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الصفحة  1من 4

كلية الشريعة وأصول الدين
قسم الشريعة

مقدمة
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده.
أما بعد:
فإن الشريعة اإلسالمية قوانين ربانية تضبط حياة المجتمعات بما يحقق لها السعادة في الدارين،
وانطالقا من هذا المبدأ الرفيع فقد باشر مسؤول المعيار عمله بناء على تكليف سعادة وكيل كلية
الشريعة وأصول الدين للتطوير والجودة ،بتاريخ 1439/6/2هـ ،وقدم لسعادة رئيس القسم (مسؤول
برنامج الشريعة) الرؤية اآلتية:
يهدف قسم الشريعة إلى تحقيق نسبة مقبولة في خدمة المجتمع؛ وذلك من خالل التالي:
أوالً :ضرورة دراسة الوضع الحالي للبرنامج وما يمكنه القيام به فعليا من خدمات للمجتمع في
مجاالت الدعوة واإلرشاد والتعليم ونشر الوعي الشرعي ،وأبرزها:
 -1التعليم والتوجيه من خالل خطب الجمعة والدروس األسبوعية والحلقات العلمية المسجدية،
وا قامة الدورات العلمية والتأهيلية ،وتغريدات شرعية ترصد ظواهر اجتماعية ،وتقترح لها
الحلول الشرعية األصيلة.
 -2تقديم االستشارات الشرعية من خالل المساهمة في اإلشراف والتوجيه للمنتديات األسرية
والدعوية العاملة في المنطقة.
 -3المشاركة في إدارة وتنشيط المكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية.
 -4رعاية وتوجيه طالب المنح الدارسين في الجامعة.
 -5المشاركة في حمالت التوعية العامة للحج.

الصفحة  2من 4
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قسم الشريعة
ثانياً :سياسة برنامج الشريعة وعالقته باجملتمع :
تعتمد الخطة المتضمنة برامج عملية لتفعيل دور القسم ( برنامج الشريعة ) في خدمة المجتمع على
ثالثة جوانب رئيسة هي :الدعوة – اإلرشاد والتوجيه – التعليم الشرعي.
 المستهدف بالبرنامج  :المجتمع – نجران وما حولها.-
 الجهات المعنية بالتعاون مع البرنامج :
أ -النيابة العامة (هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقا).
ب -هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ج-الشؤون اإلسالمية لألوقاف والدعوة واإلرشاد.
د-و ازرة التعليم ممثلة بإدارة التعليم بنجران.
 المستند النظامي واإلداري للتواصل:
أ -توصية مجلس القسم؛ واعتماد مجلس الكلية.
ب -الخطابات الرسمية باسم سعادة عميد الكلية.
ج-الموافقة المكتوبة من الجهات المعنية (سابقة الذكر).
 آليات التنفيذ:
وتتمثل آلية تحويل البرنامج النظري بعد إعداده واالتفاق عليه في التالي:
 -1إقامة ورش عمل مشتركة لعرض ما يقدمه القسم من خطة معتمدة لديه على الجهات ذات
العالقة للمناقشة ووضع آليات التنفيذ المتاحة.
 -2توزيع المهام العلمية والمسؤوليات على ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة
والموظّفين ،وضبطها بمحضر رسمي.
 -3المتابعة من قبل جهة إشرافية مشتركة بين البرنامج والجهات المستفيدة لتقديم تقرير دوري كل
ستة أشهر على األقل.
الصفحة  3من 4
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مؤشرات التفاعل مع المجتمع:

-1إعداد برنامج لتأهيل األئمة من خالل تقويم التالوة وأحكام الصالة.
-2إعداد برنامج لتأهيل الخطباء يتناول تقويم اللسان العربي ،وطريقة األداء ،وفنون إعداد والقاء
الخطب.
-3إعداد برنامج تأهيل لرفع المستوى والكفاءة واألداء لـ :
أ -األئمة .
ب -الخطباء .
ج-مدرسي القرآن الكريم والمواد الشرعية.
ويعرض البرنامج على مجلس القسم إلق ارره ثم للجهات المستفيدة لمناقشته ورسم آليات التنفيذ.
 -4التنظيم واإلعداد واإلشراف والمشاركة في النشاطات العلمية الشرعية والدعوية التوعية من
خالل:
أ-ورش العمل .
ب-الدورات التدريبية القصيرة .
ج -الندوات والمحاضرات .
د -أنشطة ومسابقات.
ه -تغريدات شرعية توعوية.
 -5االستفادة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتميزين في مجاالت التوعية الشرعية والدعوة
واإلرشاد والتعليم في المناطق المحيطة بنجران عن طريق القوافل الدعوية والمخيمات بالتنسيق
مع الجهات الرسمية المعنية بذلك وفق خطة سنوية معتمدة.

مسؤول املعيار/

رئيس القسم(/مسؤول الربنامج)

د /مجال عزون

د /مسفر العرجاني
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