التقرير السنوي
لكلية الشريعة وأصول الدين
جامعة جنران
للعام اجلامعي 1438 /1437هـــ
(2017 /2016م)
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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 1438/1437هـ ،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 األستاذ الدكتور /حممد بن إبراهيم احلسن ،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 /أحمد بن عمر السيد ( وكيل الكلية للتطوير والجودة ).

أعضاء جلنة التقرير:


سعادة الدكتور /خالد فؤاد السييد أبيو العيا (األسيتا المسياعد بمسيل الشيريعة ورئيي



سعادة الدكتور /هشال يسري محمد العربي (األستا المشارك بمسل الشريعة ومنسي وحيدة



سييعادة الييدكتور /علييي أحمييد سييالل فرحييا

(األسييتا المسيياعد بمسييل الش يريعة وأمييين وحييدة



سعادة الدكتور /علي عمران ( األستا المساعد بمسل أصول الدين وعضو وحدة التطوير

التطوير والجودة بالكلية ).

وحيدة

التطوير والجودة بمسل الشريعة ).
التطوير والجودة بالكلية ).
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،
ومت البدء بالدراسة فيه العام املاضي .1437 /1436
ويعمل بالكلية عدد (  ) 89عضو هيئة تدريس ،منهم (  ) 73عضو هيئة تدريس على رأس
العمل ،و(  ) 16مبتعثًا للحصول على شهادات علمية.
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
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وكيل الكليــة للشؤون التعليمية :د /صاحل بن منران احلارثي
وكيل الكليــة للتطوير واجلودة :د /أمحد بن عمر السيد
ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم (  ) 100عضو منهم (  ) 72على رأس
العمل و (  ) 28من املبتعثني ،منهم (  ) 85ذكور ،و (  ) 15إناث .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 وهي %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 قد 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 عن 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 مــدة
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
5

مقررات ذلك املستوى ،وفقًا ألحكام االنتقال من مستوى إىل آخر اليت حددتها اجلامعة .و يتصرج
الطالب بعد إنهاء متطلبات التصرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية ،على 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 الشرعية ،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 تقديم 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 كــل األقســام األكادمييــة (قســمي الشــريعة وأصــول
الدين) واألقسام اإلدارية املصتلفة بالكلية ،مـع إمكانيـة إضـافة الوحـدات اجلديـدة الـيت
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تقــوم الكليــة بإنشــائها مثــل القســم النســائي لقســم أصــول الــدين ووحــدات أعضــاء هيئــة
التدريس والدراسات العليا وغريها.

جملــــس الكليــــــــة:
يتكون جملس الكلية من السادة أصحاب الفضيلة:


د .عبداهلل بن رفدان الشهراني

عميد الكلية



د .صاحل بن منران احلارثي

وكيل الكلية للشؤون التعليمية



د .أمحد بن عمر السيد

وكيل الكلية للتطوير واجلودة



د .عبداهلل بالقاسم الشمراني

رئيس قسم الشريعة



د .حسن بن ثابت احلازمي

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:
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عدد

القسم العلمي

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

اإلمجالي

131

19

17

17

17

17

17

18

9

291

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

املادة

ثقافة ()1

ثقافة ()2

ثقافة ()3

املدخل إىل

اإلسالم وبناء

احلقوق يف

الثقافة اإلسالمية

اجملتمع

اإلسالم

40

24

24

عدد الساعات

ثقافة ()4
السرية النبوية
24

اجملموع

112

اإلرشاد األكادميي:
وحدة اإلرشاد األكادميي هي إحدى الوحدات التابعة للشؤون األكادميية ،ومت تدشينها بقرار
من عميد الكلية ،ومت تعيني اهليكل التنظيمي للوحدة واللجنة التنفيذية؛ بغرض خدمة الطالب
فيما يتعلق بالعملية التعليمية.
تشكيل وحدة اإلرشاد األكادميي:
تشكلت وحدة اإلرشاد األكادميي هلذا العام من:
- 1عميد الكلية

رئيسًا للوحدة.

- 2وكيل الكلية للشؤون التعليمية

نائبًا للرئيس.
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منسقا.

- 3الدكتور /حممد علي أبو هندي
مت حبمد اهلل عمل األنشطة اآلتية :

- 1حفـــل اســـتقبال الطـــالب املســـتجدين واملنقـــولني يف حفـــل حيضـــره عميـــد الكليـــة ووكيلـــها
واملرشــدون األكــادمييون ورؤســاء األقســام1437- 12- 17ه ،ومت فيــه :إدارة احلفــل مــن خــالل
الطالب املتفوقني بالكلية  ،حيث قام أحدهم بالتقديم للحفل ،ثم افتتاح بـتالوة آيـات مـن القـرآن
الكريم ،ثم كلمة سعادة عميد الكلية ،وبعدها كلمة املرشد األكـادميي ،ثـم تسـليم اجلـوائز
على الطالب املتفوقني واملتميزين خالل الفصل الدراسي املاضي.
- 2حصر أساتذة قسمي  :الشريعة عن قسم أصول الدين  ،و توزيـع الطـالب علـيهم املرشـدين ،
حبيث يكون كل برنامج مسئول عن طالبه.
- 3حصر الطالب وتوزيعهم على املرشدين األكادمييني ألكرتونياً .
 - 4مت إعداد مناذج خاصة بعملية اإلرشاد األكادميي يف ملفات توزع على األساتذة ألكرتونياً.
- 5تقوم وحدة اإلرشاد األكادميي باسـتقبال الطـالب وشـكاواهم وحـاالتهم وحتويلـها إىل جلنـة
احلاالت الطالبية للنظر فيها وإجياد احللول العملية هلا .
- 6يــتم عمــل اجتماعــات ملناقشــة شــكاوى الطــالب وأعــذارهم وإجيــاد احللــول هلــا حســب لــوائح
اجلامعة ورفعها إىل جملس الكلية .
ثانيـاً:مت عمــل حفــل اســتقبال الطــالب اجلــدد للفصــل الدراســي االثــاني مــن العــام اجلــامعي - 1437
 1438وتكريم املتفوقني يف الفصل الدراسي السابق  ،وذلك يوم  1438- 5- 10ومت خالله :
- 1تقديم ألحد الطالب املتفوقني  - 2افتتاح بتالوة القرآن الكريم
- 3عرض مرئي لبعض األنشطة الطالبية خالل الفصل الدراسي السابق .
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- 4كلمـــة اإلرشـــاد األكـــادميي للـــدكتور حممـــد علـــي أبوهنـــدي  ،منشـــرف وحـــدة اإلرشـــاد
األكادميي ..
- 5كلمة العميد الدكتور عبداهلل رفدان الشهراني  - 6 .تكريم املتفوقني وتوزيع اجلوائز.
بيان بأمساء طالب قسم الشريعة املتفوقني الذين مت تكرميهم :
م اســــــــــــــــــــــــم الطالب

القســــــــــــم

 1حســــــني مســــــعود قــــــبالن الشــــــــــريعة

املستوى

املعدل

الثاني

4،75

العرجاني
 2حممد علي أمحد الزهراني الشــــــــــريعة

الثاني

4،65

 3عثمــــــــان حممــــــــد ســــــــعد الشــــــــــريعة

الثاني

4،63

القحطاني
 4طـــــــارق حســـــــن ســـــــليمان الشــــــــــريعة

الثاني

4،34

املالكي

بيان بأمساء طالب قسم أصول الدين املتفوقني الذين مت تكرميهم :
املستوى

م

اســــــــــــــــــــــــم الطالب

القســــــــــــم

1

أمالول أهلي إمر زال

أصـــــــــــــــــــــــول الثاني

2

ناصـــــــــر حســـــــــن فهـــــــــد أصـــــــــــــــــــــــول لثاني

املعدل
5،00

الدين

القحطاني

الدين

10

4،44

3

عبـــدالرمحن حممـــد علـــي أصـــــــــــــــــــــــول لثاني
اهلمامي

4

4،34

الدين

عمر حممد خمفور اليامي أصـــــــــــــــــــــــول لثاني

4،30

الدين

بيان بأمساء الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية من كلية الشريعة وأصول الدين جامعة
جنران والذين مت تكرميهم :

م

اسم الطالب

رقم اجلوال

رقم اهلوية

1

حممد امحد غامن

0550395103

2337861534

4

حممد علي حسني

0550289723

2337861427

6

عبدالرمحن اصغر حسني

0542385597

2408324925

7

حممد انوس عبدالسالم

0541689775

2410173377

8

عبدالقدوس جربيل عبدالرمحن

0535567497

2420922250

9

عبدالباس بابنوند عصمت

0556875743

2382032247

11

طاهر سلمان املشدلي

0555705344

2217379433

12

حممد هادي فايع ال عرته

0509074745

10905005524

13

سعيد حممد سامل الوادعي

0554966835

1079178487

14

بدر فهيد عبداهلل العرجاني

0509748187

1085233318

11

15

بندر محدان فهد ال فهاد

0532851619

1093179990

16

علي عساف طالع

0534817215

1092650595

17

سعد حممد سامل الوادعي

0554966835

1079178487

18

عبداهلل سامل خبضر

0558639123

2382032601

19

عبداهلل صاحل احلارثي

0557078250

1109396422

20

مبارك حممد امحد ناصر

0556352816

2371876893

21

سعيد حسن اجلوهي

0531987903

2337893578

22

مطيع ابوبكر اهلزيز

0558017249

2382032247

23

أدهم علي حممد ناجي

0558639125

2382031751

24

مروان حممد محيد عبده

0507265359

2352276139

ثالث ـاً :مت توزيــع الطــالب علــى املرشــدين األكــادمييني الكرتونيــا ،حبيــث يظهــر للمرشــد أمســاء
الطالب وبياناتهم وخطتهم الدراسية يف أيقونة املرشد األكادميي. .
رابعـ ًا  :وقـد قــام الـدكتور حممـد عبــدالكريم احلنربجـي مشـكورًا بتوزيــع الطـالب علـى املرشــدين
األكادمييني  ،لقسـمي الشـريعة وأصـول الـدين  ،علـى أن يـوزع طـالب قسـم الشـريعة علـى أسـاتذة
قســم الشــريعة  ،وطــالب قســم أصــول الــدين علــى قســم أصــول الــدين  ،حبيــث يعــرف كــل طالــب
مرشــده مــن خـالل موقعــه االلكرتونــي  ،وكــذلك يعــرف كــل مرشــد أكــادميي طالبــه واميالتهــم
وتليفوناتهم  ،وسجالتهم الدراسية  ،وحاالتهم من خالل صفحته على موقع اجلامعة .
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رابعاً :قامت وحدة اإلرشاد األكادميي بتوزيع النماذج اخلاصة بعملية اإلرشاد علـى أعضـاء التـدريس،
وتشمل :آليات العمل باإل رشاد األكادميي ،ومنـوذج إرشـاد طالـب ،وتقريـر عـن سـري عمليـة اإلرشـاد
خالل الفصل الدراسي.
خامساً :مت حضور ورشـة عمـل عقـدتها الوحـدة املركزيـة ل رشـاد األكـادميي ،وكـان فيهـا وكيـل
الشريعة وأصول الدين الدكتور أمحد عمر السيد ،ومشرف وحدة التطوير واجلودة د .حممـد علـي
أبوهندي ،و من أعضاء اإلرشاد بالكلية  :د .عبداهلل سلطان ،والشيخ حممد سيف آل ناصر،
يالحظ خالل هذين الفصلني قلة وجود الطالب بسبب االعتماد على نظام التعليم األلكرتوني مما
أثر سلباً يف عملية اإلرشاد األكادميي املباشر ،واجتماعات املرشدين مع الطالب .

وحدة االنتساب:
ومهمتها اإلشراف على طالب وطالبات الدراسات اإلسالمية بنجران.
وحدة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد:
مت تشكيل وحدة للتعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد ،وتفعيلها بسبب الظروف اليت
مرت بها املنطقة.
ومت تشكيلها من د /حممد عبدالكريم احلنربجي ،منسقا هلا.
األقسام العلمية ونشاطاتها:
قامت األقسام األكادميية يف الكلية بأنشطة متنوعة وفيما يأتي سردٌ موجز
ألبرز تلك النشاطات خالل العام اجلامعي 1436/1435هـ:

أوال :قسم الشريعة
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم وختصصاتهم الدقيقة:
 -1أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ممن على رأس العمل:
الذكور:
الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

الجنسية

م

االسم

1

د /عبداهلل بالقاسم الشمراني

أستاذ مساعد

الفقه

سعودي

2

د /مجال خلضر عزون

أستاذ مشارك

الفقه

جزائري

3

د /هشام يسري حممد العربي

أستاذ مشارك

الفقه املقارن

مصري

4

د /حممود سعد حممود مهدي

أستاذ مشارك

الفقه

مصري

5

د /أمين محزة عبداحلميد إبراهيم

أستاذ مشارك

أصول الفقه

مصري

6

د /عطية خمتار عطية حسني

أستاذ مساعد

الفقه

مصري

7

د /علي منصور عطية

أستاذ مساعد

أصول الفقه

سعودي

8

د /أمحد حممد إمساعيل املصباحي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

ميين

9

د /حممد بن عبداهلل شبالة

أستاذ مساعد

الفقه املقارن

ميين

10

د /خالد فؤاد السيد أبو العال

أستاذ مساعد

الفقه املقارن

مصري

11

د /علي أمحد سامل فرحات

أستاذ مساعد

الفقه

مصري

12

د /مرفق ناجي مصلح ياسني

أستاذ مساعد

أصول الفقه

ميين

13

د /علي عصيمي حكمي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

سعودي

14

د /عبداهلل سلطان عسريي

أستاذ مساعد

الفقه

سعودي

14

15

محدي آل منصور

حماضر

الفقه

سعودي

16

خالد عبداهلل عيسى الرنيين

حماضر

الفقه

سعودي

17

مسفر حممد القحطاني

معيد

فقه

سعودي

18

خالد عبداهلل احلازمي

معيد

أصول الفقه

سعودي

19

صدام حسني املصعيب

معيد

أصول الفقه

سعودي

20

علي حممد جابر الظلمي

معيد

الفقه

سعودي

21

بنيان قريع لسلوم

معيد

الفقه

سعودي

اإلناث:
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

الجنسية

1

د .سارة عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

سودانية

2

د .مريم عز الدين مكي

أستاذ مساعد

أصول الفقه

سودانية

3

أ .إميان حممد عبد اهلل القثامي

حماضر

الفقه

سعودية

4

أ .صافية حممد علي آل مهري

معيد

الفقه املقارن

سعودية

5

أ .أنهار مبارك سامل العشري

معيد

الفقه

سعودية

6

أ .أرزاق حممد مساعد املصعيب

معيد

الفقه

سعودية

- 2املبتعثون واملبتعثات من القسم:
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يبلغ عدد املبتعثني واملبتعثات من القسم يف ختصصي الفقه وأصول الفقه إىل نهاية العام اجلامعي
1438/1437هـ عشرة ( )10مبتعثني ومبتعثات يدرسون يف عدد من اجلامعات السعودية العريقة:
كجامعة أم القرى مبكة املكرمة ،وجامعة امللك سعود بالرياض ،وجامعة اإلمام حممد بن
سعود بالرياض ،واملعهد العالي للقضاء بالرياض التابع جلامعة اإلمام ،وقريبًا إن شاء اهلل يعودون
ليحملوا همَّ كليتهم وقسمهم ويقوموا بدورهم املطلوب وهو الرقي بهذه الكلية وهذا القسم إىل
مستويات عالية ويؤدون أعماهلم املنوطة بهم على أفضل وجه وأحسن حال .وفيما يلي بيان
بأمسائهم وختصصاتهم وجهة ابتعاثهم .

(أ) الذكور
الدرجة
المبتعث
عليها
دكتوراه

الفقه

سعودي

2

علي حممد أبو دهام

دكتوراه

الفقه

سعودي

3

سامل حييى قرياطي

دكتوراه

الفقه

سعودي

4

مسفر العرجاني

دكتوراه

أصول الفقه

أم القرى

5

حممد علي جربان زريب

دكتوراه

الفقه

أم القرى

6

أ /عبد اهلل علي سامل اهلمامي

دكتوراه

الفقه

القصيم

7

أ/ناصر أل مطري الشهراني

دكتوراه

الفقه

أم القرى

8

أ/علي مطوش الشهري

دكتوراه

أصول الفقه

أم القرى

أ..علي حسن النحيلي

ماجستري

أصول الفقه

امللك خالد

م

االسم

1

أ /بليغ راشد عبود اليامي

9

16

التخصص

الجامعة المبتعث
إليها

(ب) اإلناث
م
1

االسم
منال خرصان حسن يعال

التخصص

الدرجة
المبتعث
عليها
ماجستري

الجامعة المبتعث إليها
الفقه

جامعة أم القرى

وفيما يلي سرد ألبرز نشاطات القسم خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ:
- 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:
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الدكتور /خالد فؤاد أبو العال

نائب مشرف وحدة التطوير واجلودة

الدكتور /هشام يسري العربي

منسق وحدة اجلودة بقسم الشريعة

الدكتور /علي سامل فرحات

أمني وحدة التطوير واجلودة بالكلية

الدكتور /مجال عزون

عضو وحدة التطوير واجلودة بالكلية

- 3االشرتاك يف الدورات التدريبية خالل هذا العام:
 الدورات التدريبية اليت نظمتها وحدة التطوير واجلودة بالكلية:
1438/1437هـ:
م

اسم الدورة

تاريخ انعقادها

أمساء املشاركني

1

ثقافة الجودة مفاهيم ومصطلحات

يوم اﻻثنين ١٤٣٨/ ٦/ ١٣

جميع أعضاء قسم
الشريعة

 الدورات التدريبية اليت نظمتها عمادة التطوير واجلودة باجلامعة:
1438/1437هـ:
م

اسم الدورة

تاريخ الدورة

أمساء املشاركني

1

بناء التقرير الشامل لتقارير

3حمرم ﻫ ،1438املوافق 4

د/هشام العربي

أكتوبر 2016م.

د/خالد فؤاد

املقررات

وخط

التحسني

د/علي سامل

بعمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران
2

التقويم الذاتي لعضو هيئة

24مجادى اآلخرة ﻫ،1438

د/هشام العربي

التدريس يف العملية التعليمية »

املوافق 23مارس 2017م

د/حممود سعد
د/مرفق ياسني

بعمادة التطوير واجلودة جبامعة
جنران
3

دورة مهارات اإلتصال وفنون

األحد 20/6/1438

التعامل مع الٱخرين
18

د/علي حكمي

م

اسم الدورة

تاريخ الدورة

أمساء املشاركني

4

إعداد اإلختبارات وفق مفهوم

الثالثاء 28/7/1438

د/خالد فؤاد

اجلودة الشاملة
5

د/مرفق ياسني

صناعة التحفيز لدى الطالب
اجلامعي
تصميم

6

وحتليل

االستبانات

األربعاء 1438/1/4املوافق

د/عبداهلل سلطان

2016/10/5م

أ.علي الظلمي

1438/6/22/ __ 1438/6/23

أ.

خالد الرنيين

االلكرتونية
مهارات التعامل مع الفروق

7

األربعاء ١٤٣٧/ ٥/ ١٥

د/عبداهلل بالقاسم الشمراني

الفردية بني الطالب
8

املشروعات البحثية التنافسية

9

تعزيز وفاعلية اجلودة الشصصية

١٤٣٨/ ٣/ ١٤- ١٣

د/علي سامل فرحات
د/عبداهلل بالقاسم الشمراني

١٤٣٨/ ٦/ ٧

د/علي حكمي

لعضو هيئة التدريس

 - 4االشرتاك يف املشروعات البحثية واألحباث العلمية املدعومة من عمادة البحث
العلمي باجلامعة يف املرحلة السابعة 1438 /1437هـ:
م
1

اسم العضو
د/عبداهلل

عنوان البحث
التصوير الطيب وآثاره الفقهية

بالقاسم

اجمللة
جملة اجلمعية الفقهية السعودية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية السعودية  1438ه
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 - 5األحباث العلمية احملكمة اليت مت نشرها مبجالت ودوريات علمية خالل هذا
العام:
م
1

اسم العضو

اجمللة

عنوان البحث

املدونة الصادرة عن جممع الفقه

د/عطية حسني خمتار

فقه القدوة وأثره يف املواطنة

د /هشام يسري حممد

جغرافيَّة املذاهب الفقهية «دراسة

جممع الفقه اإلسالمي باهلند جملة

العربي

حتليلية لتاريخ املذاهب الفقهية

املدونة العدد الثامن ،رجب 1437هـ

اإلسالمي باهلند العدد السابع
ربيع األول 1437
2

الثمانية وأماكن انتشارها»
3

مقصد الوسطية وأثره يف ترجيح

جملة املدونة مبجمع الفقه اإلسالمي

األحكام الشرعية

باهلند السابع ربيع األول 1437هـ

4

د/حممود سعد

التحريق بالنار يف ميزان الشريعة

جملة املدونة جممع الفقه

5

د /علي أمحد سامل

املسائل املتعلقة بالتحكيم،

جملة املدونة جممع الفه اإلسالمي

فرحات

والتحكم يف احملاكم لدى أفراد

اهلند العدد الثامن /إبريل 1437ه .

د/مرفق ياسني

اإلسالمي/اهلند العدد اخلامس
1437هـ

األقليات املسلمة (دراسة فقهية)
6

د/علي سامل فرحات

الفقه اإلسالمي بني التقليد

جملة جممع تصدر عن جامعة املدينة

والتجديد

العاملية ماليزيا العدد الثامن 1437ه.

 - 6املؤمترات العلمية والندوات اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم خالل
هذا العام:
20

م

املشاركون

املؤمتر /الندوة

البحث املشارك به

نوع
املشاركة

1

مؤؤمرم الملرقؤؤ الؤؤليل «رقن ؤ
اإلسؤؤؤؤ م بؤؤؤؤ

الفق ؤ

النظ ؤؤؤؤ يالرطب ؤؤؤؤؤ »

مخب ؤ أنث يبيليج ؤ األل ؤ

بحث مع

ل /هش م الع ب

االعرذا
ع

يمق نره ؤ

بج معؤؤؤ أبؤؤؤ بكؤؤؤ بلق ؤؤؤل رلمسؤؤؤ -

رقن

الفق اإلسؤ م بؤ

يالمع ض

المم ؤل

الحضي

الجزائؤؤؤؤؤ  7 – 6صؤؤؤؤؤف 1437هؤؤؤؤؤؤ =

 19 -18نيفمب 2015م
2

المؤؤؤؤؤمرم الؤؤؤؤؤليل األيت للمخطيطؤؤؤؤؤ

ياليثؤؤؤؤ ئ الر خ ؤؤؤؤ بم ل ز ؤؤؤؤ ج معؤؤؤؤ
العليم اإلس م

3

كل

الع لم

الش ع يالل اس

بحث

ل /جم ت عزي

يحضي

(م ل ز

اإلس م

بج مع أم الق ى ب لرع ي مع ال ئ س

ل /عط

حس

بحث

مخر

يحضي

لي مح كؤؤؤ

البحؤؤؤث الشؤؤؤ ع

الكشف ع مج ه ت المخطيط

فؤؤؤ

نؤؤؤليث أثؤؤؤ الزحؤؤؤ م علؤؤؤ الصؤؤؤ ث فؤؤؤ
المسجل الح ام.

الع م لشمي الح ام يالمسجل
النبيي1437/7/هؤ = 4/27
2016/م.
4

النليث الس بع بعنيا  :مج ال

ل/عل س لم

الرجل ل ف العليم اإلس م

فح

بحث
يحضي

1437/12/30ه
5

ممرم «النص الش ع القض

يالمنهج» بكل

الش ع يالل اس

ل /هش م الع ب
ل/عط

بحث

يحضي

مخر

(بحؤؤث بعن ؤيا الفق ؤ اإلس ؤ م بؤؤ

الرقل ؤؤؤؤل يالرجل ؤؤؤؤل) ج معؤؤؤؤ المل نؤؤؤؤ
الع لم

ملز .

مخ لف النص م قبت اي يأث

ذلك ف الحكم الش ع

اإلس م ج مع القص م المنعقل ف
الفر ث  24 -23صف 1438هؤ

المياف لؤ  24 -23نيفمب 2016م.
6

ممرم «حقي الصح ب يآت ب

النب صل اهلل عل

يسلم يأزياج

يفضلهم» ب لج مع اإلس م

بحث

ل /هش م الع ب

يحضي

ب لمل ن

المني ث المنعقل ف الفر ث 14 -13

شعب

1438هؤ المياف لؤ 10 -9
21

جهيل الصح ب ف

يا

السن

يرلي نه يملى رثبرهم ف ال يا

م ي 2017م.

 - 7االشرتاك يف اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه ومناقشتها باجلامعات
األخرى خالل هذا العام:
اإلشراف /املناقشة

اسم العضو

اجلامعة

ل /عل أحمل س لم ف ح

من قش ؤ

س ؤ ل م جسؤؤر

ل/محميل سعل مهلي

من قش ؤ

س ؤ ل االحرس ؤ ا الس س ؤ ل اس ؤ

الش ع

التاريخ

بعن ؤيا  :الض ؤيابط ج معؤؤؤؤ المل نؤؤؤؤ
الع لم

للقر ت ف الفق اإلس م

بم ل ز ؤ

(بنظؤؤؤؤؤ م الرعلؤؤؤؤؤ م

نيقشؤؤؤؤؤؤ برؤؤؤؤؤؤ

1437/6/14هؤ

ع بعل)

فقه

الع لم

بم ل ز

(بنظ م الرعل م

8نيقش / 10/
1437هؤ

ع بعل)

 - 8االشرتاك يف حتكيم البحوث العلمية للمجالت العلمية خالل هذا العام:
اسم العضو

جهة التحكيم

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجلؤؤؤؤؤ الل اسؤؤؤؤؤ
الع ب

الرؤؤؤؤؤ

رصؤؤؤؤل عؤؤؤؤ ج معؤؤؤؤ الملؤؤؤؤك سؤؤؤؤعيل

 6ذي الحجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

إم م الصب

1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

بل ض

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجلؤؤؤؤؤ الل اسؤؤؤؤؤ
الع ب

اإلسؤؤؤؤؤ م

البحث احملكم

اإلسؤؤؤؤؤ م

الرؤؤؤؤؤ

رصؤؤؤؤل عؤؤؤؤ ج معؤؤؤؤ الملؤؤؤؤك سؤؤؤؤعيل

التاريخ

2016 /9 /7م.
قض ء الل

 8جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لى ا خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث

م الزك ث

1438هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ
2017 /3 /7م

بل ض

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع االجره ل المع ص ب لعؤ ث  3ذي القعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث
الرقل ؤؤل يالرجل ؤؤل «ق ؤ اءث ف ؤ 1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ
الفق اإلس م ب لهنل
الع ب
2016 /8 /6م.

األلل يالحجج»
ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع ع قؤؤؤؤؤ المسؤؤؤؤؤلم
ب لليل غ

22

األقل ؤؤؤؤؤ

اإلسؤ م

الرؤ

 3ذي القعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث
1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

الع ب

ع شؤؤؤؤؤي ف هؤؤؤؤؤ «مهؤؤؤؤؤ ج ي 2016 /8 /6م.

الفق اإلس م ب لهنل

نميذج »
الحبش
ً

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع ق عؤؤؤؤؤلث «ال ؤؤؤؤؤرم الربؤؤؤؤؤ
الع ب

الفق اإلس م ب لهنل

بؤؤؤؤ لقبض» ل اسؤؤؤؤ ريصؤؤؤؤ ل
مق ن

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع رقنؤؤؤؤؤؤؤ
الع ب

إال  28ذي الحجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الفق اإلس م ب لهنل

الفقؤؤؤؤؤؤؤ اإلسؤؤؤؤؤؤؤ م

ر فه

2016م.

الفق اإلس م ب لهنل

الفق اإلس م ب لهنل

المص ي «ل اس مق ن »

2016 /12 /13م.

خل ؤؤؤت يمنهجؤؤؤ فؤؤؤ

الر ج ح م خ ت مخرص ق

الفق اإلس م ب لهنل

 14ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع األيت

الفقؤؤؤؤ اإلسؤؤؤؤ م يالقؤؤؤؤ ني

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع الطؤؤؤؤ
الع ب

 5صؤؤؤؤؤؤف 1438هؤؤؤؤؤؤؤ

1438هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع الشؤؤؤ
الع ب

2016 /9 /30م.

يمحؤؤؤؤؤ ذ ق الفقه ؤؤؤؤؤ يسؤؤؤؤؤبت الميافؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤ /11 /5

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع حكم رنصؤ ا يلؤ األمؤ فؤ
الع ب

1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

الؤؤؤؤث ث فؤؤؤؤ كلمؤؤؤؤ

 30جمؤؤؤؤؤؤؤ لى األيلؤؤؤؤؤؤؤ
1438هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

2017 /2 /27م.

 30جمؤؤؤؤؤؤؤ لى األيلؤؤؤؤؤؤؤ

ياحؤؤؤؤلث فؤؤؤؤ فرؤؤؤؤ يى علمؤؤؤؤ ء 1438هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ
الغ ؤ ا اإلس ؤ م م ؤ خ ؤ ت 2017 /2 /27م.

جؤؤؤؤياا عؤؤؤؤ المسؤؤؤؤيل ألبؤؤؤؤ

العبؤؤؤؤ م أحمؤؤؤؤل بؤؤؤؤ الخ ؤؤؤؤ ط

الزك ي (1343هؤ)
ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع األقل ؤؤؤ
الع ب

الفق اإلس م ب لهنل

المسؤؤؤلم يفقههؤؤؤ  9 :جؤؤؤؤؤؤؤا 1438هؤؤؤؤؤؤؤؤ

الرع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف يالخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ئص

بر

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع نظ ؤؤؤؤؤ الحؤؤؤؤؤ يأث هؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤ
الع ب

الفق اإلس م ب لهنل

الميافؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ /4 /6

2017م.

 9جؤؤؤؤؤؤؤا 1438هؤؤؤؤؤؤؤؤ

ريج ؤؤؤؤ نؤؤؤؤيازت األسؤؤؤؤ ث عنؤؤؤؤل الميافؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ /4 /6
الم لك ؤؤؤؤؤ  :إمهؤؤؤؤؤ ت الزيجؤؤؤؤؤ

أنميذج
للرجه ز
ً

23

2017م

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع اليصؤؤؤؤؤؤ
الفق اإلس م ب لهنل

الع ب

المشؤؤؤؤؤؤرمل علؤؤؤؤؤؤ

من سؤؤك الحؤؤؤج يالعمؤؤ ث البؤؤؤ

ن ص الل ع (المريف سن

1085هؤ) «رقل م يرحق »
ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل الملين الر رصل ع مجمع مؤؤؤؤؤنهج االسؤؤؤؤؤرلالت بؤؤؤؤؤ لق آ
الع ب

الكؤ م عنؤؤل اإلمؤ م م لؤؤك فؤ

الفق اإلس م ب لهنل

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل ؤ العلؤؤيم اإلس ؤ م
الع ب

كل ؤؤؤؤ الل اسؤؤؤؤ

الع ب

األم

الميافؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤ /5 /18

الر ؤ رصؤؤل

اخر ؤؤؤؤؤ ا اإلمؤؤؤؤؤ م العم انؤؤؤؤؤ

ب لج معؤ

ال منؤؤؤ فؤؤؤ حؤؤؤل الزنؤؤؤ مؤؤؤ

1438هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

الصؤ ل ث عؤ

اإلسؤؤؤؤ م

ر

بج معؤؤؤؤ
نل

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل معلمؤؤؤؤ السؤؤؤؤن اإلله ؤؤؤؤ فؤؤؤؤ القؤؤؤؤ آ
الع ب

 22شؤؤعب

1438هؤؤؤ

 2جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لى ا خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث

خ ؤ ت كر ب ؤ الب ؤ
فقه

سينك  -فط ن

2017م

كر ب «الميطي»

ببغلال

ل /هشؤؤؤ م سؤؤؤ ي محمؤؤؤل مجل العلؤيم اإلسؤ م

الميافؤؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤؤ /5 /18

2017م

ع كل ؤ العلؤيم اإلسؤ م

الع اق

 22شؤؤعب

1438هؤؤؤ

مق ن

«ل اس ؤ

الرؤؤؤل ي فؤؤؤ الؤؤؤلعيث «آ ؤؤؤ

نميذج »
رح م الخم
ً

سؤؤؤؤن اهلل فؤؤؤؤ الكؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤ

2017/3/1م

 1ذي القعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث
1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ
2016/8/4م

 19ذي القعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلث

الكؤؤؤؤؤ م الرؤؤؤؤؤ رصؤؤؤؤؤل ه «مجميعؤؤؤؤؤ

ضؤؤيء الق ؤ آ الك ؤ م ضؤؤم

1437هؤؤؤؤ الميافؤؤؤ لؤؤؤؤ

البحث ف السؤن اإلله ؤ فؤ القؤ آ

بحيث الكر ا الث لث

2016/8/22م

يالسن يالر

» بكل

أصؤيت الؤل

بج مع عبلالم لك السعلي (الق ي

س بقً ) رطيا  -المغ ا
ل/محميل سعل مهلي

األخذ ب السر ع ء عنل الفقه ء

مجل مجمع /ج مع المل ن

2015 /4/2م

ل/محميل سعل مهلي

مفهؤؤؤؤؤيم اإلم مؤؤؤؤؤؤ العظمؤؤؤؤؤؤ يطؤؤؤؤؤؤ

مجل مجمع /ج مع المل ن

2015/6/5م

الع لم

إسن له

الع لم

- 9حتكيم املشروعات البحثية املقدمة للدعم باجلامعات خالل هذا العام:
ل

اسم العضو

البحث احملكم

جهة التحكيم
24

التاريخ

1

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

2

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

الع ب

الملك خ لل بيبه  -السعيل

األلغؤؤؤؤ ز الفقه ؤؤؤؤ يلي هؤؤؤؤ فؤؤؤؤ

رنم

الملك الفقه ؤ لؤلى طلبؤ

الش ع اإلس م
الج مع

الع ب

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /1 /18

«ل اس علؤ

أقسؤؤؤ م الشؤؤؤ ع اإلسؤؤؤ م

الملك خ لل بيبه  -السعيل

1438 /4 /20هؤؤؤؤؤؤؤؤ
2017م.

فؤؤؤ

السعيل ».

االسؤؤؤؤؤرثن ءا الشؤؤؤؤؤ ع

1438 /4 /20هؤؤؤؤؤؤؤؤ

إلب حؤؤؤؤؤ

إفشؤؤؤ ء األسؤؤؤ ا الطب ؤؤؤ «ل اسؤؤؤ

فقه

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /1 /18

2017م.

مع ص ث».

3

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

4

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

المجؤؤؤؤؤ ال الرؤؤؤؤؤ

5

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

األحكؤؤؤؤؤؤؤؤ م المرعلقؤؤؤؤؤؤؤؤ بحؤؤؤؤؤؤؤؤيالث 1438 /4 /20هؤؤؤؤؤؤؤؤ

الع ب

الملك خ لل بيبه  -السعيل

أث ؤ الرقن ؤ الحل ث ؤ ف ؤ ا رك ؤ ا 1438 /4 /20هؤؤؤؤؤؤؤؤ

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /1 /18

الج ؤ ائم يلي الس س ؤ الش ؤ ع

2017م.

فؤؤؤ الحؤؤؤل منهؤؤؤ «ل اسؤؤؤ فقه ؤؤؤ
مع ص ث».

الع ب

الملك خ لل بيبه  -السعيل

1438 /4 /20هؤؤؤؤؤؤؤؤ

حرؤؤؤؤؤ ي ف هؤؤؤؤؤ

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /1 /18

المجرهل إل علم المق صل.

2017م.

الع ب

6

الملك خ لل بيبه  -السعيل

الف صؤؤؤؤؤؤؤؤل الق آن ؤؤؤؤؤؤؤؤ «ل اسؤؤؤؤؤؤؤؤ

1438 /8 /22هؤؤؤؤؤؤؤؤ

مق ن ».

ل /هش م سؤ ي محمؤل عم لث البحؤث العلمؤ بج معؤ

الع ب

الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ئ ا «ل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ فقه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /1 /18

الطؤؤؤؤؤؤ ئف المملكؤؤؤؤؤؤ الع ب ؤؤؤؤؤؤ

السعيل

رطب ق

2017م.

الميافؤؤؤؤؤ لؤؤؤؤؤؤ /5 /18

عل سي ث ال حم »

2017م

 - 10االشرتاك يف أنشطة أخرى داخل الكلية أو اجلامعة خالل هذا العام:
اسم العضو
ل/عبل ب لق سم الشم ان

النشاط
ئ م قسم الش ع م 1436/11/8هؤ حر ر خ
ئ م لجن مر بع س

الث ن 1438/6/13هؤ

عضي لجن رطي العمل

االخرب ا بكل
الرعل م
25

الش ع يأصيت الؤل

للفصؤت الل اسؤ

1437/12/29هؤ حر ر خ

ياإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤ ن

عضؤؤؤؤؤؤؤؤي مجلؤؤؤؤؤؤؤؤم م كؤؤؤؤؤؤؤؤز البحؤؤؤؤؤؤؤؤيث الشؤؤؤؤؤؤؤؤ ع
الج مع 1437/3/5هؤ حر ر خ
اإلس م

منس قسم الل اس

ل /أ م حمزث عبلالحم ل

-

ل /خ لل فمال أبي الع

 -ن ئا مش ف يحلث الرطي يالجيلث ب لكل  .حر ر خ

يالر بي ؤؤؤؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤؤؤؤ

بنج ا (االنرس ا) حر ر خ

حرؤؤؤ

 عضؤؤؤي لجنؤؤؤ اسؤؤؤر م يم اجعؤؤؤ نمؤؤؤ ذي أي ا اإلج بؤؤؤ يكشؤؤؤيف الؤؤؤل جر خ

 -أم

يمق

المجلم االسرش ي للكل  .حر ر خ

 عضؤؤؤي لجنؤؤؤ م اجعؤؤؤ ريصؤؤؤ ف ب نؤؤؤ مج الشؤؤؤ ع علؤؤؤ النمؤؤؤيذي الجل ؤؤؤل لله ئؤؤؤاليطن

للرقي م ياالعرم ل األك ل م 1438ه

 عضي الرصح ح اإللكر ين بكنر يت االنرس ا -اإلش اف عل إعلال رق

ب ن مج الش ع يأصيت الل

 )1435/1434ياأليت (1437/1436ه 1438ه)

 اإلش اف عل إعلال الرقل /هش م س ي محمل الع ب

السنيي للكل

 عضي لجن إعلال ريصؤ فيف المعؤ

ب لمملك الع ب

ع الفصل

ع الع م 1437ه 1438ه

مؤيال الرخصؤص للخطؤ الجل ؤلث لب نؤ مج الشؤ ع

األك ل م ؤ لمحرؤيى بؤ امج الشؤ ع فؤ ممسسؤ
السعيل

بر

1438 /3 /27هؤ.

 عضؤؤؤي لجنؤؤؤؤ م اجعؤؤؤؤ منؤؤؤ هج الشؤؤؤؤ ع بقسؤؤؤؤم أصؤؤؤيت الؤؤؤؤلاألك ل م ؤ لمحرؤيى بؤ امج أصؤيت الؤؤل

الع ب

السعيل

بر

فؤ ممسسؤ

1438 /5 /24هؤ.

الرعلؤ م العؤ ل
يفؤؤؤؤ المعؤؤؤؤ

الرعلؤ م العؤ ل ب لمملكؤ

 منس الجيلث بقسؤم الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع للعؤ م الل اسؤ 1439 /38هؤؤ برؤ-

1438 /6هؤ.

ئ م لجن المع

الث ن (

/20

ال ابؤع (الؤرعلم يالرعلؤ م) بقسؤم الشؤ ع للعؤ م الل اسؤ /38

1439هؤ بر

1438 /6 /21هؤ.

1438هؤ بر

1438 /6 /21هؤ.

1438هؤ بر

1438 /6 /21هؤ.

1439هؤ بر

1438 /6 /21هؤ.

األيت يالثؤ ن للعؤ م الل اسؤ /37

-

ئؤ م لجنؤ إعؤلال رق ؤ الب نؤ مج للفصؤؤل

-

ئ م لجن اخرب ا ق ؤ م نؤيارج الؤرعلم لب نؤ مج الشؤ ع للعؤ م الل اسؤ /37

-

ئؤؤؤ م لجنؤؤؤ رحؤؤؤل ث الل اسؤؤؤ الذار ؤؤؤ لب نؤؤؤ مج الشؤؤؤ ع للعؤؤؤ م الل اسؤؤؤ /38

-

ئ ؤ م لجن ؤ رحؤؤل ث ريص ؤ ف الب ن ؤ مج للع ؤ م الل اس ؤ 1439 /38هؤؤؤ بر ؤ
26

1438 /6 /21هؤ.

يحلث الجيلث بقسم الشؤ ع ي ق اؤ كيالكر ين اؤ برؤ

-

ئ م لجن ر ر ا ملف

-

ئؤؤؤؤ م ف ؤؤؤؤ الرقؤؤؤؤي م الؤؤؤؤذار الؤؤؤؤلي ي لب نؤؤؤؤ مج الشؤؤؤؤ ع

1438 /6 /21هؤ.
1438هؤ.

م اجعؤؤؤ ريصؤؤؤ ف

-

ئؤؤؤ م لجؤؤؤ

-

ئ ؤ م لجن ؤ إعؤؤلال رق ؤ

يريص ف الب ن مج يرق

ق للع م

المقؤؤؤ ا يرق

/6 /21

برؤؤؤؤ

هؤؤؤ للعؤؤؤ م 1438 /37هؤؤؤؤ

1437 /36هؤ ي1438 /37هؤ.

صؤؤل ممش ؤ ا األلاء لب ن ؤ مج الش ؤ ع للعؤؤ م /37

1438هؤ.
ل /عل س لم ف ح

 منس قسم الش ع حر ر خ -مسجت الكل

ع قسم الش ع 1437 -5ه 1438ه

 مسئيت لجن المع لال بقسم الش ع 1437-5ه -أم

يحلث الرطي يالجيلث ب لكل 1436-3 .ه حر ر خ

 عضؤؤي لجن ؤ م اجع ؤ ريص ؤ ف ب ن ؤ مج الش ؤ ع عل ؤ النمؤؤيذي الجل ؤؤل لله ئ ؤ-

اليطن

للرقي م ياالعرم ل األك ل م 1437 .ه 1438ه

ئ م لجن إعلال رق

1437ه 1438ه

 ئ م لجن المع عضؤؤؤؤي لجنؤؤؤؤ1438ه

 -عضي

ع م ع رقؤ

الع ش :البحث العلم

اخربؤؤؤؤ ا القبؤؤؤؤيت الم جسؤؤؤؤ
من قش

لجن

العل 1437/4/2هؤ1438ه

 -عضي

لجن

م اجع

 عضي لجن إعلال الرقل /جم ت لخض عزي

-

المقؤ ا الفصؤت الثؤ ن (1436ه -

ئ م لجن المع

الميضيع
أسئل

 -عضي يحلث الرطي يالجيلث

اخرب ا

المسري

األيل

(خلم المجرمع) حر ر خ

المرعلق ب لل اس

 -عضي لجن م اجع أسئل اخرب ا المسري

27

ب لل اس

ع الع م (1436/1435ه)

 ئ م لجن إعلال خط ب ن مج خلم المجرمع -عضي لجن من قش الميضيع

المرعلق

1437/7/19هؤ1438ه

السنيي للكل

الح لي عش

رخصؤؤؤؤص الفقؤؤؤؤ

1437/4/2هؤؤؤؤؤ

العل 1437/4/2هؤ

األيل 1437/7/19ه

 عضي لجنس

ل /م ف

اخرب ا القبيت الم جس

 -منس قسم الش ع للل اس

رخصص الفق

1437/4/2هؤ

العل 1437-5-1ه .

 -ئ م يحلث ق م األلاء

 عضي لجن رطي من هج ب ن مج الش ع عضي لجن ف ز ملفل /محمل شب ل

الط ا المرقلم

لب ن مج م جسر

الفق

 -ئ م لجن المع لال

 -عضي يحلث ق م األلاء

 -ئ م لجن كنر يت اخرب ا االنرظ م ع الفصت األيت 1437-1436ه

 - 11النشاط الدعوي يف املساجد واجلمعيات اخلريية وحنوها:
العضو

م

تاريخ النشاط

الجهة /المكان

1

ل /عبلاهلل ب لق سم الشم ان

 -إم م مسجل بجلث

2

ل /عبلاهلل ب لق سم الشم ان

 -عضؤؤؤؤؤؤي لجنؤؤؤؤؤؤ إعؤؤؤؤؤؤلال المنؤؤؤؤؤؤ هج 1438هؤ

3

ل /محميل سعل مهلي

بجمع

1438/8/15هؤ

رؤت لرحفؤ ظ القؤ آ الكؤ م

مل ن نج ا
 -حلق رحف ظ السك الج مع

1438 /5 /14

ثانيًا :قسم أصول الدين:
أعضاء هيئة التدريس بالقسم وختصصاتهم الدقيقة:
أوال :أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ممن على رأس العمل:
 - 1الذكور:
م
1

االسم

أ.د /مسفر سعيد علي لسلوم

الدرجة
العلمية
أستاذ

التخصص الدقيق

الجنسية

العمل الحالي

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

سعودي

عميد عمادة شؤون المكتبات

28

م

د /عبدهللا بن رفدان بن عبدهللا
الشهراني

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

سعودي

عميد كلية الشريعة

3

د /صالح نمران الحارثي

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

سعودي

عميد عمادة خدمة المجتمع ووكيل
كلية الشريعة للشؤون التعليمية

4

د /خالد محمد سالم آل خرصان

أستاذ مساعد

العقيدة

سعودي

عميد عمادة شؤون الطالب

5

د /أحمد بن عمر السيد

أستاذ مساعد

تفسير

سعودي

6

حسن بن ثابت الحازمي

أستاذ مساعد

سعودي

رئيس قسم أصول الدين

7

د /سيف بن منصر الحارثي

التفسير وعلوم
القرآن

وكيل كلية الشريعة للتطوير
والجودة

أستاذ مساعد

القرآن وعلومه

سعودي

وكيل عمادة الدراسات العليا

8

د /عبدالتواب حسن محمد
إبراهيم
د /عبدالغني قمر جمعة جاد هللا

أستاذ مشارك

10

د /مجتبى محمود عقله بني كنانة

دكتوراه

القرآن والتفسير
وعلومه
التفسير وعلوم
القرآن
القرآن والتفسير
وعلومه

مصري

عضو تدريس في القسم

11

محمد األمين مدو أباب الشنقيطي

محاضر

القرآن الكريم

موريتاني

12

أحمد عبدالحميد عبدالغني

تعاقد على نظام
الساعات

قراءات

مصري

12

عبدهللا سعاف اللحياني

أستاذ ( متعاقد )

الحديث وعلومه

سعودي

عضو تدريس في القسم

13

د /أشرف خليفة عبد المنعم عبد
المجيد

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

مصري

عضو تدريس في القسم

14

د /أحمد أشرف لبي

أستاذ مشارك

الحديث وعلومه

سريالنكي

15

د /صالح محمد صالح الشهري

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

سعودي

16

د /سعود عبدهللا عبدالعزيز
التويجري

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

سعودي

17

د /علي أحمد عمران محسن

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

يمني

عضو تدريس في القسم

16

د /عبدالجبار هادي عبدهللا
المراني

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

يمني

عضو تدريس في القسم

17

د /وائل حمود هزاع ردمان

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

يمني

عضو تدريس في القسم

18

د /عبدالرحمن محمد صالح
العيزري
د /محمد عبدالكريم محمد
الحنبرجي
علي عامر محمد بقنة آل ثابت

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

يمني

عضو تدريس في القسم

أستاذ مساعد

الحديث وعلومه

أردني

عضو تدريس في القسم

معيد

الحديث وعلومه

سعودي

عضو تدريس في القسم

21

محمد عائض أحمد القحطاني

معيد

الحديث وعلومه

سعودي

عضو تدريس في القسم

22

مهدي حمد لسلوم

معيد

الحديث وعلومه

سعودي

عضو تدريس في القسم

23

د /محمد علي محمد آل عمر

أستاذ مشارك

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة

سعودي

عضو تدريس في القسم

2

9

19
20

االسم

الدرجة

التخصص الدقيق

الجنسية

العمل الحالي

العلمية

أستاذ مساعد

29

مصري
أردني

عضو تدريس في القسم
عضو تدريس في القسم
عضو تدريس في القسم
عضو تدريس في القسم

عضو تدريس في القسم
عضو تدريس في القسم
عضو تدريس في القسم

م

الدرجة

التخصص الدقيق

الجنسية

العمل الحالي

االسم

أستاذ مشارك

العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة والفرق
والمذاهب المعاصرة
العقيدة

مصري

عضو تدريس في القسم

يمني

عضو تدريس في القسم

مصري

عضو تدريس في القسم

مصري

عضو تدريس في القسم

يمني

عضو تدريس في القسم

سعودي

عضو التدريس في القسم

سعودي

عضو تدريس في القسم
عضو تدريس بالقسم

العلمية

د /أبو بكر عبدالمقصود محمد
كامل
د /صفوان أحمد البارقي

أستاذ مساعد

26

د /محمد علي أبو هندي

أستاذ مساعد

27

د /فتحي محمود محمد
عبدالرحمن

أستاذ مساعد

28

د /عبدهللا علي الجودة

أستاذ مساعد

29

د /يوسف عبدهللا الحازمي

أستاذ مساعد

30

فهيد محمد فهيد الصقور

محاضر

العقيدة

31

محمد سيف آل ناصر

محاضر

العقيدة

سعودي

32

حسين علي الهمامي

معيد

العقيدة

سعودي

عضو تدريس بالقسم

33

عبدالرحمن سيف الحارثي

أستاذ مساعد

34

د /عابد عبدالرزاق عبدهللا
الغريبي
د /فاضل محمد أحمد جبل
المصباحي
د /محمد سرار اليامي

الدعوة و الثقافة
اإلسالمية
الثقافة اإلسالمية

سعودي

أمين القسم وعضو تدريس

سعودي

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

يمني

عضو تدريس في القسم

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

سعودي

عضو تدريس في القسم

37

د /محمد سعد بقنة

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

سعودي

عضو تدريس في القسم

38

د /أحمد يحيى أحمد الناشري

أستاذ مساعد

الثقافة اإلسالمية

سعودي

عضو تدريس في القسم

24
25

35
36

أستاذ مساعد

عضو تدريس في القسم

 - 2اإلناث:
م

االسم

الدرجة
العلمية

التخصص الدقيق

العمل الحالي

الجنسية

1

بدرية سعيد معيض الوادعي

أستاذ مساعد

تفسير

سعودية

وكيلة كلية الشريعة وأصول الدين

2

خديجة عبداللطيف محمد األمين

محاضره

تفسير وعلوم قرآن

سعودية

محاضرة

3

هدية محمد علي السلومي

ثقافة

محاضره

سعودية

محاضره

4

شريفة عبدهللا محمد عسيري

معيده

حديث

سعودية

معيده

5

فاطمة حسين الحارثي

ثقافة

معيده

سعودية

معيدة

6

وفاء سعد أحمد القرني

تفسير

معيده

سعودية

معيده

7

وفاء سعد أحمد القرني

تفسير

معيده

سعودية

معيده

30

م
8

الدرجة

االسم

التخصص الدقيق

العلمية

فاطمة جبران مرعي القحطاني

القرآن وعلومه

معيده

الجنسية

سعودية

العمل الحالي

معيدة

ثانيًا :املبتعثون واملبتعثات من القسم:،
(أ) الذكور
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

1

يحيى هادي حديش العسيري

محاضر

القرآن والقراءات

2

محمد يحيى سعد آل منشط

محاضر

التفسير وعلوم القرآن

3

عبدهللا مسفر بادي ال بلحسن

معيد

الحديث وعلومه

4

محمد علي محمد آل قماش

ماجستير

العقيدة

5

سلمان آل مدهش

محاضر

العقيدة

6

طالل سالم الشدقاء

معيد

وفيما يلي سرد ألبرز نشاطات القسم خالل العام اجلامعي 1438/1437هـ:
- 1التعاون بني القسم وبعض كليات اجلامعة:
على مستوي الكلية يقوم القسم بتدريس مقررات القرآن وعلومه واحلديث
وعلومه ،والعقيدة لطالب قسم الشريعة .كما يقوم القسم بتدريس مواد
الثقافة اإلسالمية لطالب وطالبات اجلامعة؛ حيث تعترب مواد الثقافة
اإلسالمية مواد إعداد عام جلميع الطالب والطالبات باجلامعة .وقام القسم
بإنشاء وحدة للثقافة اإلسالمية ملتابعة تدريس هذه املواد ومراجعة مفرداتها
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وإجراء بعض التعديالت عليها .وكذلك التدريس لطالب وطالبات االنتساب
بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة جنران.
كما قام القسم هذا العام بافتتاح قسم أصول الدين للطالبات.

- 3الوحدات واللجان واألعمال اليت شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
شارك أعضاء هيئة التدريس بالقسم يف العديد من الوحدات واللجان واألعمال
بالكلية ومتثل ذلك فيما يلي:


وحدة القرآن الكريم  ،واملهمة الرئيسة للوحدة اإلشراف على تدريس
مادة القرآن الكريم طيلة العام الدراسي وترتب

بوكيل الكلية

للشؤون التعليمية


وحدة الثقافة اإلسالمية  ،وترتب بوكيل الكلية للشؤون التعليمية ،
تشرف على تدريس هذه املقرر واختباراته على مستوى اجلامعة



جلنة احلاالت الطالبية .



جلنة اجلدول الدراسي .



جلنة الدراسات العليا .



جلنة اإلرشاد األكادميي

كما قام بالقسم بعقد اللقاء الفصلي العام األول لكافة منسوبي القسم وفق
جدول أعمال مشل شرح خلطة أعمال القسم وإنشاء عدد من اللجان وهي :
 جلنة املناهج الدراسية
 جلنة احلاالت الطالبية
 جلنة الدراسات العليا
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 جلنة دراسة اخلط واملشاريع العلمية
 جلنة اجلداول الدراسية
 جلنة االختبارات
 جلنة اإلرشاد األكادميي
 تكوين جملس استشاري يف القسم لعرض أهم املوضوعات والقضايا
اإلدارية واألكادميية
 تصميم مفكرة زمنية ألعمال ومهام القسم موزعة على العام الدراسي.

 - 4األحباث العلمية احملكمة اليت مت نشرها مبجالت ودوريات علمية خالل هذا
العام:
م
1

اسم العضو
ل /أحمل أش ف لب

اجمللة

عنوان البحث
م لم يصف بج ح يال رعل ت م
ج ت الصح ح

(

– جمع يل اس

بحث محكم يمنشي )

2

ل /أحمل أش ف لب

النقل الحل ث لقيت اإلم م م لك :
الريق

بلع

3

ف المسح عل الخف

 ( .بحث محكم يمنشي

مجل الكل

كل

العلم

أصيت الل

المحكم بج مع األزه

ياللعيث ب لمنيف

مجل قسم الش ع اإلس م

)

بج مع الق ه ث

بكل

لا العليم

عبلال حم ب عبلاهلل ب ل ن
ل /أحمل أش ف لب

الملن يم ي ر ف البخ ي يأب

لايل يالر مذي يالنس ئ – ل اس
اسرق ائ

 (.بحث محكم

ينقل

يمنشي )

4

النك الحل ث
ل /أحمل أش ف لب

مجل الكل

كل

العلم

أصيت الل

المحكم بج مع األزه

ياللعيث ب لمنيف

الر ص ح به

اإلم م البخ ي ف الج مع الصح ح

– ل اس نميذج

نقل

 ( .بحث

محكم يمنشي )
33

مجل الملين  -مجل فصل

شع

محكم

م
5

اسم العضو

عنوان البحث
ك ام

ل /أحمل أش ف لب

اجمللة

األيل ء ف ضيء الكر ا

يالسن يآث السلف الص لح ( بحث

حيل

كل

اللغ الع ب

بج ج

محكم يمنشي )

 - 5الدراسات العليا يف القسم :
هذا بيان الطالب املقيدين هذا العام 1438/1437هـ :
م

االسم

الرقم اجلامعي

حالة الطالب

1

أمحد هادي ناجع الوايلي

437105450

منتظم يف الدراسة

2

حممد سعيد حسن ظاعنة

437105449

منتظم يف الدراسة

3

عبداهلل سعيد علي املنتشري

436104132

4

ابراهيم فتحي

5

طاهر املشدلي

3

حييى حسن حسن عميش

437105448

معتذر

4

نايف علي عوض آل عريج

437105447

منسحب

5

مبارك اهلمامي
مبارك صاحل
القحطاني

437105446

منسحب

وحدة التطوير واجلودة:
وتتكون من:
 - 1رئيس الوحدة.
- 2أمني الوحدة.
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 - 3عضو من قسم الشريعة.
 - 4عضو من قسم أصول الدين.
وقد بدأت أنشطة وحدة التطوير واجلودة مبكرة يف العام الدراسي املذكور مع بداية
دوام أعضاء هيئة التدريس يف أول ذي القعدة 1437هـ.
وقد انقسم عملها على أربعة حماورهي :
احملور األول :استيفاء متطلبات التأهل للتقدم بطلب االعتماد لربنامج الشريعة وهو أحد
برامج مشروعات التقويم التطويري السبعة جلامعة جنران وقد متثل عمل الوحدة يف وضع
خطة تنفيذية لتجهيز هذه املتطلبات واإلشراف عليها ومراجعتها وتقديم الدعم الفين
للقائمني عليها  ،ثم رفعها إىل اجلهات احملددة يف اجلامعة اليت تتبع وكالة اجلامعة
للتطوير واجلودة وعمادة التطوير واجلودة .
وتتضح هذه املتطلبات من خالل اجلدول التالي:
القائم

املطلوب عمله

م

األسبوع

1

من ● - 15وثيقة معتمدة توضح املوافقة على إنشاء الربنامج د خالد

تاريخ االنتهاء

بالتنفيذ
/1/19
1438هـ
2

من - 15
/1/19

(جملس اجلامعة/اجمللس األعلى للتعليم/وزارة أبوالعال د.
التعليم -وزارة التعليم العالي سابقا).

●توصيف الربنامج على منوذج اهليئة الصادر يف د خالد
2013م املتوفر حينها حبيث يكون حمدثًا ومعتمدًا أبوالعال  ،د

1438هـ
3

أمحد السيد

الثالثاء
1438/1/17هـ
الثالثاء
1438/1/17هـ

هشام العربي

من - 15

●عينة من توصيف املقررات على منوذج اهليئة د هشام

الثالثاء

/1/19

الصادر يف 2013م املتوفر حينها حبيث يكون العربي ،

1438/1/17هـ

1438هـ

دمجال عزون

حمدثًا ومعتمدًا

مطلوب توصيف ملقررين لكل مستوى من  ،د علي سامل
.

املستويات املصتلفة للربنامج

د خالد
أبوالعال
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4

من - 15

●وثيقة/وثائق توضح كافة املتطلبات واللوائح

/1/19

املتعلقة بالربنامج واملقررات التى تدرس بالربنامج د خالد

1438هـ

(دليل اجلامعة/دليل الكلية/دليل الربنامج/دليل أبوالعال
الطالب /صور قرارات أو إجراءات تنفيذية...إخل.

5

الثالثاء

من - 15

1438/1/17هـ

د  :جمتبى

●التقرير السنوي للربنامج على منوذج اهليئة د مجال عزون

/1/19

الصادر يف 2013م املتوفر حينها

 ،د علي سامل

1438هـ

مطلوب على األقل آخر تقريرين

د هشام

الثالثاء
1438/1/17هـ

العربي
د حممد
احلنربجي
د علي عمران
6

من - 15

●تقارير معتمدة بناء على التحليل اإلحصائي د خالد

الثالثاء

/1/19

لبيانات ونتائج إستبيانات الطالب املتعلقة بتقييم أبوالعال

1438/1/17هـ

1438هـ

الربنامج وتقييم املقررات:
مطلوب على األقل آخر تقريرين لكل من
إستبيانات الطالب لتقييم الربنامج وإستبيانات
الطالب لتقييم املقررات.

7

من - 15

) ●تقرير معتمد بناء على التحليل اإلحصائي د مجال عزون

الثالثاء

/1/19

لبيانات ونتائج آخر إستبيان موجه خلرجيي  ،د علي سامل

1438/1/17هـ

1438هـ

الربنامج.
ب) ●تقرير معتمد بناء على التحليل اإلحصائي
لبيانات ونتائج آخر إستبيان موجه للجهات
التوظيفية خلرجيي الربنامج سواء يف القطاع
احلكومي و/أو القطاع اخلاص.

8

من - 15

●عينات من حماضر إجتماعات االلجان اإلستشارية د خالد
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الثالثاء

9

/1/19

والتقارير الصادرة املتعلقة بهذه اإلجتماعات وذلك أبوالعال

1438هـ

للعامني اآلخرين على األقل.

من - 15
/1/19
1438هـ

●التقارير املتعلقة بتحليل بيانات ونتائج قياس كل د عبد التواب
مؤشر من مؤشرات األداء للربنامج واملقارنات  ،د علي
املرجعية املرتبطة.

1438/1/17هـ
الثالثاء
1438/1/17هـ

عمران
د خالد
أبوالعال

10

●مصفوفة نواتج تعلم الربنامج مع املقررات.

د :هشام

من - 15
/1/19

ملحوظة:

العربي  ،د

1438هـ

من املفرتض جتهيز تقرير رمسي حمدث عن قياس فتحي حممود

الثالثاء
1438/1/17هـ

مدى حتقق نواتج تعلم الربنامج.
11

من - 15

●منوذج مقاييس التقويم الذاتي للربنامج (تقويم د خالد

الثالثاء

/1/19

النجوم) معد على منوذج اهليئة الصادر يف 2013م أبوالعال

1438/1/17هـ

1438هـ

املتوفر حينها على ان يكون قد مت إستيفاء النموذج
خالل اإلثنى عشر شهرا األخرية.

12

من - 15
/1/19
1438ه

آخر نسصة حمدثة من تقرير الدراسة الذاتية د خالد
للربنامج على منوذج اهليئة الصادر يف 2013م املتوفر أبوالعال د
حينها.

الثالثاء
1438/1/17هـ

هشام العربي
د علي سامل
د فتحي
حممود
د حممد عبد
الباقي

13

من - 15
/1/19

التقرير الشامل لربنامج الشريعة مطلوب آخر د علي عمران
 ،د جمتبى

تقريرين

الكناني

1438ه

دعطيه خمتار
د أمين محزة
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الثالثاء
1438/1/17هـ

احملور الثاني :تقديم الدعم الفين ملنسوبي برناجمي الشريعة وأصول الدين لتعزيز النظام
وحتسن النظم ،ومتابعة األعمال واستيفاء متطلبات اجلودة .
ويتضح ذلك من األعمال التالية:
 - 1مت العمل على استكمال ملفات املعايري األكادميية األحد عشر يف برنامج الشريعة
من مجع لألدلة ووضع ملؤشرات األداء وبيان نسبة حتقيقها .
- 2

إعداد تقرير عن برنامج الشريعة عن الفصل (الثاني 1437/1436هـ) قام بالتنفيذ جلنة

مكونة من د .هشام العربي  ،د .علي سامل  ،د .مجال عزون ،وإشراف د.أمحد عمر السيد
وكيل الكلية للتطوير واجلودة ود .خالد أبوالعال رئيس وحدة التطوير واجلودة.
- 3

إعداد تقرير عن برنامج أصول الدين الفصل الثاني 1437/1436هـ قام بالتنفيذ

جلنة مكونة من د .فتحي حممود  ،د .عبد التواب حسن ،د .أبوبكر عبد املقصود ،
حممد أبو هندي  ،د صفوان البارقي ود حممد عبد الباقي  ،وإشراف د.أمحد عمر
السيد وكيل الكلية للتطوير واجلودة ود .خالد أبوالعال رئيس وحدة التطوير واجلودة4.
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 -مجع ملفات املقررات عن الفصلني الدراسيني األول والثاني (- 1437

1438هـ)وكتابة تقرير عنها عرض على جملس القسم يف كل من برناجمي الشريعة
وأصول الدين قام بالعمل د  :علي سامل ود :مجال عزون،وإشراف د  :خالد أبوالعال .
 - 5مت إعداد تقرير عام عن تقارير املقررات عن الفصلني الدراسيني األول والثاني (- 1437
1438هـ) يف برناجمي الشريعة وأصول الدين قام به جلنة مكونة من :د.خالدأبوالعال مشرفًا
وعضوية كل من د  .علي سامل  ،ود.مجال عزون  ،د .علي عمران  ،د .جمتبى الكناني ،د.عطيه
خمتار
د أمين محزة ،د.أمحد املصباحي  ،د.أمحد أشرف  ،د عبد الغين قمر  ،د.عبد اجلبار املراني،
د.وائل ردمان .
 - 6اإلشراف على جلنة مراجعة تصحيح أوراق اإلجابات للطالب يف الفصلني األول والثاني
( 1438- 1437هـ) املكونة من د حممود سعد مهدي  ،ود جمتبى الكناني .
 - 7إمداد اجلامعة  ،وعمادة التطوير واجلودة ،ووحدة التعليم والتعلم ،وجلنة املشروع
التطويري املؤسسي  ،بكافة البيانات واملطبوعات واملنجزات املطلوبة عن الكلية
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وبرناجميها ،قام بذلك د  .أمحد عمر السيد وكيل الكلية للتطوير واجلودة  ،ود  .خالد
أبوالعال رئيس الوحدة .
 - 8التواصل مع القسم النسائي يف برنامج أصول الدين وإطالعهم على املنجز من متطلبات
اجلودة يف قسم البنني  ،وإمدادهم بالنماذج املعتمدة يف تقييم الورقة االختبارية  ،وتقرير
املقرر ،وإرشادهم إىل ضرورة االهتمام بالعمل على املعايري األكادميية األحد عشر
.وذلك من خالل االجتماع عرب اهلاتف مع سعادة الدكتور هدى اليامي وكيل عمادة
التطوير واجلودة شطر الطالبات  ،ود بدرية الوادعي وكيل كلية الشريعة للطالبات
شهر احملرم 1438هـ.
وقد وافانا القسم النسائي بأهم أنشطته خالل العام الدراسي 1438/1437هـ إعداد مشرفة
الوحدة :د .منرية سامل الشهراني
ومتثلت يف اآلتي - :
 حضور الدورات التدريبية املعتمدة من عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران
 تنفيذ توجيهات الدعم الفين اليت بدأت الفصل الدراسي األول

يوم األربعاء يف

تاريخ  ، 1438 /4/1وانتهت الثالثاء  1438 /3 /28مبعدل  7زيارات يف الفصل
الدراسي  ،والفصل الدراسي الثاني يوم الثالثاء  /1438 / /5/ 17/وانتهت يف
 ، 1438 / 8 /26مبعدل  9زيارات يف الفصل الثاني لتأسيس واستكمال املعايري
 تفعيل النماذج املوحدة وإعادتها على النماذج اجلديدة لتوصيفات املقررات ،
وتقريرات املقررات للفصلني الدراسيني األول والثاني .


عمل الدراسات امليدانية واالستبانات الداخلية حسب متطلبات املعايري الرئيسية

 استكمال وتفعيل املمارسات املتطلبة يف التعليم والتعلم
 استكمال الوثائق املطلوبة يف املعايري ومراجعتها باستمارة تفصيلية والتوقيع على
صحتها
 إعداد قوائم متطلبات ملف املقرر واعتماده
 تسلم تقارير املقررات عن الفصل الثاني 1438/1437هـ  ،وإرساهلا لسعادة
الدكتور حسن بن ثابت احلازمي رئيس القسم  ،وإىل سعادة الدكتور خالد
أبوالعال رئيس وحدة التطوير واجلودة بكلية الشريعة وأصول الدين.
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 - 9إعداد وتقديم دورات تدريبية داخل الكلية مبسرح كلية العلوم واآلداب باملدينة
اجلامعية وهي - :
( ثقافة اجلودة مفاهيم ومصطلحات) قدمها أ.د سامح عبد الرؤوف يوسف مستشار
عمادة التطوير واجلودة .يوم االثنني 1438 /6 /13هـ حضرها  30عضوًا من منسوبي
الكلية .
 مت كذلك اإلعداد لدورة تدريبية بعنوان (خمرجات التعلم وآليات التقويم )وكان مزمعًأ
تقدميها يوم االثنني 1438/7/27هـ من تقديم أ.د سامح عبد الرؤوف يوسف مستشار
عمادة التطوير واجلودة ،ولكن أجلت بسبب القرار امللكي لتقديم االختبارات للفصل
الثاني 1438- 1437هـ.
 - 10عمل ورش عمل متتالية مستمرة أثناء إجناز األعمال املطلوبة العتماد برنامج الشريعة ،
وكذلك جتهيز متطلبات االعتماد املؤسسي جلامعة جنران خطة رجب  -شعبان -
رمضان 1438هـ  ،لتقديم الدعم الفين واالستشارة يف مجيع األعمال املطلوبة لضمان
جودتها .
احملور الثالث :العمل على إجناز املستهدف يف اخلطة االسرتاتيجية لكلية الشريعة واصول
الدين وجامعة جنران .
وقد متثل هذا يف النقاط التالية :
- 1

املتابعة واملشاركة واإلشراف على تطوير اخلط

الدراسية لربناجمي

الشريعة وأصول الدين مبا يتالءم مع املعايري األكادميية لكليات الشريعة يف
اململكة العربية السعودية  ،ويتوافق مع ماجاء يف اإلطار الوطين للمؤهالت .
- 2

بناء اهلياكل التنظيمية للكلية مبا يتفق مع نظم اجلودة ،مثل تشكيل

وحدة التطوير واجلودة للكلية ،وتشكيل اجمللس االستشاري هلا طبقا لالئحة
املوحدة جلامعة جنران .
- 3

اإلشراف على تطوير نظام اإلرشاد األكادميي للكلية والربامج بالتعاون

مع وحدة اإلرشاد األكادميي يف الكلية ويرأسها د  :حممد علي أبو هندي .
احملور الرابع :وثائق ومعلومات االعتماد املؤسسي من الكليات وبرامج اجلامعة .
منذ تلقي اخلطة الزمنية لتسليم الوثائق واملعلومات املتعلقة باالعتماد املؤسسي
جلامعة جنران يف 1438/8/5هـ من الكليات والربامج  -قامت الوحدة من
خالل سعادة عميد الكلية د :عبد اهلل بن رفدان الشهراني  ،وسعادة وكيل
الكلية للتطوير واجلودة د  :أمحد بن عمر السيد ،وسعادة رئيس قسم الشريعة د
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:عبد اهلل بالقاسم الشمراني ،وسعادة رئيس قسم أصول الدين د  :حسن
احلازمي  ،وسعادة رئيس وحدة التطوير واجلودة د  :خالد أبوالعال بوضع خطة
زمنية إلجناز األعمال املطلوبة على مستوى الكلية والربناجمني  ،وتوزيعها على
األعضاء .
ويف سبيل ذلك تقوم الوحدة بعمل ورش عمل متتابعة للتعريف باألعمال يشارك
فيها مجيع منسوبي الكلية مع رئيس وحدة اجلودة د :خالد أبوالعال .
كما تقوم برفع األعمال إىل عمادة التطوير واجلودة.

الشؤون اإلدارية:
أوال :الوحدات التابعة ملدير اإلدارة:
 السكرتارية :يقوم موظف السكرتارية أ /عبداهلل سعد القحطاني باسـتقبال
املراجعني وترتيب دخوهلم ،وكذلك تنسـيق مواعيـد اسـتقبال الـزوار ولقـاءاتهم
مع فضيلة العميد.
 وحــدة االتصــاالت اإلداريــة :يقــوم موظــف االتصــاالت اإلداريــة أ /مهــدي حممــد
القحطـاني بتوريــد وتصـدير املعــامالت ،وحفظهـا وأرشــفتها و متابعـة املعــامالت
الصادرة داخل الكلية وخارجها ،ومدى إجنازها ومتابعة املتأخر منها
 وحدة شؤون الطالب :يقوم املوظف /مهدي حسني آل فردان باسـتقبال الطـالب
وطباعة النماذج واجلداول اخلاصة بهم.
ثانيا :عدد اإلداريني يف الكلية:
يضــم اجلهــاز اإلداري بالكليــة عــدد (  ) 8مــوظفني مــوزعني علــى كافــة الوحــدات
اإلدارية.
وحتـــاول إدارة الكليـــة زيـــادة عـــدد اإلداريـــني ملقابلـــة الزيـــادة املضـــطردة يف أعـــداد
الطالب و أعضاء هيئة التدريس حيث يلزم توفري اجلهاز اإلداري الكايف للقيـام بكـل
األنشطة و األعمال اإلدارية املصتلفة بالكلية مبا حيقق املزيد من النجاح للكلية.
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األنشطة الطالبية:
النشاط الثقايف والعلمي:
حتــرص الكليــة علــى مشــاركة طالبهــا يف األنشــطة والفعاليــات وامللتقيــات العلميــة
والثقافيــة ملــا يف ذلــك مــن فــرص لتوســيع آفــاقهم ،وتنميــة قــدراتهم ،ورعايــة مــواهبهم.
وتشـــمل هـــذه الفعاليـــات :لقـــاءات التعـــارف بـــني الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس،
واملشـــاركة يف محـــالت التوعيـــة ،واملســـابقات الثقافيـــة (قصـــة قصـــرية ،ومســـرحية،
وشــعر ،ومقــال ،وكاريكــاتري ،وخـ عربــي ،ورســم ،وابتكــارات علميــة) ،وتفعيــل
دور املكتبة والقراءة ،و تكريم املشاركني يف النشاط غري الصفي.

النشاط االجتماعي:
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ومن مظاهر هذ النشاط:
 - 1حفل استقبال الطالب املستجدين للفصل الثاني:
أقامــــت الكليــــة بتــــاريخ 1437- 12- 17ه ،حفــــل اســــتقبال الطــــالب املســــتجدين
وتكــريم الطــالب املتفــوقني مبســرح الكليــة باملدينــة اجلامعيــة حبضــور :أصــحاب
الســـعادة عميـــد الكليـــة الـــدكتور /عبـــداهلل بـــن رفـــدان الشـــهراني ،وعميـــد شـــؤون
الطالب الدكتور /خالد بن حممـد الـوادعي ،ووكيـل الكليـة الـدكتور /صـاحل بـن
منــران احلــارثي .ومشــرف النشــاط الطالبــي د /يوســف احلــازمي .ومنســق النشــاط أ/
عبداهلل بن سعد ال حـريس .وقـد أقـيم حفـل خطـابي وثقـايف بهـذه املناسـبة شـارك فيـه
الطالب املستجدون ويف نهاية احلفل مت تكريم الطالب املتفوقني .

 - 2النشاط املسائي كل اثنني:
حرصــت ال كليــة علــى توثيــق الصــلة بــني إدارة الكليــة وأبنائهــا الطــالب فكــان مــن
براجمهــــا الدوريــــة اللقــــاء املســــائي بــــالطالب ،حيــــث يــــتم خاللــــه عــــرض الطــــالب
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ملشــاركاتهم واستفســاراتهم وقضــاياهم املصتلفــة ،وذلــك بإشــراف الــدكتور /يوســف
احلازمي ،مشرف النشاط الطالبي.

كما حترص الكليـة علـى مشـاركة طالبهـا يف األنشـطة والفعاليـات الرياضـية ملـا يف
ذلك من فرص لتوسيع آفاقهم ،وتنمية قدراتهم ،ورعاية مواهبهم وميوهلم.
وتشـــمل هـــذه الفعاليـــات :الـــدوري الرياضـــي بـــني الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس،
واملسابقات الرياضية األخرى (سباحة – كرة قدم – سباق املارثون).
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ترحيب الكلية بأعضاء هيئة التدريس:
كما عقدت الكلية حفال لالحتفاء بعودة أعضاء هيئة التدريس يف بداية العام يف ذي القعدة من
عام 1437هـ
وتتضمن الفقرات التالية:
• كلمة سعادة عميد الكلية الدكتور عبداهلل بن رفدان الشهراني اليت تضمنت ترحيبية
بأعضاء هيئة التدريس وتقدير جلهودهم املثمرة يف األعوام السابقة واحلث على بذل مزيد
من اجلهد لالستمرار يف النجاحات لتحقيق االهداف السامية للكلية العلمية واخلدمية
اليت تقدم للمجتمع .
• كلمة سعادة مدير اإلدارة األستاذ علي حممد اهلمامي واليت مشلت عبارات الرتحيب
باألعضاء ومرافقيهم وأن هذه االحتفائية اليت تقدمها اإلدارة هي شيء يسري يعرب عن
االعرتاف بفضلهم وتقديراً جلهودهم وسعادة بعودتهم ومرافقيهم امليمونة .
• وختلل احلفل مشاركات لبعض األعضاء بكلمات تعرب عن ما يكونونه من حب وتقدير
للكلية وقياداتها وكل املنتمني هلا وعربوا عن شكرهم إلدارة الكلية على هذه اللفتة
الرائعة اليت هلا اكرب األثر يف نفوسهم ومرافقيهم.
• وختلل االحتفائية االحاديث الودية اجلانبية بني احلضور.
45

• ثم تفضل احلضور بالقيام للبوفيه املعد هلم .
• (وختلل االحتفاء النسوي فقرات مشابهة هلذه الفقرات)
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واحلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد
وآله وصحبه أمجعني.
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