكر عبدالمملود محمد
د/ل وان أحمد مرشد حمود
د/علي أحمد عمران
د /أشرخ خلي ة عبد المنعل

5

النشر الدولي للبحوث العلمية 1439-5-26هؤ

د /عبداهلل الجودة
د /عبدالرحمن العيزري
د /عبد الجبار المراني
د /محمد عبدالباقي

6

قيا

نواتج تعلل الممر ار 1439-6-26هؤ

7

شم

(شبكة الموارد السعودية)  1439 -11 -10هؤ

8

مها ار المكتبة الشاملة ( ماسسة الع يمين اللالح

د /محمد الحنبرجي
د /مجتبى الكناني

بريدة )

9

قالب البحوث والرسائل العلمي ( كليا

10

األداء التدريسي الجامعي ال عال -الواقع 438والمأمول
38

دمحمد الحنبرجي
أ /حسين الهمامي
أ  /حسين الهمامي
د /ل وان البارقي

13-12-27

د /علي عمران

11

بناء التمرير الشامل لتمارير الممر ار وخطط التحسين

د /علي عمران

12

إعداد ملخ اإلنجاز اإلليكتروني

د /محمد عبدالباقي

13

الوعي بتكنولوجيا النانو بمنلة روا

د /مجتبى الكناني

الجانب النسائي:
م
1

اسم المشاركة

اسم الدورة وتاريخها
-تلميل المواقع الشخلية ألعضاء هيئة التدري

على

أ  .مشاعل العتيبي

موقع الجامعة بتاريخ 1439/6/12هؤ
2

أساليب تعزيز مبتكرة في التعليل الجامعي بتاريخ

نبيلة لالح فرحان

3

استخدال الملادر التعليمية الم توحة في التعليل بتاريخ

خديجة عبداللطيخ

1439/6/17هؤ

وسمية عايض فهاد

1439/7/8ه

ثالثا :األبحاث العلمية المحكمة:
الجانب الرجالي :
م

اسم عضو هيئة

عنوان البحث

الجهة

التدريس
1

عبدالرحمن العيزري

2

دأحمد الناشري

األحاديث الواردة في تعلل األنساب

مجلة المدونة اللادرة عن
مجمع ال مه ،الهند

حديث بهز بن حكيل عن أبيه عن جده مجلة الدراسا

اإلسامية

في حكل مانع الزكاة رواية ودراية

– اإلسكندرية – ملر

" فتح الغ ار" للماضي الرباعي

جامعة األزهر

(منهجه -مميزاته -المااخ ا
السنن الجتماعية وا رها في استشراخ
39

مجلة دار العلول – المنيا

المستمبل من خال السنة النبوية
دراسة حدي ية موضوعية
3

د /ل وان البارقي

4

د  /اشرخ خلي ة

م هول اللحبة وما يترتب عليه من

المجلة العلمية بجامعة

عدالة وفضل عند أهل السنة والزيدية

الباحة للعلول اإلنسانية -

(دراسة عمدية ممارنة)

المملكة العربية السعودية

النط بالشهادتين ابتداء وأ ره في

مجلة الملل -جامعة الملل

علمة دماء وأموال المسلمين

للعلول اإلنسانية والتطبيمية
 -اليمن

السيوطي

أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن

مجلة كلية دار العلول

منلور عن أيوب السختياني – في

المنيا

ميزان النمد الحدي ي -
شروح لحيح البخاري غير المكتملة

كلية الدراسا

اإلسامية

– دمنهور ملر
أ ر السما

5

دعبدالجبار المراني

6

دعلي عمران

الشخلية للمحدث في

كلية الدراسا

اإلسامية

تطبيماته الحدي ية

– األسكندرية

عدد األحاديث اللحيحة عن النبي

مجلة المدونة التابعة

للى اهلل عليه وسلل

لمجمع ال مه اإلسامي
بالهند

حديث ":إن اهلل يبعث له ه األمة على
أر

كل مائة سنة من يجدد لها

دينها"دراسة نمدية

مجلة كلية الدراسا
اإلسامية والعربية بنا
–فرع جامعة األزهر

دمنهور
إجماعا

الهي مي على ضعخ الرواة

كلية الدراسا

اإلسامية

من خال كتابه مجمع

– اإلسكندرية

جمع ودراسة طر حديث ح ي ة بن
أِ
ًسيد رضي اهلل عنه

المجلة العلمية لكلية
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ألول الدين بجامعة

األزهر فرع أسيوط –
ملر
ممالة مسلل "من أين كن

يتي بنسخة

مجلة كلية الدراسا

ح ص بن ميسرة " دراسة نمدية تحليلية اإلسامية والعربية
ح ص بن

تطبيمية على مرويا

ميسرة في لحيح مسلل" بحث محكل

بدمنهور –ملر

وممبول للنشر"
7

د /محمد أبو هندي

8

د /احمد اشرخ عمر

في ممارنة األديان

منهج أحمد ديدا

بمجلة كلية الدراسا
العربية واإلسامية للبنا
بدمنهور_ جامعة األزهر

مآل

المول بتاريخية المرين الكريل

عند الحدا يين العرب

العربية،

بمجلة الدراسا

كلية دار العلول ،جامعة
المنيا

لبي

تحمي كتاب اإليضاح والبيان لبن

المجلة العلمية لكلية

حجر الهيتمي

ألول الدين بجامعة

األزهر فرع أسيوط –
ملر

9

د /عبدالتواب حسن

10

د /مجتبى الكناني

11

د  /محمد سعد بمنة

المتشابه الل ي في سورة يل عمران

كلية الدراسا

وأس ارره عرض ودراسة وممارنة

والعربية ج األزهر فرع

الباغية

دمنهور

منهج التَّلمي المريني في العهد النبوي:

اإلسامية

المدونة بالهند

م هومه ،حميمته ،سماته ،ضوابطه،
أ ره

الشهراني

اإلعجاز العلمي (الطبي) في المراءا

مجلة الجامعة اإلسامية

الشا ة لحيحة السند "دراسة ن رية

المدينة

مجال

إعداد الدعاة إلى اهلل

النمد الدعوي كاسلوب من أساليب
41

كلية دار العلول
جامعة عبدالمالك

السعدي  -المغرب

الدعوة

الجانب النسائي:
م

اسم عضو هيئة

الجهة

عنوان البحث

التدريس
1

خديجة عبداللطيخ

الن ل المريني في الكلما

مجلة األندل

والحروخ

بالتعاون

مع جامعة الجزائر بتاريخ

م هومه تاريخه مزاياه

/1438نوفمبر 2016ل

رابعا :المؤتمرات واإلشراف وتحكيم األبحاث:
م

عضو هيئة التدريس

نوا النشاط

1

د  /أشرخ خلي ة

إشراخ على اث رسائل ماجستير بجامعة المنوفية – قسل

السيوطي
2

د /محمد سعد بمنة

الدراسا

اإلسامية

ندوة العلول اإلسانية وساال النمد  -جامعة عبدالمالك السعدي –
المغرب – يحث تح

عنوان النمد الدعوي

خامسا :النشاط الدعوي والمجتمعي في المساجد والجمعيات الخيرية ونحوها:
الجانب الرجالي :
النشاط

م

العضو

1

حسين الهمامي

2

د /فتحي محمود

معلل حلمة بمسجد النجاشي

3

د عبداهلل الجودة

في برنامج التأليل

عضو مجل

إدارة التح ي

عضو لجنة الخطط بالمكتب

الجهة
جمعية التح ي بالمشعلية
المكتب التعاوني بالمشعلية

التعاوني
جمعية رتل لتح ي المران
الكريل
تدري
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الكلية بالشتراك مع المكتب

العلمي
4

د .ل وان البارقي

5

د /عبدالتواب حسن

6

د .أبو بكر عبد المملود

7

د/محمد سعد بمنة الشهراني

تدري

التعاوني

طلبة التأليل العلمي

التابع لمكتب الدعوة بنجران

التابع (بلائر)
1438/6/13هؤ،
1439/7/16هؤ
تدري

الموقوفين في سجن

المباحث العامة بأبها

سجن أبها

حلمة تح ي
مسجد ابن حران – ومسجد

جمعية رتل

عبد اهلل بن جع ر بالعريسة
حلمة تح ي
مسجد ابن حران – ومسجد

جمعية رتل

عبد اهلل بن جع ر بالعريسة
درو

بمسجد خمي

مشيط

مكتب الدعوة والرشاد

الجانب النسائي :
م

العضو

1

د /بدرية الوادعي

2

د /خديجة عبد اللطيخ

الجهة /المكان
مادة علول المرين

تدري

بمكتب بلائر لتأهيل

تاري النشاط
خال عال 1439هؤ

الداعيا
تدري

مادة ألول الت سير

1439هؤ

بمكتب بلائر لتأهيل الداعيا
إلماء محاضرة بمسجد العوفي
بعنوان (لو ل أن كان من

المسبحين )
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مسجد العوفي 1439/7/9

3

د /مشاعل العتيبي

إلماء محاض ار بمكتب بلائر

1439

4

أ/فاطمة الحار ي

التعاون مع المكتب في إلماء

1439

المحاض ار

وحدة التطوير واجلودة:
تم ل

أنشطة وحدة التطوير والجودة الرئيسية والوحدا

التابعة لها في برنامجي الكلية( الشريعة

وألول الدين) في العال الدراسي 1439/1438هؤ في األعمال اآلتية :
.1

إعداد عدد من الكتيبا

أول الكتيبا

والمطويا

عن الكلية وبرامجها في البكالوريو

والماجستير

:

-

التمرير السنوي للكلية عن العال 1438/1437هؤ  ،والعال 1439/1438هؤ .

-

دليل كلية الشريعة وألول الدين .

-

أدلة برامج الكلية األربعة ( الشريعة – ألول الدين  -برنامج الماجستير في الشريعة

-

الهيكل التن يمي والدليل اإلرشادي للمهال التن يمية واللاحيا

(الدليل التن يمي) .

تخلص ال مه – برنامج الماجستير في الحديث وعلومه ) .
-

كتيب ماش ار األداء برنامج الشريعة .
-:

انيا المطويا
ً
المواعد األخاقية لستخدال الحاسوب اآللي .
كلية الشريعة وألول الدين رايتها ورسالتها وأهدافها .

-

رسالة وغايا

-

شرح رسالتي برنامجي الشريعة وألول الدين .

-

واهداخ برنامجي الشريعة وألول الدين .

مل وفتا نواتج تعلل برنامجي الشريعة وألول الدين .
خريج كلية الشريعة والول الدين والمستمبل الو ي ي للخريجين .

-

موال ا

-

ن ال تمييل برنامجي الشريعة وألول الدين .

-

ولخ مكتب خريجي كلية الشريعة وألول الدين ( وحدة الخريجين ).

.2

الشروع في تحديث الخطة الستراتيجية لكلية الشريعة وألول الدين لمدة خم

جديدة 1444/1440هؤ .
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سنوا

.3

ترتيب مل ا

والممارسا

معايير ضمان الجودة األحد عشر واستي اء و ائمها؛طبمًا للمعايير ال رعية

الواردة عن هيئة تمويل التعليل والمركز الوطني لإلرشاد والعتماد األكاديمي في

برنامجي الشريعة وألول الدين .
.4

رلد ماش ار

أداء برامج الكلية على النمو ج المعتمد الموحد من عمادة التطوير

والجودة .
.5

عمادة

عمل التمارير والو ائ
التطوير

والجودة

المطلوبة في خطة دعل الجودة للبرامج األكاديمية ،الواردة من

،ورفعها

الموقع

على

الموحد

المعتمد

لرفع

الو ائ

 https://pa.nu.edu.saبنسبة تلل إلى . %100
.6

إنجاز التمارير والو ائ المطلوبة في خطة دعل الجودة لوحدا

التطوير والجودة الواردة

من عمادة التطوير والجودة ،ورفعها على الموقع الموحد المعتمد لرفع الو ائ
 https://pa.nu.edu.saكاملة بنسبة . %100وهي ( التشكيل الموحد لوحدة التطوير

والجودة – التمرير ال للي إلنجا از

وحدة التطوير والجودة للعال 1439-1438هؤ وف

النمو ج المعتمد – التمرير السنوي إلنجا از

وحدة التطوير والجودة وف

النمو ج المعتمد –

متضمنا الممارنة المرجعية الداخلية وف النمو ج
تمرير ماش ار األداء لوحدة التطوير والجودة
ً
المعتمد – تمرير عن الممترحا والمباد ار التي تمدل بها منسوبو الكلية وتبنتها الكلية للعال
1439-1438هؤ ).
.7

مراجعة توليخ البرامج والممر ار
ورد

 ،وتمارير الممر ار

لبرنامجي الشريعة وألول الدين

من عمادة التطوير والجودة .

بناء على ماح ا
؛ ً
عمل ممايي التمويل ال اتي (النجول) للمعيار الرابع التعليل والتعلل في برنامجي الشريعة
.8
وألول الدين ،ورلد نماط الموة ،ونماط الضعخ  ،وأولويا

التحسين على نمو ج 2017ل

،وارساله لمستشار التعليل والتعلل بعمادة التطوير والجودة .
.9

مراجعة الورقة الختبارية من قبل لجان المراجعة الداخلية في البرامج ،لختبا ار

ال للين األول وال اني للعال الدراسي 1439-1438هؤ  ،واعداد تمرير ب لك أرسل إلى راساء
األقسال في الكلية لعتماده وعمل الازل .
الكلية روعي فيه اكتمال البيانا

المطلوبة

.10

تلميل نمو ج ورقة أسئلة موحد لختبا ار

،وتنوع األسئلة بين معرفية وادراكية  ،وك ا تلميل ملخ  ExceLلرلد درجا

األعمال

45

نواتج تعلل الممر ار

تمهيدا لستخدامها في قيا
ال للية
ً
اإللكتروني المعتمد من الجامعة .
.11

عمل تمرير عن موال ا

عامة  ،وموال ا

والبرامج بالتطبي

على البرنامج

خريجي كلية الشريعة وألول الدين والمستمبل الو ي ي لهل

خريجي كل برنامج ومستمبلهل الو ي ي ،وأرسل لعمادة التطوير والجودة

لاست ادة منه في العتماد الماسسي لجامعة نجران ..
.12

إعداد تمرير البرنامج والتمرير الشامل للممر ار

في برنامجي الشريعة وألول الدين عن

ال للين األول وال اني للعال الدراسي 1439-1438هؤ .
.13

تسلل مل ا

ممر ار

برنامجي الشريعة وألول الدين عن ال للين األول وال اني للعال

الدراسي 1439-1438هؤ  ،وبلغ
الممر ار

التي تدر من قبل أسات ة من خارج الكلية غرة تعو اكتمال ه ا العمل ؛ نتيجة لعدل

تسليمهل لمخ الممرر رغل المخاطبا

.14

نسبة التسليل من داخل الكلية ، %100على حين تشكل

عمل دو ار

الرسمية لهل .

تدريبية وورش عمل تساعد على تنمية مها ار

أعضاء هيئة التدري

،

ونشر مافة الجودة وترسيخ م اهيمها في الكلية م ل -:
-

دورة ( قيا

) قدمها الدكتور مأمون العزال عضو هيئة التدري

نواتج تعلل الممر ار

بكلية المجتمع يول األربعاء 1439/6/26هؤ
-

ورش عمل عن كي ية إعداد مشاريع الخطة الستراتيجية لجامعة نجران المرحلة الرابعة

-

ورش عمل عن كي ية إعداد الخطة الدراسية  ،ولياغة نواتج التعلل فيها لبرنامج

قدمها د .خالد أبوالعا نائب مشرخ وحدة التطوير والجودة للجان إعداد المشاريع .
الماجستير في الحديث  ،وتوليخ البرنامج والممر ار

على النما ج الجديدة 2017ل قدمها د.

خالد أبوالعا نائب مشرخ وحدة التطوير والجودة للجان المكل ة به ه األعمال
.15

اإلشراخ من قبل وكيل الكلية للتطوير والجودة د .سعود بن عبد اهلل التويجري على

ترشيح الزماء يالكلية لحضور الدو ار

التدريبية التي تن مها وحدة تنمية المها ار

بعمادة

التطوير والجودة .
.16

اإلشراخ والمتابعة واإلعداد لمشروعا

الرابعة  ،وعددها ا ة مشروعا

الخطة الستراتيجية لجامعة نجران المرحلة

 ،وتل إنجازها ورفعها ألمانة الخطة الستراتيجية لجامعة

نجران 1439/8/30هؤ .
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.17

اإلشراخ والمتابعة الكاملة من قبل سعادة عميد الكلية د .عبد اهلل بن رفدان الشهراني ،

ووكيل الكلية للتطوير والجودة د .سعود بن عبد اهلل التويجري ،ونائب مشرخ وحدة التطوير
قسل الشريعة د .عبد اهلل بالماسل الشمراني  ،ورئي

والجودة د .خالد فااد أبوالعا ،ورئي

قسل

ألول الدين د .عبدالرحمن سيخ الحار ي  ،ومنس الجودة بمسل الشريعة د .هشال العربي ،
ومنس الجودة بمسل ألول الدين د .أشرخ السيوطي  ،ومساولَي الرفع على الموقع اإللكتروني
د .علي سالل لمسل الشريعة  ،ود .علي عمران لمسل ألول الدين  ،إلنجاز و ائ خطة دعل

الجودة للبرامج  ،أ ناء اإلعداد والرفع على الموقع المعتمد .
.18

اإلشراخ وتمديل الدعل ال ني لبرنامج ألول الدين في إعداد الدراسة ال اتية للبرنامج .

.19

إعداد التمرير السنوي لكلية الشريعة وألول الدين عن العال 1439-1438هؤ وتكون

لجنة إعداده من _:
عضوا ،د.أشرخ السيوطي
عضوا ،د .علي سالل
ئيسا  ،د .هشال العربي
د.خالد أبوالعا
ر ً
ً
ً
عضوا.
عضوا ،أ .خديجة محمد األمين
ً
ً
.20

إعادة ترتيب مل ا

وحدة التطوير والجودة الرئيسية ،ووحدتي التطوير والجودة في

عدادا لزيارة التحم
برنامجي الشريعة وألول الدين ؛است ً
نجران التي تم يول 1439/8/28هؤ .
.21

التواصل مع القسم النسائي في برنام

والتهيئة لاعتماد الماسسي لجامعة

أصول الدين والتنسي

معه إلنجاز أعمال

الجودة على حد سواء مع المسل الرجالي  ،وتمديل الدعل ال ني لهن وقد تم ل
مجال الجودة في اآلتي -:

أولً :تل تشكيل لجان في ما يتعل
التدري

أعمالهن في

بالمعايير حيث تل إسناد المعايير  11إلى عضوا

بموافمة من عميد الكلية وتم

متابعة األعمال المتعلمة به ه المعايير وف

هيئة
الخطة

المتبعة وقد تل رفع تمرير بشأن لك.
انياً :تشكيل لجنة لتنمية المها ار

والتخطيط .

ال اً :عمل خطة للمشاركا

ولجنة لميا

األداء ولجنة للتعليل والتعلل ولجنة للمتابعة

المجتمعية داخل المسل وخارجه.

رابعا :تل تشكيل لجنة لمراجعة الورقة الختبارية وتبين من خال ه ا الختبار العشوائي سهولة
األسئلة بدرجة ل تمي

المها ار

ال ردية بين الطالبا

وعدل التوازن في احتساب الدرجة.
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وخلوها ك لك من الستنباط والستنتاج

خامسا :تل رفع أسماء عضوا
سادسا :تم

التدري

مراجعة مل ا

هيئة التدري

الممر ار

المرشحا

للمشاركة في الدو ار التدريبية .

وتدقيمها وتن يمها بعد استامها من عضوا

و لك بوضع كل مستوش في ملخ خاص به وتل التمييز بينها بمللما

سبيل الم ال خلص اللون األل ر للمستوش األول وهك ا إلى يخر المستويا
اللجان األربعة في مل ا

هيئة

ملونة على
كما تل تن يل

خالة بمشاركة كل من :

د /سارة مكي عز الدين.

أ /نبيلة لالح فرحان .

د /خديجة عبداللطيخ المين.
سابعاً :تل جمع تمارير الممر ار

ورقيا والكترونيا لمواد المسل وال مافة السامية و لك بمشاركة

كل من :

د /خديجة عبداللطيخ األمين ( تدقي ومراجعة واستال الممر ار إلكترونياً)

أ /نبيلة لالح فرحان (تدقي ومراجعة )

د /سارة مكي (استال الممر ار ورقياً وتوقيع كل عضوة على لك)
د /مريل مكي (استال تمارير ال مافة اإلسامية)

امناً :تل عمل تمرير خاص بالبرنامج لل لل الدراسي ال اني وقد تضمن التمرير أسماء

عضوا

هيئة التدري

أسماء المشاركا

بالول الدين ومن هن على ار

في الدو ار التدريبية وبعض المشاركا

تاسعاً :تل رلد بعض الماح ا
يتناسب مع الساعا

على توليخ الممر ار

العمل والمبتع ا

ك لك كما تضمن

المجتمعية خارج المسل .

منها أن محتوش بعض الممر ار

ل

التدريسية للممرر فعلى سبيل الم ال ممرر الت سير 5للمستوش الساد

حيث أن الممرر طويل جدا وقد خلل
عاش اَر :تل إعداد التمرير الشامل للممر ار

له ساعتان فمط فهي ل تك ي إلعطاء الممرر .
وقد تضمن ه ا التمرير حلر جميع مواد المسل
وأعدادهن ونسبة النجاح والرسوب.

والمواد المساندة وعمل إحلائية بنتائج الطالبا

حادي عشر :تل اللتزال بالخطة السنوية المعتمدة للجودة.
أهل الماح ا
•

في ما يتعل بمعايير الجودة :

وجود لعوبة لدش عضوا

هيئة التدري

في العمل ببعض المعايير بسبب غموض

العمل ومتطلباته لدش ك ير منهن وقد تل رفع معاملة لعمد دو ار

المعايير .
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تدريبية في ما يخص ه ه

•
•

لل يتل ك لك قيا

نواتج للتعلل لعدل وضوح ه ا العمل لدش عضوا

نمص أعداد عضوا

هيئة التدري

هيئة التدري

.

مما تسبب في تزاحل األعمال وتأخر بعضها أ ناء

ال لل الدراسي ال اني .
•

نمص األجهزة والمعدا

التعليمية ولل يتل توفيرها إل يخر ال لل في فترة الختبا ار

النهائية .
•

عدل التزال بعض عضوا

داخل المسل .

بحضور اجتماعا

هيئة التدري

الجودة والتي كان

تعمد

أهل التوليا :
•

المطالبة بتخ يخ العبء التدريسي عن المشرفة ألن العمل في الجودة يتطلب ساعا

من مة طويلة.
•

إلزال عضوا

•

عمد دو ار

أ ناء ساعا

العمل.

بالعمل في الجودة بشكل أسبوعي وتخليص وق

هيئة التدري

تدريبية وورش عمل لتأهيل عضوا

هيئة التدري

ل لك

ألعمال الجودة

وتوعيتهن بأهميتها وأنها ألبح جزًءا من الجدول الدراسي .
دعل المسل بكوادر خبيرة بأعمال الجودة و لك لرفع مستوش وحدة التطوير والجودة في
•
المسل .

•

المعوقا

ت عيل التوالل بين المسل الرجالي والنسائي في أعمال الجودة والتعاون لتجاوز
التي تعو أعمال الجودة .

نقاط القوة في التقرير
-1

إعداد الكتيبا

والمطويا

المطلوبة من كلية الشريعة وألول الدين قبل زيارة العتماد

الماسسي للجامعة بنسبة . %100
-2

ترسيخ م اهيل الجودة ،وتن يل اللجان وتشكيلها حسب متطلبا

الشريعة وألول الدين .
-3

بناء الهياكل التن يمية للكلية بما يت

للكلية واضافة العديد من الوحدا

العتماد في برنامجي

مع ن ل الجودة ،م ل تحديث الهيكل التن يمي

،وتشكيل وحدة التطوير والجودة للكلية ،وتشكيل المجل

الستشاري لها طبما لائحة الموحدة لجامعة نجران .
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الخالة بخطة دعل الجودة للبرامج األكاديمية  ،ووحدة التطوير والجودة

-4

رفع الو ائ

-5

وجود خطة دعل الجودة للبرامج ووحدة التطوير والجودة وعمادة الكلية بما كان له أ ر

بنسبة تلل إلى . %100

كبير على تن يل العمل من بداية العال الدراسي .

نقاط الضعف في التقرير
-1

ًّ
نسبيا في تشكيل اللجان الخالة بأعمال الجودة وتن يمها عن بداية العال
التأخر

الدراسي  ،ن ًار لتغير الميادا
الدراسية .
-2

في الكلية واألقسال  ،وانشغال األقسال العلمية بتطوير الخطط
في إعداد تمرير الممرر  ،وبخالة عندما

عدل الدقة من بعض أعضاء هيئة التدري

ممسما على أك ر من شعبة .
يكون الممرر الدراسي
ً
عدل تسلل البرامج لمل ا الممر ار التي تدر
-3

من قبل أعضاء هيئة تدري

من خارج

الكلية .
-4

نسبة التنسي

بين شطري الرجال والنساء في برنامج ألول الدين في أعمال الجودة

لترقى إلى المستوش المطلوب .
-5
لمتطلبا

ماورد من لعوبا
المعايير  ،وقيا

أولويات التحسين
-1
-2

واجه

المسل النسائي في برنامج ألول الدين  ،كعدل ال هل

نواتج الممر ار والبرامج .

العمل على تشكيل لجان الجودة وتن يمها من بداية ال لل الدراسي األول .
تمديل الدعل ال ني ألعضاء هيئة التدري

في شطري الرجال والنساء ،وعمل دو ار

تدريبية مك ة وفاعلة في كل مناحي أعمال الجودة ؛بالستعانة بوحدة تنمية المها ار
التطوير والجودة ،ومساولي الدعل ال ني المشرفين على الكليا
-3

بالنسبة لمشكلة عدل تسليل مل ا

الممر ار

التي تدر

بعمادة

.
من قبل أسات ة من خارج الكلية

،يمترح أن يمول سعادة عميد الكلية بمخاطبة سعادة عمداء الكليا

ا

العاقة ،بعدل اعتماد

نتائج برامجنا لديهل  ،وأن يكون العتماد من كليتنا بعد تسليل ملخ الممرر كاما ،كما هو

الحال مع أسات ة الكلية .
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-4

وضع أطر وتن يما

من قبل سعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة  ،وسعادة رئي

قسل

ألول الدين  ،وبالتنسي مع وحدة التطوير والجودة لضمان التنسي الكامل بين شطري الرجال
والنساء .
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وحدة اجملالس العلمية:
أهداف المجالس العلمية:
1ؤ تنشيط البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدري

في كلية الشريعة وألول الدين.

 2ؤ النماش و تبادل اآلراء بين األكاديميين المتخللين و الباح ين.
3ؤ اإلسهال في إبراز دور كلية الشريعة وألول الدين في رفع المستوش العلمي ألعضاء هيئة
تدريسها وطابها.
4ؤ أن يعتاد الطاب على حضور الملتميا

العلمية واإلفادة من النماشا

والحوا ار والمواضيع

التي تطرح؛ من خال إلزامهل بالحضور من قبل األسات ة ال ين تواف أوقا

محاضراتهل اللماء،

وتكلي هل بإعداد التمارير والملخلا .

مجاالت ومحاور المجالس العلمية:
1ؤ المرين وعلومه.
2ؤ الحديث وعلومه.

 3ؤ العميدة وال ر والم اهب المعالرة.
4ؤ ال مه وألوله.

5ؤ الدعوة وال مافة.
6ؤ البحث العلمي ،وتحمي المخطوطا .
ضوابط وتوصيات:
1ؤ ألالة ال كرة البح ية وجدتها .

2ؤ تمديل ملخص بالبحث المزمع تمديمه قبل اللماء العلمي بيول أو يومين؛ يوزع على المشاركين.
 3ؤ عرض المشاركة بطري البوربوين

.

4ؤ أل تتجاوز مدة تمديل الباحث من  25-20دقيمة.
5ؤ التعمبا

واألسئلة تجمع وتنشر في يخر اللماء ول تتجاوز مع إجابا

 25دقيمة.

آلية استقبال البحوث والمشاركات:
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الباحث عنها من  20ؤ

يمدل الطلب مع عنوان البحث وملخص ال كرة لراساء األقسال ،ل تحول منهل على وحدة

اللماءا

العلمية للن ر فيها وتمييل عرضها من عدمه.

إنجازات المجالس العلمية:

تم عقد خمسة لقا ات العلمية خالل العام الدراسي  1439 /38بمسرح الكلية:
م
1

العنوان
طرق االستنباط التي اشتهر عن

المحاضر
د /أيمن حمزة

التاري
 1439/2/4هي

اإلمام أبي حنيفة االنفراد بها
2

جغرافية المذاهب الفقهية

3

كتب أحاديث األحكام :دراسة تاريخية د /عبد اهلل رفدان

4
5

1439/3/3هي

د /هشام العربي

وصفية

د /عبدالرحمن العيزري

الظاهرة الصوتية في القرآن

د /أحمد حسينات

اإلمالة نموذجا

د /مجتبى الكناني

دور الكليات الشرعية في صناعة

د /محمد عبد الباقي

 1439 /5/27هي
 1439/6/25هي
1439/7/17هي

الطالب المتميزين

وحدة اخلرجيني:
قامت وحدة الخريجين بالكلية خالل هذا العام بما يلي:
 -1حصر بيانات الخريجين منذ نشأة الكلية وحتى اآلن وبلغ عددهم  377طالباً.
 -2إعداد قاعدة بيانات لخريجي الكلية.

 -3إنشا بريد إلكتروني للتواصل مع خريجي الكلية وعنوانه

khnuedu@gmail.com

 -4تخصيص رقم جوال للتواصل معهم وهو 0555477934
أو على التحويلة 1117927
 -5إنشا صفحة في أحد مواقع الرسائل  smsوادخال جميع أرقام الخريجين للتواصل
معهم.
 -6إعداد نموذ إلكتروني وارساله لجميع الخريجين.
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 -7إقامة ثالث دورات تدريبية للخريجين والمتوقع تخرجهم
كانت األولى بعنوان (مهارات استخدام التقنيات البحثية) قدمها األستاذ /سعيد بن ظافر آل
برمان – عضو هيئة التدريس بكلية العلوم اإلدارية -وقد أقيمت الدورة مسا األربعا
الموافق 1439/3/4هي

أما الدورة الثانية فكانت بعنوان (فن كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية) قدمها
األستاذ الدكتور  /جمعة السيد نعناعة  -عضو هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بجامعة
نجران  -حيث أقيمت الدورة في يوم األحد الموافق 1439/3/8هي
والدورة الثالثة كانت بعنوان ( التخطيط الذاتي للمستقبل) قدمها الدكتور  /علي سعيد آل مزهر
وقد أقيمت الدورة مسا

– وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية-

األربعا

الموافق

1439/7/25هي .
 -8نشر أسما خريجي الكلية على الموقع الخاص بالكلية.

وحدة اإلرشاد األكادميي:
خال ال لل الدراسي األول تل بحمد اهلل عمل األنشطة اآلتية :
-1اسؤ ؤؤتمبال الطؤ ؤؤاب المسؤ ؤؤتجدين فؤ ؤؤي األسؤ ؤؤبوع األول مؤ ؤؤن بؤ ؤؤدء الد ارسؤ ؤؤة يؤ ؤؤول األحؤ ؤؤد -12-19
1439ه ،وارشادهل ألماكن الماعا

-2اسؤؤتمبال طلبؤؤا

وشرح رموز الجدول الدراسي.

الح ؤ خ واإلضؤؤافة ،وارشؤؤاد الطؤؤاب ،للمتطلبؤؤا

السؤؤابمة والحاليؤؤة لخططهؤؤل

الدراسية ،ل تسليمها لمسجل الكلية للن ر في إمكانية الح خ واإلضافة.
-3عمل دورة تدريبة للطاب المستجدين وبعؤض طؤاب المسؤتويا

األخؤرش فؤي (كي يؤة اسؤتخدال

أن مؤؤة التعلؤؤيل اللكترونؤؤي) قؤؤال بهؤؤا مسؤؤاول التؤؤدريب الدكتور/أحمؤؤد الشؤؤمري ،والمهنؤؤد

شباب ،و لك في يول ال نين1439-1-19ل.

عبؤؤداهلل

-4ح ل استمبال الطؤاب المسؤتجدين للعؤال الد ارسؤي 1438ه1439 ،ه  ،وتكؤريل المت ؤوقين فؤي
ال لل الد ارسؤي ال ؤاني 1437ه1438 ،ه  ،فؤي ح ؤل حضؤره :عميؤد شؤئون الطؤاب بالجامعؤة،
وعميد الكلية ووكيليها والمرشؤدون األكؤاديميون وراسؤاء األقسؤال يؤول 1439-1-20ه ،وتؤل فيؤه:
إدارة الح ؤؤل مؤؤن خؤؤال الطؤؤاب المت ؤؤوقين وطؤؤاب النشؤؤاط بالكليؤؤة  ،حيؤؤث قؤؤال أحؤؤدهل بالتمؤؤديل

للح ؤؤل  ،ؤؤل افتتؤؤاح بؤؤتاوة ييؤؤا

مؤؤن الم ؤؤرين الكؤ ؤريل ،ؤؤل كلم ؤؤة المت ؤؤوقين ،وبعؤؤدها كلم ؤؤة المرش ؤؤد
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األكاديمي ،سعادة عميد الكلية ،وبعدها كلمة المرشد األكؤاديمي ،ؤل تسؤليل الجؤوائز علؤى الطؤاب

المت وقين والمتميزين خال ال لل الدراسي الماضي.

-2حلر أسات ة قسمي  :الشريعة عن قسل ألول الدين  ،و توزيع الطاب عليهل المرشؤدين ،
بحيث يكون كل برنامج مسئول عن طابه.
-3حلر الطاب وتوزيعهل على المرشدين األكاديميين ألكترونياً .
 -4تل إعداد نما ج خالة بعملية اإلرشاد األكاديمي في مل ا

توزع على األسات ة ألكترونياً.

-5تم ؤؤول وح ؤؤدة اإلرش ؤؤاد األك ؤؤاديمي باس ؤؤتمبال الط ؤؤاب وش ؤؤكاواهل وح ؤؤالتهل وتحويله ؤؤا إل ؤؤى لجن ؤؤة
الحال

الطابية للن ر فيها وايجاد الحلول العملية لها .

-6ي ؤؤتل عم ؤؤل اجتماع ؤؤا
الجامعة ورفعها إلى مجل

لمناقش ؤؤة ش ؤؤكاوش الط ؤؤاب وأعؤ ؤ ارهل وايج ؤؤاد الحل ؤؤول له ؤؤا حس ؤؤب لؤ ؤوائح
الكلية .

-7فؤؤي إطؤؤار التوعيؤؤة ال كريؤؤة تؤؤل عمؤؤل نؤؤدوة بعن ؤوان ( :الوسؤؤطية فؤؤي ال كؤؤر والسؤؤلوك ودورهؤؤا فؤؤي
مماومؤؤة ال كؤؤر الضؤؤال) ألماهؤؤا ونؤؤاقش الطؤؤاب حؤؤول قضؤؤاياها ،الؤؤدكتور /محمؤؤد س ؤرار اليؤؤامي،
والؤؤدكتور /محمؤؤد علؤؤي أبوهنؤؤدي السؤؤيد ،األسؤؤتا ين المسؤؤاعدين بمسؤؤل ألؤؤول الؤؤدين .يؤؤول ال نؤؤين
1439 /3/9ه
-8فؤؤي إطؤؤار اإلرشؤؤاد التربؤؤوي ،تؤؤل عمؤؤل دورة توعويؤؤة بعن ؤوان ( أس ؤرار الت ؤؤو الد ارسؤؤي) ألماهؤؤا
األستا  /محمد سيخ المحطاني ،المحاضر بالمسل ،يول ال ا اء 1439 /3 /10ه

انيؤاً :تؤؤل عمؤؤل ح ؤؤل اسؤؤتمبال الطؤؤاب الجؤؤدد لل لؤؤل الد ارسؤؤي اال ؤؤاني مؤؤن العؤؤال الجؤؤامعي -1438

 1439وتكريل المت وقين في ال لل الدراسي الساب  ،و لك يول 1439-5-27ه وتل خاله:
-1تمديل ألحد الطاب المت وقين  -2افتتاح بتاوة المرين الكريل
-3عرض مرئي لبعض األنشطة الطابية خال ال لل الدراسي الساب .
-4كلمة العميد الدكتور عبداهلل رفدان الشهراني

-5كلمة اإلرشاد األكاديمي للدكتور محمد علي أبوهندي مشرخ وحدة اإلرشاد األكاديمي.
 - 6تكريل المت وقين وتوزيع الجوائز .
 -7الضيافة
ال ؤ ؤاً :ت ؤؤل توزي ؤؤع الط ؤؤاب عل ؤؤى المرش ؤؤدين األك ؤؤاديميين الكتروني ؤؤا ،بحي ؤؤث ي ه ؤؤر للمرش ؤؤد أس ؤؤماء

الطاب وبياناتهل وخطتهل الدراسية في أيمونة المرشد األكاديمي. .
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رابعؤ ؤاً  :وق ؤؤد ق ؤؤال ال ؤؤدكتور محم ؤؤد عب ؤؤدالكريل الحنبرج ؤؤي مش ؤؤكو اًر بتوزي ؤؤع الط ؤؤاب عل ؤؤى المرش ؤؤدين

األكؤؤاديميين  ،لمسؤؤمي الش ؤريعة وألؤؤول الؤؤدين  ،علؤؤى أن يؤؤوزع طؤؤاب قسؤؤل الش ؤريعة علؤؤى أسؤؤات ة
قسؤؤل الش ؤريعة  ،وطؤؤاب قسؤؤل ألؤؤول الؤؤدين علؤؤى قسؤؤل ألؤؤول الؤؤدين  ،بحيؤؤث يعؤؤرخ كؤؤل طالؤؤب
مرشؤ ؤؤده مؤ ؤؤن خؤ ؤؤال موقعؤ ؤؤه اللكترونؤ ؤؤي  ،وك ؤ ؤ لك يعؤ ؤؤرخ كؤ ؤؤل مرشؤ ؤؤد أكؤ ؤؤاديمي طابؤ ؤؤه وايماتهؤ ؤؤل
وتلي وناتهل  ،وسجاتهل الدراسية  ،وحالتهل من خال ل حته على موقع الجامعة .
رابعاً :قام

وحدة اإلرشاد األكاديمي بتوزيع النما ج الخالة بعملية اإلرشاد على أعضؤاء التؤدري ،

وتشمل :يليا

العمل باإلرشاد األكؤاديمي ،ونمؤو ج إرشؤاد طالؤب ،وتمريؤر عؤن سؤير عمليؤة اإلرشؤاد

خال ال لل الدراسي ،وتل تحميل ه ه المل ا

على أيمونة وحدة التطوير والجودة بالكلية.

النشاط الطالبي:
أقام

كلية الشريعة وألول الدين في  1439 /1 /20ح ا لستمبال الطاب المستجدين له ا

ال لل الدراسي األول  ، 39 -38حضر اللماء أعضاء قسمي الشريعة وألول الدين وفضيلة
عميد الكلية وعميد شئون الطاب الدكتور خالد الوادعي ولجنة النشاط الطابي بالكلية كما تل
تكريل الطاب المت وقين في ال لل الماضي .وتم

اإلجابة على أسئلة واست سا ار

الطاب ،

وقال الدكتور محمد أبو هندي المرشد األكاديمي للكلية بتوجيه كلمة اإلرشاد األكاديمي للطاب
وفي نهاية الح ل تل افتتاح الممر الجديد للنشاط الطابي.
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وفيما يلي تمرير عن خطة النشاط الطابي له ا العال:

60

أوالً :النشاط العلمي والثقافي

م

النشاط

الدروس العلمية الالصفية
الصباحية في الكلية

مسئول التنفيذ

د /أحمد المصباحي
د /وائل ردمان

1

اللجنة العلمية
كل يوم أحد واثنين وثالثاء
وأربعاء

3

المتابعة

د /صفوان البارقي
د /محمد سرار اليامي

فترة التنفيذ

من الساعة الثانية 25طالب
عشرة وحتى
الساعة الواحدة
مسا ًء من كل يوم
طوال العام
الدراسي
1439هـ

كل يوم أحد
وإثنين وثالثاء
فريق مخصص
ثلة من أعضاء هيئة
من الساعة
لإلشراف على هذا
الدروس العلمية المكثفة في الفترة التدريس بالكلية
الرابعة عصرا
البرنامج بقيادة
المتميزين في
المسائية (برنامج تأصيل العلمي)
وحتى الساعة
تخصصاتهم العلمية الدكتور /أحمد الناشري
الثامنة مساء في
(مسرح الكلية)
وحدة القرآن الكريم مشرف وحدة النشاط
بالتعاون مع وحدة
الطالبي
النشاط الطالبي
د /يوسف الحازمي
بالكلية

4

مسابقة القرآن الكريم في ستة
فروع مع تفسير الجزء األخير

5

إقامة ندوة ثقافية فكرية على
مستوى الجامعة بعنوان (األمن
اللجنة الثقافية وإنشاء
الفكري) ،تستضيف فيها الكلية
فِرق عمل متكاملة
أحد كبار العلماء ،وتشتمل على
بهذا الخصوص
مسابقة أفضل بحث وأفضل
تصميم ،ومعرض مصاحب.

طيلة العام
الدراسي
1439هـ

 23طالب

 76طالب

 50طالب
مشرف النشاط

برنامج الدورات
6

عدد أربع دورات مهارية
وتطويرية وتقنية

اللجنة الثقافية

مشرف النشاط

7

النشاط المسائي األسبوعي

لجان طالبية

مشرف النشاط
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عدد
المشاركين في
النشاط

منتصف الفصل
الدراسي الثاني
لعام 1439هـ

الفصل الدراسي  180طالب
األول لعام
1439هـ
الثالثاء من كل
أسبوع طلية

 45طالب

(اللجنة االجتماعية،
واللجنة الثقافية،
واللجنة الرياضية)

8

9

الحلقات المساندة في مادة القرآن وحدة القرآن الكريم
الكريم ،وحلقات اإلجازة لطالب بالتعاون مع وحدة
كلية الشريعة وأصول الدين النشاط الطالبي بالكية

مشاركة عمادة شؤون الطالب
في جميع البرامج واألنشطة

جميع اللجان

الفصل العام
الدراسي
1439هـ

مشرف النشاط

مشرف النشاط

من الساعة الثانية  24طالب
عشرة وحتى
الساعة الواحدة
مسا ًء من كل يوم
طوال العام
الدراسي
1439هـ
مستمر طوال
العام

 20طالب

ثانيا :النشاط االجتماعي
بداية الفصل
الدراسي

1

حفل استقبال الطالب المستجدين
وتكريم المتفوقين والمشاركين في اللجنة االجتماعية
النشاط الطالبي

مشرف النشاط

2

زيارة لعدة جهات داخل المنطقة
متعلقة بتخصص الشريعة
وأصول الدين أمثال( :فروع
المحاكم ،ووزارة الشؤون
اإلسالمية ،والنيابة العامة،
والمكاتب التعاونية ،والجهات
الخيرية)

اللجنة االجتماعية

مشرف النشاط

3

رحلتين داخلية إلحدى محافظات
المنطقة وخارجية بالتنسيق مع اللجنة االجتماعية
عمادة شؤون الطالب

مشرف النشاط

 160طالب

يوم الثالثاء /20
1439 / 1هـ
 40طالب
طوال العام
الدراسي وبحسب
تنسيق المواعيد
مع الجهات.

الداخلية يوم
الثالثاء /2 /4
1439هـ
والخارجية
منتصف الفصل
الثاني تقريبا
بتاريخ /2 /26
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 30طالب

1439هـ

ثالثا :النشاط الرياضي
2 /1

1

دوري كرة القدم

اللجنة الرياضية

مشرف النشاط
الرياضي بالكلية

إلى 3 /15

2

تدريب الفريق الرياضي بالكلية

اللجنة الرياضية

مشرف النشاط
الرياضي بالكلية

مستمر طوال
العام

3

4

مشاركة عمادة شؤون الطالب
في االنشطة الرياضية المتنوعة
ومنها( :دوري عمادة شؤون
الطالب وكأس معالي مدير
الجامعة)

اللجنة الرياضية

مشرف النشاط
الرياضي بالكلية

مستمر

مشاركة عمادة شؤون الطالب
في االنشطة الرياضية خارج
الجامعة

الفريق الرياضي
الكلية

مشرف النشاط
الرياضي

مستمر

وفيما يلي بع

 20طالب

 20طالب

 40طالب

صور األ نشطة الطالبية:
زيارة مدينة أبها
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 14طالب

زيارة مدينة الرياض ( معرض الكتاب )

64

زيارة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

65

النشاط المسائي
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فوز فريق كرة القدم بكأس عمادة شؤون الطالب
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زيارة معالي مدير اجلامعة للكلية:
تشرف

كلية الشريعة وألول الدين اليول األربعاء المواف  1439 /2 /5هؤ بزيارة معالي مدير

الجامعة األستا الدكتور فاح بن فرج السبيعي يرافمه سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد فايع.

وكان في استمبالهل عميد الكلية سعادة الدكتور عبداهلل بن رفدان الشهراني ،وسعادة وكاء الكلية
وراساء القسال ،وعدد من منسوبي الكلية.
وقال معالي مدير الجامعة بزيارة الطاب في قاعا
والتوجيها  ،ل قال بزيارة الوحدا

المحاض ار  ،وقدل لهل عددًا من النلائح

في الكلية وهي :وحدة المرين الكريل ،وحدة الجودة ،وحدة

النشاط الطابي ،وحدة المنح ،وحدة الرشاد الكاديمي ،ووحدة التعلل الكتروني ،وحدة الحال

الطابية ،وحدة الخريجين ،وحدة ال مافة اإلسامية ،وحدة النتساب ،وحدة موقع الكلية ،وحدة
التسجيل .
واستمع معاليه لما تمدمه الوحدا

في الكلية من خدما  ،ومناشط للطاب ،وك لك قال بزيارة

القسال العلمية في الكلية :قسل الشريعة وقسل ألول الدين ،وبرنامج الدراسا

العليا.

وحث معاليه المائمين على الكلية إدارة ،وأعضاء هيئة التدري  ،ومو ين إلى العناية بالطاب
فيما يخدمهل في مسيرتهل التعليمية ،وأ نى معاليه على الجهد المب ول في الكلية ،وما تحممه من
مراكز متمدمة في عدة مجال

على مستوش الجامعة ،ومنها األنشطة الطابية .وختل زيارته

بشكر جميع العاملين في الكلية متمنيا لهل مزيداً من التوفي .

وعبر سعادة عميد الكلية عن شكره وتمديره لمعاليه على تخليص زيارة لكلية الشريعة وألول

الدين ،وأن ه ه الزيارة سيكون لها بالغ ال ر على منسوبي الكلية.
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اللقاء السنوي لعميد الكلية مبنسوبيها يف بداية العام الدراسي:
أقام

كلية الشريعة وألول الدين مع بداية ال لل الدراسي األول بتاريخ 1438 /12 /28

عاما ألعضاء هيئة التدري  ،و لك بمسرح الكلية لمناقشة ما يهل العملية التعليمية
ً
اجتماعا ً
بالكلية ،وما يحتاجه طاب الكلية من متطلبا ومتابعة ،و لك بحضور سعادة عميد كلية
الشريعة وألول الدين الدكتور  /عبداهلل بن رفدان الشهراني ووكيل الكلية للشاون التعليمية،
وراساء األقسال.

واحلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد
وآله وصحبه أمجعني.
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