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أنشــأت كليــة الشــريعة واالنظمة بجامعــة تبوك في شــهر صفر من العــام 1433ه.  
استنادا إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 1433/68/13 وتاريخ 1433/2/21ه المتوج بالموافقة 

السامية رقم 16930 وتاريخ 1433/3/19ه وتضمن القرار إنشاء قسم الشريعة.

قســم الشريعة هو  أحد قسمي كلية الشريعة واألنظمة بجامعة تبوك, يقدم من   
خالل برنامجه كافة المعارف والمهارات الشرعية الالزمة لطالبه, وذلك بما يتوافق مع نظام 

كليات الشريعة بالمملكة.:

يقدم برنامج الشريعة في كلية الشريعة واألنظمة جامعة تبوك في مقرها الرئيس   
وكذلك في شطر الطالبات.

وبدأ القســم بالطالب فقط في العام 1435/1434هـــ حيث تم قبول )120( طالبًا, بينما   
بلغ عدد الطالب في العام 1436/1435هـ )110( طالبًا, وفى العام 1437/1436هـ بلغ عدد الطالب 
)162( و )93( طالبــة, وفى العام 1438/1437هــ بلغ عدد الطالب )104( طالبا, و)127( طالبة, وفى 

العام 1439/1438 )133( طالبا و)140( طالبة وذلك بإجمالي )989( طالبًا وطالبة.

نشأة برنامج الشريعة وتطوره	•
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  التميز في التعليم الشــرعي المقترن باألســلوب التطبيقي مع مواكبة مســتجدات 
العصر.

إعداد كوادر شرعية متميزة علمّيًا وعملّيًا، قادرة على مواكبة المستجدات المعاصرة   
لتسهم في تعزيز العدالة، ودعم البحث العلمي، وخدمة المجتمع.

تهدف جامعة تبوك من إنشاء قسم الشريعة إلى تحقيق جملة من االهداف:

العمــل علــى تكوين الملكــة الفقهيــة التي ُتَمّكــن الطالب مــن التحليل واالســتدالل   -1
واالستنباط.

إعــداد خريجيــن قادرين على ربــط المعرفة النظريــة بتطبيقاتها العملية، مــع العناية   -2
بالقضايا المستجدة والنوازل الفقهية.

تطوير قدرات الطالب البحثية.  -3

تعزيز مفهوم الوسطية ونبذ التطرف الفكري.  -4

اإلسهام في سد حاجة المجتمع من الوظائف التي يؤهل لها البرنامج.  -5

رفع مستوى الوعي المجتمعي في الجانب الشرعي  -6

رؤية البرنامج.	•

رسالة البرنامج	•

أهداف البرنامج.	•
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الهيكل التنظيمي للبرنامج	•

رئيس 
القسم

لجنة 
التطوير 
والجودة

لجنة 
خدمة 

المجتمع

لجنة 
الخطط 
والبرامج

لجنة 
البحث 
العلمي

لجنة 
الخريجين لجنة 

التعليم 
اإللكتروني

لجنة 
مصادر 
التعليم

لجنة 
متابعة 

تنفيذ الخطة 
التشغيلية

أمين 
القسم

مشرفة 
لجنة القسم

الجداول 
واالختبارات
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يمنح قسم الشريعة درجة البكالوريوس في الشريعة, ولكي يتمكن طالب قسم الشريعة 
مــن التخــرج والحصول على الدرجــة العلمية, يتوجب عليهم دراســة ثماني )8( مســتويات 
دراســية, يدرسون فيها مائة وسبعة وسبعون )177( وحدة دراسية, حيث يدرس الطالب )12( 
وحدة  دراســية كمتطلب جامعة, كما يدرس )12( وحدة دراســية مــواد قانونية  إضافة إلى 

)149( وحدة دراسية كمقررات شرعية إجبارية، و)4( وحدات دراسية اختيارية

الدرجات العلمية التي يمنحها القسم.	•
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يتوقع لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من قسم الشريعة بجامعة تبوك 
أن يلتحق بالعمل القضائي، أو الشرعي، أو التحقيق في إحدى القطاعات الحكومية التالية:

الوظائف التي يؤهل لها البرنامج	•

بأنواعهــا  المحاكــم  فــي  وظائــف   -1
المختلفــة، وكتابــات العــدل )قــاض- 
مــالزم قــاض- كاتــب عــدل - كاتــب 

ضبط(. 

القضاء العام  -2

اإلفتاء   -3

المحاماة.  -4

باحثين وباحثات شرعيين وقانونيين..  -5

االستشارات الشرعية والقانونية.  -6

القطاعــات  فــي  الدينــي  اإلرشــاد   -7
الحكومية واألهلية.

تدريس العلوم الشــريعة في التعليم   -8
العام والجامعات.

النيابة العامة )التحقيق واالدعاء العام(  -9

ديوان المظالم  -10

الشؤون اإلسالمية.  -11

المصــارف  فــي  الشــرعية  الهيئــات   -12
والبنوك. 

التدقيق الشرعي.  -13

الدعوة والحسبة  -14
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أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية إال من تم استثناؤهم   -1
مجلس الجامعة.

أن يكــون حاصاَل على شــهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها مــن داخل المملكة أو من   -2
خارجها.

أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس   -3
سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توفرت أسباب مقنعة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.  -4

أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.  -5

أن يكون الئقَا طبيَا.  -6

أن يحصــل على موافقة من مرجعه بالدراســة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو   -7
خاصة.

أن يستوفي أي شروط خاصة يحددها مجلس الجامعة، وتعلن وقت التقديم.  -8

الشروط الخاصة التي حددتها الجامعة للقبول في دليل القبول بجامعة تبوك لبرنامج   -9
الشريعة وهي: أن يكون خريجي التحفيظ أو المعهد العلمي، أوثانوي علمي أو أدبي أو 

إداري. 

شروط القبول في برنامج الشريعة :	•
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• خصائص خريجي البرنامج:	

المعرفة الشاملة با لنظريات والمبادئ والمعارف المتعلقة بتخصص الشريعة.  -1
القدرة على بحث القضايا المعاصرة، وإيجاد حلول شرعية لها.  -2

القدرة على الحوار والمناظرة، وإقناع الخصم باألدلة والبراهين والحجج الشرعية.  -3
اإللمام بالمهارات والممارسات المتعلقة بالعمل الشرعي والقضائي.  -4

المعرفة بالعلوم القانونية، مع القدرة على التحليل واالستنباط في مجال العلوم   -5
القانونية.

االلتزام بالقيم اإلسالمية، وأخالقيات المهنة.  -6
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قم 
ر

ية
ا�ص

خ�صائ�ص اخل
خريجي 
رج الربنامج

ملخ
ز ا

رم
مي

علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-1

املعرفة ال�صاملة 
بالنظريات 

واملبادئ 
واملعارف 
املتعلقة 

بتخ�ص�ص 
ال�صريعة.

1-1

يبني الأحكام 
ال�صرعية يف 
جميع اأبواب 
الفقه وفق 
املنهجية 
العلمية

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

مقررات: فقه الطهارة
-فقه ال�صالة

-فقه الزكاة وال�صيام
-فقه املنا�صك

فقه اجلهاد والعالقات 
الدولية

-فقه املعامالت )2،1(

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

معامالت مالية معا�صرة-
فقه الأحوال ال�صخ�صية 

)2،1(
فقه اجلنايات

- فقه احلدود والتعزيرات
-فقه الق�صاء واملرافعات

-طرق الإثبات
-فقه الأطعمة والأميان

ع�صو هيئة التدري�صبحوث فردية
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف البحث

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 

على اك�صابهم املعارف 
التخ�ص�صية

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
للمعارف التخ�ص�صية

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

خطة قياس خصائص الخريجين	•
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التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-1

املعرفة ال�صاملة 
بالنظريات 

واملبادئ 
واملعارف 
املتعلقة 

بتخ�ص�ص 
ال�صريعة.

2-1
يحدد املفاهيم 

الأ�صا�صية 
للقواعد 
القانونية

الختبارات تقييم مبا�صر
التح�صيلية

مقررات
مبادئ القانون

-القانون الإداري )2،1(
الإجراءات اجلزائية

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري مبا�صر

حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم املعارف 

القانونية
معدل ر�صا ل يقل الطالب

عن4 من 5

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
للمعارف القانونية

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

3-1
يحفظ ثمانية 

اأجزاء من 
القراآن باإتقان

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية 

)حتريرية – 
�صفوية(

القراآن )1،2،3،4،5،6،7،8(

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

�صلم تقدير يقي�ص 
اتقان مهارات احلفظ 

والتالوة
ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات على �صلم 

التقدير
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قم 
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-13-1
يحفظ ثمانية 

اأجزاء من 
القراآن باإتقان

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم مهارات 

حفظ وترتيل 
القراآن الكرمي

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن4 من 5

ات
صنو

ع �
اأرب

كل  ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

القائمني بتدري�ص 
مقررات القراآن حول 
قدرة الربنامج على 

اك�صابهم مهارات 
حفظ وترتيل القراآن 

الكرمي

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

1-2

ي�صتنبط 
الأحكام 

ال�صرعية من 
القراآن وال�صنة 

النبوية.

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

مقررات تف�صري اآيات الأحكام 
)1،2،3،4(

اأحاديث الأحكام )1،2،3،4(
اأ�صول فقه 8- قواعد فقهية 

.2

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل  ع�صو هيئة التدري�صبحوث جماعية
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 

ثمانية من ع�صرة 
درجات يف البحث

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم مهارة 
ا�صتنباط الأحكام 

ال�صرعية من القراآن 
وال�صنة النبوية.

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن4 من 5
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-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

1-2

ي�صتنبط 
الأحكام 

ال�صرعية من 
القراآن وال�صنة 

النبوية.

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص حول 
قدرة الربنامج على 

اك�صاب الطالب مهارة 
ا�صتنباط الأحكام 

ال�صرعية من القراآن 
وال�صنة النبوية

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

2-2

يوظف علم 
اأ�صول الفقه 

ومقا�صد 
ال�صريعة 
والقواعد 

الفقهية يف 
ا�صتنباط 
الأحكام 

ال�صرعية، 
ودرا�صة 

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

مواد اأ�صول الفقه من 
)1،2،3،4،5،6،7،8(

مقا�صد ال�صريعة- القواعد 
الفقهية )1،2(

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ع�صو هيئة التدري�صتقارير
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف التقرير

ع�صو هيئة التدري�صاملناظرات الفقهية
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف املناظرة

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم القدرة 

على توظيف علم 
اأ�صول الفقه ومقا�صد 

ال�صريعة والقواعد 
الفقهية يف ا�صتنباط 

الأحكام ال�صرعية

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات
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م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

2-2

يوظف علم 
اأ�صول الفقه 

ومقا�صد 
ال�صريعة 
والقواعد 

الفقهية يف 
ا�صتنباط 
الأحكام 

ال�صرعية، 
ودرا�صة

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
القدرة على توظيف 

علم اأ�صول الفقه 
ومقا�صد ال�صريعة 

والقواعد الفقهية يف 
ا�صتنباط الأحكام 

ال�صرعية

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 
القدرة على توظيف 

علم اأ�صول الفقه 
ومقا�صد ال�صريعة 

والقواعد الفقهية يف 
ا�صتنباط الأحكام 

ال�صرعية

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

3-2

يطبق قواعد 
البحث العلمي 

يف درا�صة 
امل�صائل 

ال�صرعية.

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

مقررات مناهج البحث- 
م�صروع بحث وتدريب

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

بحوث فردية 
ع�صو هيئة التدري�صوجماعية

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف البحث



قســم الشــريعــة

18

قم 
ر

ية
ا�ص

خ�صائ�ص اخل
خريجي 
رج الربنامج

ملخ
ز ا

رم
مي

علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
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التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

3-2

يطبق قواعد 
البحث العلمي 

يف درا�صة 
امل�صائل 

ال�صرعية.

تقييم مبا�صر

ع�صو هيئة التدري�صتقارير
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف التقرير

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

�صلم تقدير لقيا�ص 
قدرة الطالب على 

تطبيق قواعد البحث 
العلمي يف درا�صة 
امل�صائل ال�صرعية

ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات على �صلم 

التقدير

الختبارات 
التح�صيلية

مقررات مناهج البحث- 
م�صروع بحث وتدريب

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم القدرة 
على ا�صتخدام قواعد 

البحث العلمي يف 
درا�صة امل�صائل 

ال�صرعية

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
ملهارات البحث العلمي

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات



التعريفي  الدليل 
لبرنامج الشريعة

1443هـ

19

قم 
ر

ية
ا�ص

خ�صائ�ص اخل
خريجي 
رج الربنامج

ملخ
ز ا

رم
مي

علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
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-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

3-2

يطبق قواعد 
البحث العلمي 

يف درا�صة 
امل�صائل 

ال�صرعية.

غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص حول 
قدرة الربنامج على 

اك�صاب الطالب مهارة 
ا�صتخدام قواعد 
البحث العلمي يف 

درا�صة امل�صائل 
ال�صرعية

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

4-2
يطبق قواعد 
اللغة العربية 

نطًقا وكتابة

مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

)حتريرية – 
�صفوية(

النحو 4/3/2/1

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ع�صو هيئة التدري�صتقارير
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف التقرير

مقيا�ص اأداء متدرج 
مهارات تطبيق قواعد 

اللغة العربية نطقا 
وكتابة

ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
عن اأربع درجات 
من خم�ص على 
مقيا�ص الأداء 

املتدرج

   غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم مهارات 
تطبيق قواعد اللغة 
العربية نطقا وكتابة

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات
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-2

القدرة على 
بحث الق�صايا 

املعا�صرة، 
واإيجاد حلول 

�صرعية لها.

4-2
يطبق قواعد 
اللغة العربية 

نطًقا وكتابة
   غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
مهارات تطبيق قواعد 

اللغة العربية نطقا 
وكتابة

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 

مهارات تطبيق قواعد 
اللغة العربية نطقا 

وكتابة

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

5-2
يق�صم الرتكات 
تق�صيًما �صرعًيا 

�صحيًحا.

تقييم مبا�صر

الختبارات 
80%مقررات فرائ�ص1 وفرائ�ص2التح�صيلية

ع�صو هيئة التدري�صتقارير
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف التقرير

 غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم القدرة 
على تق�صيم الرتكات 
بطريقة ال�صحيحة

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
القدرة على تق�صيم 
الرتكات بطريقة 

ال�صحيحة

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات
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التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

5-2
يق�صم الرتكات 
تق�صيًما �صرعًيا 

�صحيًحا.
 غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 
القدرة على تق�صيم 
الرتكات بطريقة 

ال�صحيحة

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

-3

الإملام باملهارات 
واملمار�صات 

املتعلقة بالعمل 
ال�صرعي 
والق�صائي

6-2

ي�صتخدم 
امل�صادر 

الإلكرتونية 
والتقنيات 
احلديثة 
يف البحث 
ومعاجلة 
البيانات 
وحتليلها .

 تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

مقررات مناهج البحث- 
م�صروع بحث وتدريب

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

بحوث فردية 
ع�صو هيئة التدري�صوجماعية

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف البحث

ع�صو هيئة التدري�صعرو�ص تقدميية

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 

درجات يف العرو�ص 
التقدميية

مقيا�ص اأداء متدرج 
لقيا�ص قدرة الطالب 

على ا�صتخدام 
امل�صادر الإلكرتونية 
والتقنيات احلديثة 
يف البحث ومعاجلة 

البيانات وحتليلها

ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 

عن اأربع درجات من 
خم�ص على مقيا�ص 

الأداء املتدرج
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وغري مبا�صر

-3

الإملام باملهارات 
واملمار�صات 

املتعلقة بالعمل 
ال�صرعي 
والق�صائي

6-2

ي�صتخدم 
امل�صادر 

الإلكرتونية 
والتقنيات 
احلديثة 
يف البحث 
ومعاجلة 
البيانات 
وحتليلها .

 تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم القدرة 

على ا�صتخدام 
امل�صادر الإلكرتونية 
والتقنيات احلديثة 
يف البحث ومعاجلة 

البيانات وحتليلها

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
القدرة على ا�صتخدام 
امل�صادر الإلكرتونية 
والتقنيات احلديثة 
يف البحث ومعاجلة 

البيانات وحتليلها

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 

القدرة على ا�صتخدام 
امل�صادر الإلكرتونية 
والتقنيات احلديثة 
يف البحث ومعاجلة 

البيانات وحتليلها

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

-4

القدرة على 
احلوار واملناظرة، 

واإقناع اخل�صم 
بالأدلة 

والرباهني 
واحلجج 
ال�صرعية.

7-2

ينقد �صبه 
املخالفني ملذهب 

اأهل ال�صنة 
واجلماعة يف 

العتقاد

الختبارات  تقييم مبا�صر
التح�صيلية

مقررات ا�صول اميان 2/1- 
مذاهب وتيارات فكرية-
ق�صايا عقدية معا�صرة- 

اخلالف واملناظرة-عقيدة.

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

اتباملخرج
صنو

ع �
اأرب

كل 
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-4

القدرة 
على احلوار 
واملناظرة، 

واإقناع اخل�صم 
بالأدلة 

والرباهني 
واحلجج 
ال�صرعية.

7-2

ينقد �صبه 
املخالفني ملذهب 

اأهل ال�صنة 
واجلماعة يف 

العتقاد

 تقييم مبا�صر

ع�صو هيئة التدري�صمناظرات فقهية
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف املناظرة

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ع�صو هيئة التدري�صبحوث فردية
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات يف البحث

   غري مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم مهارات 

النقد والتحليل
معدل ر�صا ل يقل الطالب

عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
مهارات النقد 

والتحليل

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 

مهارات النقد 
والتحليل

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

-5
اللتزام بالقيم 

الإ�صالمية، 
واخالقيات 

املهنة.
1-3

يلتزم بالقيم 
والأخالق 

الإ�صالمية يف 
املهنة، وعند 
التعامل مع 
الآخرين.

الختبارات تقييم مبا�صر
التح�صيلية

الثقافة ال�صالمية 4/1
تطبيقات ق�صائية 
اخلالف املناظرة 

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

اتباملخرج
صنو

ع �
اأرب

كل 
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-5
اللتزام بالقيم 

الإ�صالمية، 
واخالقيات 

املهنة.
1-3

يلتزم بالقيم 
والأخالق 

الإ�صالمية يف 
املهنة، وعند 
التعامل مع 
الآخرين.

تقييم مبا�صر

ع�صو هيئة التدري�صاملالحظة

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 

درجات على 
بطاقة املالحظة

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ع�صو هيئة التدري�صتقييم القران
الزمالء

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 

درجات على بطاقة 
تقييم القران

�صلم تقدير لقيا�ص 
مدى التزام الطالب 

بالقيم والأخالق 
الإ�صالمية يف املهنة، 

وعند التعامل مع 
الآخرين

ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 
درجات على �صلم 

التقدير

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب للقيم 
والأخالق الإ�صالمية 

يف املهنة، وعند 
التعامل مع الآخرين.

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب للقيم 
والأخالق الإ�صالمية 

يف املهنة، وعند 
التعامل مع الآخرين.

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات
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ا�ص

خ�صائ�ص اخل
خريجي 
رج الربنامج

ملخ
ز ا

رم
مي

علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-6

املعرفة بالعلوم 
القانونية، 
مع القدرة 

على التحليل 
وال�صتنباط 

يف جمال العلوم 
القانونية.

2-3

ي�صدر حكما 
يف النزاعات 

املعرو�صة 
عليه، مدعوًما 

بالأدلة 
والرباهني.

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

تطبيقات ق�صائية- فقه 
اجلنايات- طرق الثبات- 

احوال �صخ�صية 2/1- 
حدود وتعزيرات – فقه 

الق�صاء واملرافعات- البحث 
والتدريب-اإجراءات جزائية

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

ع�صو هيئة التدري�صاملحاكاة
80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 

عن اأربع درجات من 
خم�ص

مقيا�ص اأداء متدرج 
لقيا�ص قدرة الطالب 
على ا�صدار حكما يف 
النزاعات املعرو�صة 

عليه، مدعوًما 
بالأدلة والرباهني

ع�صو هيئة التدري�ص

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 

عن اأربع درجات من 
خم�ص على مقيا�ص 

الأداء املتدرج

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 
القدرة على ا�صدار 
حكما يف النزاعات 

املعرو�صة عليه، 
مدعوًما بالأدلة 

والرباهني

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب ملهارة
ا�صدار الحكام يف 

النزاعات املعرو�صة 
عليه، مدعوًما 

بالأدلة والرباهني

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات
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قم 
ر

ية
ا�ص

خ�صائ�ص اخل
خريجي 
رج الربنامج

ملخ
ز ا

رم
مي

علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-6

املعرفة بالعلوم 
القانونية، 
مع القدرة 

على التحليل 
وال�صتنباط 

يف جمال العلوم 
القانونية.

2-3

ي�صدر حكما 
يف النزاعات 

املعرو�صة 
عليه، مدعوًما 

بالأدلة 
والرباهني.

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 
القدرة على ا�صدار 
حكما يف النزاعات 

املعرو�صة عليه، 
مدعوًما بالأدلة 

والرباهني

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

3-3

يوظف مهارات 
التعلم الذاتي 

يف البحث، 
وا�صتنباط 

الأحكام 
الفقهية

تقييم مبا�صر

الختبارات 
التح�صيلية

تف�صري اآيات الحكام- 
اأحاديث الحكام- م�صروع 
بحث وتدريب- اأ�صول فقه 
7- اأ�صول فقه 8-تخريج 

الفروع على الأ�صول.

80% من الطلبة 
ل يقل تقديرهم 

عن 75% من درجة 
الأ�صئلة املرتبطة 

باملخرج

ع�صو هيئة التدري�صملف اجناز الطالب
الطالب

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 

درجات يف ملف 
اجناز الطالب

ع�صو هيئة التدري�صعرو�ص تقدميية

80 % من الطالب 
ل تقل درجاتهم 
ثمانية من ع�صرة 

درجات يف العرو�ص 
التقدميية

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء الطالب 
حول قدرة الربنامج 
على اك�صابهم مهارات 

التعلم الذاتي يف 
البحث، وا�صتنباط 

الأحكام الفقهية

معدل ر�صا ل يقل الطالب
عن 4 من 5 درجات
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ز ا
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علي
املخرج الت

التعليمي

طرق التقييم
م�صتوى الأداء م�صدر التقييماأدوات التقييم

التوقيتامل�صتهدف مبا�صر 
وغري مبا�صر

-6

املعرفة بالعلوم 
القانونية، 
مع القدرة 

على التحليل 
وال�صتنباط 

يف جمال العلوم 
القانونية.

3-3

يوظف مهارات 
التعلم الذاتي 

يف البحث، 
وا�صتنباط 

الأحكام 
الفقهية

تقييم غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء جهات 
التوظيف عن مدى 

امتالك الطالب 
مهارات التعلم الذاتي 
يف البحث، وا�صتنباط 

الأحكام الفقهية

معدل ر�صا ل يقل جهات التوظيف
عن 4 من 5 درجات

ات
صنو

ع �
اأرب

كل  ا�صتطالع اآراء اأع�صاء 
هيئة التدري�ص 

القائمني بتدري�ص 
مقررات القراآن 

حول قدرة الربنامج 
على اك�صاب الطالب 

مهارات التعلم الذاتي 
يف البحث، وا�صتنباط 

الأحكام الفقهية

معدل ر�صا ل يقل اأع�صاء هيئة التدري�ص
عن 4 من 5 درجات
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المعرفة والفهم

يبين األحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه وفق المنهجية العلمية.ع1

يحدد المفاهيم األساسية للقواعد القانونية.ع2

يحفظ ثمانية أجزاء من القرآن الكريم بإتقان.ع3

المهارات

يستنبط األحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية.م1

يوظف علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية في استنباط األحكام م2
الشرعية ودراسة النوازل الفقهية.

يطبق قواعد البحث العلمي في دراسة المسائل الشرعية.م3

يطبق قواعد اللغة العربية نطقا وكتابة.م4

يقسم التركات تقسيًما شرعًيا صحيًحا.م5

يستخدم المصادر اإللكترونية والتقنيات الحديثة  في البحث ومعالجة البيانات م6
وتحليلها.

ينقد شبه المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في االعتقاد.م7

القيم

يلتزم بالقيم واألخالق اإلسالمية في المهنة، وعند التعامل مع اآلخرين. ق1

يصدر حكمًا في النزاعات المعروضة عليه، مدعوًما باألدلة والبراهين .        ق2

يوظف مهارات التعلم الذاتي في البحث، واستنباط األحكام الفقهية.ق3

مخرجات تعلم البرنامج	•
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خطة قياس مخرجات التعلم في البرنامج	•

رق  املخرج التعليميم
ط

ييم
لتق

اأدوات التقييما
التوقيتم�صتوى الأداء امل�صتهدفم�صدر التقييم مبا�صر

غري مبا�صر

1-1
يبني الأحكام 

ال�صرعية يف جميع 
اأبواب الفقه وفق 
املنهجية العلمية

الختباراتمبا�صر
الواجبات

مقررات
فقه الطهارة
فقه ال�صالة

فقه الزكاة وال�صيام
فقه املنا�صك فقه اجلهاد والعالقات الدولية

فقه املعامالت )2،1(
الأح��وال  معا�صرة-فق��ه  مالي��ة  معام��الت 
اجلنايات-فق��ه  فق��ه   )2،1( ال�صخ�صي��ة 
احلدود والتعزيرات -فقه الق�صاء واملرافعات

طرق الإثبات-فقه الأطعمة والأميان

85% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 85% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف-

2-1
يحدد املفاهيم 

الأ�صا�صية للقواعد 
القانونية

الختباراتمبا�صر
الواجبات

 )2،1( الإداري  القانون-القان��ون  مب��ادئ 
الإجراءات اجلزائية

80% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 85% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف-

وى 
�صت

ة امل
هاي

يف ن
ابع

ل�ص
ا

يحفظ ثمانية اأجزاء 3-1
من القراآن باإتقان

الختباراتمبا�صر
القرءان)1،2،3،4،5،6،7،8(الواجبات

90% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 85% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

هيئ��ة  اأع�ص��اء  الط��الب-  ا�صتبان��ة 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5التدري�ص جهات التوظيف-
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رق  املخرج التعليميم
ط

ييم
لتق

اأدوات التقييما
التوقيتم�صتوى الأداء امل�صتهدفم�صدر التقييم مبا�صر

غري مبا�صر

1-2
ي�صتنبط الأحكام 

ال�صرعية من القراآن 
وال�صنة النبوية.

الختباراتمبا�صر
الواجبات

مواد تف�صري اآيات الأحكام )1،2،3،4(
اأحاديث الأحكام )1،2،3،4(

90% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

2-2

يوظف علم اأ�صول 
الفقه ومقا�صد 

ال�صريعة والقواعد 
الفقهية يف ا�صتنباط 
الأحكام ال�صرعية، 

ودرا�صة النوازل 
الفقهية.

الختباراتمبا�صر
الواجبات

مواد اأ�صول الفقه من )1،2،3،4،5،6،7،8(
مقا�صد ال�صريعة- القواعد الفقهية)1،2(

85% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

3-2
يطبق قواعد البحث 

العلمي يف درا�صة 
امل�صائل ال�صرعية .

الختباراتمبا�صر
الواجبات

بح��ث  م�ص��روع  البح��ث-  مناه��ج  مق��ررات 
وتدريب- الواجبات والتكليفات 

90% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 85% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

هيئ��ة  اأع�ص��اء  الط��الب-  ا�صتبان��ة 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5التدري�ص جهات التوظيف-

4-2
يطبق قواعد اللغة 

العربية نطًقا 
وكتابة.

الختباراتمبا�صر
النحو 4/3/2/1 الواجبات

80% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

هيئ��ة  اأع�ص��اء  الط��الب-  ا�صتبان��ة 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5التدري�ص جهات التوظيف- 
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رق  املخرج التعليميم
ط

ييم
لتق

اأدوات التقييما
التوقيتم�صتوى الأداء امل�صتهدفم�صدر التقييم مبا�صر

غري مبا�صر

5-2
يق�صم الرتكات 
تق�صيًما �صرعًيا 

�صحيًحا.

الختباراتمبا�صر
مقررات فرائ�ص1 وفرائ�ص2 الواجبات

90% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ص و 
اد�

ل�ص
ى ا

صتو
امل�

ية 
نها

اب
ل�ص

ا

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

6-2

ي�صتخدم امل�صادر 
الإلكرتونية 

والتقنيات احلديثة  
يف البحث ومعاجلة 
البيانات وحتليلها .

الختباراتمبا�صر
م�صروع البحث- الواجبات والتكليفات الواجبات

85% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

7-2
ينقد �صبه املخالفني 

ملذهب اأهل ال�صنة 
واجلماعة يف 

العتقاد

الختباراتمبا�صر
الواجبات

مقررات ا�صول الإميان 2/1- مذاهب وتيارات 
فكري��ة- ق�صاي��ا عقدي��ة معا�ص��رة- اخلالف 

واملناظرة

85% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ابع
ل�ص

ى ا
صتو

امل�
ية 

نها

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

1-3
يلتزم بالقيم 

والأخالق الإ�صالمية 
يف املهنة، وعند 

التعامل مع الآخرين.

الختباراتمبا�صر
الثقافة ال�صالمية 4/1الواجبات

95% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 
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رق  املخرج التعليميم
ط

ييم
لتق

اأدوات التقييما
التوقيتم�صتوى الأداء امل�صتهدفم�صدر التقييم مبا�صر

غري مبا�صر

2-3
ي�صدر حكما يف 

النزاعات املعرو�صة 
عليه، مدعوًما 

بالأدلة والرباهني         

الختباراتمبا�صر
الواجبات

تطبيق��ات ق�صائي��ة- فق��ه اجلناي��ات- طرق 
ح��دود   -2/1 �صخ�صي��ة  اح��وال  الثب��ات- 
وتعزيرات – فقه الق�صاء واملرافعات- البحث 

والتدريب

90% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 

3-3
يوظف مهارات التعلم 

الذاتي يف البحث، 
وا�صتنباط الأحكام 

الفقهية

الختباراتمبا�صر
تف�صري اآيات الحكام- احاديث الحكامالواجبات

950% من الطلبة ل يقل تقديرهم 
عن 90% من الأ�صئلة املرتبطة بهذا 

املخرج

ات
صنو

ع �
اأرب

كل 

غري 
مبا�صر

ا�صتطالع اآراء 
الطالب- اأع�صاء 
هيئة التدري�ص-
جهات التوظيف

ا�صتبان��ة الط��الب- اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص 
معدل ر�صا ل يقل عن4 من 5جهات التوظيف- 
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الخطة الدراسية للقسم	•
اإجباريا�صم املقرررمز املقررامل�صتوى

ال�صاعات املتطلبات ال�صابقةاأو اختياري
املعتمدة

نوع املتطلب
)جامعة / كلية / 

برنامج(

امل�صتوى 1

SH111)1( برنامج1اإجباريالقرءان الكرمي

SH112)1( برنامج2اإجباريتف�صري اآيات الأحكام

SH113برنامج2اإجباريفقه الطهارة

SH114برنامج4اإجباريفقه ال�صالة

SH115)1(برنامج2اإجبارياأ�صول الفقه

SH116برنامج3اإجبارياملدخل لدرا�صة الفقه

SH117)1(برنامج2اإجبارياأحاديث الحكام

ARB101جامعة2اإجباريمهارات لغوية

ISLS101جامعة2اإجباريالثقافة الإ�صالمية

امل�صتوى 2

SH121)2( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج1القرءان الكرمي )1

SH122برنامج2اإجباريعلوم القرءان

SH123برنامج3اإجباريفقه الزكاة وال�صيام

SH124)2(اإجبارياأ�صول فقه)برنامج2اأ�صول فقه)1

SH125برنامج2ل يوجداإجباريمناهج بحث

SH126)2( اإجبارياأحاديث الحكام)برنامج2اأحاديث الحكام)1

SH127برنامج2ل يوجداإجباريم�صطلح احلديث

SH128)1(برنامج3ل يوجداإجباريالعقيدة

ARB201جامعة2مهارات لغويةاإجباريمهارات الكتابة
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اإجباريا�صم املقرررمز املقررامل�صتوى
ال�صاعات املتطلبات ال�صابقةاأو اختياري

املعتمدة
نوع املتطلب

)جامعة / كلية / 
برنامج(

امل�صتوى 3

SH231)3( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج2القرءان الكرمي )2

SH232)2( تف�صري اآيات اإجباريتف�صري اآيات الأحكام
برنامج2الأحكام)1(

SH233برنامج2اإجباريفقه املنا�صك

SH234برنامج2اإجباريفقه اجلهاد والعالقات الدولية

SH235)3( اإجبارياأ�صول فقه)برنامج3اأ�صول فقه)2

LAW236كلية3ل يوجداإجباريمبادئ القانون

SH236برنامج2ل يوجداإجباريمبادئ  القت�صاد

SH237برنامج2اإجبارياخلالف واملناظرة

ARAB237)1(كلية2اإجباريالنحو

ISLS201)2(اإجباريثقافة اإ�صالمية)جامعة2ثقافة اإ�صالمية)1

امل�صتوى 4

SH241)4(اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج2القرءان الكرمي)3

SH242)1(برنامج4اإجباريفقه املعامالت

LAW243)1( كلية3اإجباريالقانون الإداري

SH243)4(اإجبارياأ�صول فقه)برنامج3اأ�صول فقه)3

SH244)1(برنامج2اإجباريالقواعد الفقهية

ARAB245)2(اإجباريالنحو)كلية2النحو)1

SH247)1(برنامج3اإجبارياأ�صول الإميان

SH248برنامج2اإجبارياأ�صول التخريج

SH249)3(اإجبارياأحاديث الأحكام)برنامج2اأحاديث الأحكام)2
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اإجباريا�صم املقرررمز املقررامل�صتوى
ال�صاعات املتطلبات ال�صابقةاأو اختياري

املعتمدة
نوع املتطلب

)جامعة / كلية / 
برنامج(

امل�صتوى 5

SH351)5( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج1القرءان الكرمي)4

SH352)3( تف�صري اآيات الأحكام اإجباريتف�صري اآيات الأحكام
برنامج2)2(

SH353)2( فقه املعامالت اإجباريفقه معامالت
برنامج3املالية)1(

SH354)5( اإجبارياأ�صول الفقه)برنامج3اأ�صول فقه )4

SH355برنامج2اإجباريمعامالت مالية  معا�صرة

ARAB356)3(اإجباريالنحو)كلية3النحو)2

SH358برنامج3اإجباريق�صايا عقدية معا�صرة

امل�صتوى 6

LAW361)2( اإجباريالقانون الإداري)كلية3القانون الإداري )1

ISLS301)3(الثقافة اإجباريالثقافة الإ�صالمية
جامعة2الإ�صالمية)2(

SH361)6( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج1القرءان الكرمي )5

SH362)4( تف�صري اآيات الأحكام اإجباريتف�صري اآيات الأحكام
برنامج2)3(

SH363)1(برنامج3اإجباريفقه الأحوال ال�صخ�صية

SH364)1( برنامج3اإجباريعلم الفرائ�ص

SH366)2(اإجباريالقواعد الفقهية)برنامج2القواعد الفقهية)1

SH367برنامج2اإجباريمقا�صد ال�صريعة

ARAB368)4(اإجباريالنحو)كلية3النحو)3

SH368)6(اإجبارياأ�صول الفقه)برنامج3اأ�صول الفقه)5

SH369)2( اإجبارياأ�صول الإميان)برنامج3اأ�صول الإميان)1
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اإجباريا�صم املقرررمز املقررامل�صتوى
ال�صاعات املتطلبات ال�صابقةاأو اختياري

املعتمدة
نوع املتطلب

)جامعة / كلية / 
برنامج(

امل�صتوى 7

SH370)4(اإجبارياأحاديث الأحكام)برنامج2اأحاديث الأحكام)3

SH471)7( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج1القرءان الكرمي )6

SH472)2(فقه الأحوال اإجباريفقه الحوال ال�صخ�صية
برنامج3ال�صخ�صية)1(

SH473برنامج3اإجباريفقه اجلنايات

SH474)2(اإجباريالفرائ�ص)برنامج3علم الفرائ�ص )1

SH475)7( اإجبارياأ�صول الفقه)برنامج3اأ�صول الفقه )6

SH478برنامج3اإجباريالأديان والفرق واملذاهب الفكرية

SH479برنامج2اإجباريال�صيا�صة ال�صرعية

امل�صتوى 8

LAW484كلية3اإجباريالإجراءات اجلزائية

ISLS401)4(اإجباريثقافة اإ�صالمية)جامعة2ثقافة اإ�صالمية)3

SH481)8( اإجباريالقرءان الكرمي)برنامج1القرءان الكرمي )7

SH482برنامج3اإجباريفقه احلدود والتعزيرات

SH483برنامج2اإجباريفقه الق�صاء واملرافعات

SH484برنامج2اإجباريفقه الأطعمة والأميان

SH485برنامج2اإجباريطرق الإثبات

Sh486)8(اإجبارياأ�صول الفقه)3اأ�صول الفقه)7

SH487برنامج2اإجباريتخريج الفروع على الأ�صول

SH4883اإجباريم�صروع بحث وتدريب

SH478)5( اإجبارياأحاديث الحكام)برنامج2اأحاديث الحكام )4
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المقـررات الـشـرعيـة االختيارية	•
عدد الوحدات الدرا�صيةا�صم املقرر "عربي"رمز املقرررقم املقررم

2علم التوثيق الق�صائي�صرع1501

2تطبيقات ق�صائية�صرع2502

2الفقه الطبي�صرع3503

2التنظيم الق�صائي�صرع4504

2النظريات الفقهية�صرع5505

10جمموع ال�صاعات املقررة

• يختار منها الطالب أربع وحدات فقط	
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أواًل: لجنة اإلحصاء والمعلومات.
المهام:

جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات من داخل القسم وخارجه.  -1

اإلسهام في تحليل البيانات، واستخالص النتائج على مستوى أداء برنامج القسم.  -2

إنشاء قاعدة بيانات على مستوى القسم تشمل البيانات واإلحصاءات.  -3

تزويد وحدة الكلية بالمعلومات الالزمة.  -4

إعداد الكتيبات واألدلة والنشرات على مستوى القسم.  -5

إعداد التقرير السنوي للقسم، والذي يرصد إنجازات القسم على مدار العام.  -6

المساهمة في إعداد التقرير السنوي للبرنامج.  -7

وضع الخطة التنفيذية للجنة على مدار العام.  -8

ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها شهريًا لسعادة رئيس القسم بما تم إنجازه.  -9

ثانيًا: لجنة االرشاد االكاديمي.
المهام:

استقبال الطالب الجدد في قسم الشريعة، والترحيب بهم في أول يوم من الدراسة،   -1
والشرح لهم عن نظام الكلية والجامعة.

اإلشراف العام على المرشدين األكاديميين في القسم، ومتابعة ما يرفع منهم من   -2

 لجان القسم ومهام كل لجنة	•
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تقارير وحاالت.

حصر الطالب المتفوقين عن طريق المرشــدين األكاديميين؛ لالجتماع بهم، وحثهم   -3
على مواصلة التفوق، والسعي في تنمية مهاراتهم، وتثبيت مستواهم، ومكافأتهم.

حصر الطالب أصحاب المعدالت المتدنية ِمن ِقَبل المرشــدين األكاديميين، واالجتماع   -4
بهم، ومعرفة أســباب تدني مســتواهم الدراسي، ومتابعة ســيرهم الدراسي، ورفع 

تقرير للَّجنة بذلك.

حصر الطالب المتوقع تخرجهم، ومعرفة المقررات المتبقية عليهم؛ إلدراجها ضمن   -5
المقررات المطروحة في الفصل القادم، ورفع تقرير بذلك للَّجنة.

النظر في شــكاوى الطالب تجاه أي مقرر، وإيجاد الحلول المناســبة لها، والرفع بذلك   -6
لرئيس القسم.

مناقشــة مشــاكل الطالب التي قــد تؤثر على مســتوى تحصيلهم العلمــي، وإيجاد   -7
الحلول لها.

التوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمي، وأهمية التواصل مع المرشدين األكاديميين، وذلك   -8
بنشر الكتيبات والمنشورات الخاصة بذلك.

إتمــام العمليات المتعلقة بالتســجيل بداية كل فصل دراســي ) الحــذف – اإلضافة –   -9
تغيير الشعبة (.

وضع الخطة السنوية للجنة على مستوى القسم.  -10

ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها شهريًا لسعادة رئيس القسم بما تم إنجازه.  -11
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ثالًثا: لجنة البرامج والخطط.
المهام.

اإلشــراف على إعداد الخطط والبرامج الدراســية في القســم ومراجعتها للتأكد من   -1
استيفائها للشروط الالزمة

اإلشــراف على تطوير الخطط والبرامج الدراســية بالقسم، وتحديد مدى توافقها مع   -2
معايير وحــدة المناهج والخطط الدراســية بالجامعة، والنماذج المحــددة في الدليل 
اإلجرائي للبرامــج والخطط الدراســية بالجامعة، ومعايير ومتطلبــات الهيئة الوطنية 
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمي، مع مراعاة أخــذ آراء الطالب، وأعضــاء هيئة التدريس، 

وأرباب العمل، والخريجين فيما يتعلق بخطة القسم.

إعــداد التقاريــر عن الخطط والبرامج الدراســية في القســم، ورفعها لســعادة رئيس   -3
القسم إلقرارها بمجلس القسم.

التنسيق مع أقسام الكلية ووحدة المناهج بالجامعة العتماد الخطط.  -4

مراجعة وتطوير ودراســة ترميز المواد ، وتحديد المتطلبات الســابقة، وعدد الساعات،   -5
التعلــم،  مخرجــات  مــع  مواءمتهــا  ومــدى  وتوصيفاتهــا،  المقــررات،  ومحتويــات 

واستراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم، ورؤية ورسالة وأهداف القسم.

المراجعة الدورية للمعارف والمهارات والكفاءات التي يكتسبها الطالب من البرنامج،   -6
ومدى توافقها مع سوق العمل.

التقويــم الدوري لخطة القســم بناء علــى التغذية الراجعة، وتوصيات التحســين من   -7
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تقارير المقررات، والمقومين الخارجين، والمحكمين ، وإجراء التعديالت الالزمة.

تحديد المواد االختيارية للقسم، ورفع التوصيات للقسم.  -8

معادلة المواد األكاديمية الخاصة بالقسم للطلبة المحولين إلى برامج القسم وفق   -9
النظام.

رابًعا: لجنة الجداول واالختبارات.
المهام.

إعداد الجداول الدراسية للفصول الدراسية.  -1

إعداد جدول االختبارات النهائية إضافة إلى جدول االختبارات الدوري األول والثاني.  -2

التنســيق مع قســم األنظمة وكذلك كلية التربية فيما يخص المواد التي تدرس في   -3
القسم أو التي يدرسها أعضاء القسم.

التأكد من عدم وجود تعارض جداول اختبارات الطالب.  -4

توفير العدد الكافي من المراقبين في االختبارات سواء الدورية منها أو النهائية.  -5

تشكيل لجان لمراقبة االختبارات سواء الدوري منها أو النهائي.  -6

متابعة سير االختبارات سواء الدوري أو النهائي.  -7

إعداد تقرير عن االختبارات الدورية أو النهائية.  -8

بحث التوزيع األنسب للمقررات في جدول االختبارات النهائية على قاعات القسم.  -9

10-القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها اللجنة.
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خامسًا: لجنة التطوير والجودة.
المهام.

ترسيخ مفهوم الجودة، ونشر ثقافتها على مستوى البرنامج.  -1

متابعة أنشطة ضمان الجودة بالكلية ودعم جهودها للوفاء بمتطلبات الهيئة الوطنية   -2
لالعتماد االكاديمي.

القيام بوضع تواصيف البرامج والمقررات، وإجراء الدراسة الذاتية على مستوى القسم.  -3

وضع مخرجات البرامج األكاديمية.  -4

5- وضــع الخطة التنفيذية الســنوية على مســتوى البرنامج للجنة االعتماد بالتنســيق مع 
لجنة التخطيط االستراتيجي.

وضع الخطة التطويرية والتدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم، وما يتعلق بالجودة   -5
واالعتماد االكاديمي، بالتنسيق مع وحدة خدمة المجتمع وتنمية مهارات أعضاء هيئة 

التدريس.

جمع الملف االلكتروني للمواد، ووضع تقارير االختبارات.  -6

إمــداد أعضاء هيئــة التدريس بالوثائــق والمطبوعات والنمــاذج المطلوبــة، واإلصدارات   -7
الحديثة الالزمة لالعتماد االكاديمي.

ترفــع اللجنــة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها شــهريًا لســعادة رئيس القســم بما تم   -8
إنجازه.
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سادسًا: لجنة مصادر التعلم.
المهام.

حصر مصادر التعلم بالقسم.  -1

حصر الكتب والمراجع وتحديثاتها التي يحتاجها البرنامج بالتواصل مع لجنة الخطط   -2
والبرامج

التواصــل مع مكتبــة خدمة الطالب لبحــث كفاية مراجع البرنامج، وتســهيل ســبل   -3
الوصول إليها، أول كل فصل دراسي.

متابعة المكتبة الورقية، وتوفير المصادر االلكترونية، والحاســوب بالتواصل مع عمادة   -4
المكتبات

5- عقد االستبانات الالزمة للتأكد من كفاية مصادر التعلم بالبرنامج.

وضع الخطة السنوية للجنة  -5

ترفــع اللجنــة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها شــهريًا لســعادة رئيس القســم بما تم   -6
إنجازه.

سابًعا: لجنة متابعة الخطة التشغيلية.
المهام.

عمل الخطة التشغيلية للبرنامج  -1

متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية لقسم الشريعة.  -2

توزيع المبارات على مديريها  -3
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متابعة تنفيذ المبادرات وحصر نسبة اإلنجاز  -4

تقديم التقارير الالزمة للبرنامج عما تم إنجازه.  -5

حصــر توصيات التحســين الواردة مــن قياس المؤشــرات، وقياس المخرجــات، وتقارير   -6
المقررات

ثامًنا: لجنة تحفيز ومكافأة أعضاء هيئة التدريس.
المهام.

وضع معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بقسم الشريعة المتميزين الذين يستحقون   -1
التكريم والمكافأة.

اقتراح نوع التكريم والمكافأة، بما في ذلك االنتساب، أو الصيفي، أو الساعات الزائدة، أو   -2
الدبلوم، إلخ.

اختيار األعضاء المتميزين بناء على المعايير التي وضعتها اللجنة.  -3

ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لسعادة رئيس القسم بما تم إنجازه.  -4

تاسًعا: لجنة البحث العلمي.
المهام.

وضع الخطة السنوية للجنة.  -1

وضع الخطة البحثية للقسم.  -2

تطبيق المبادرات الواردة في الخطة التشغيلية للقسم المتعلقة بالبحث العلمي.  -3

تنسيق النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.  -4
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عقد اللقاءات العلمية لطالب القسم.  -5

فحص االنتاج العلمي للمتقدمين للتعيين في القسم ورفع التقارير عنها.  -6

النظــر في توافر الشــروط األولية لإلنتــاج العلمي للمتقدمين علــى الترقية من أعضاء   -7
هيئة التدريس في القسم.

حصر األعمال المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.  -8

ترفــع اللجنــة محاضر اجتماعاتها وتقاريرها شــهريًا لســعادة رئيس القســم بما تم   -9
إنجازه.

لجنة خدمة المجتمع
المهام

التواصل مع جهات المجتمع داخل الجامعة وخارجها  -1

حصر القضايا التي يحتاجها المجتمع.  -2

تنفيذ المبادرات الواردة في الخطة االستراتيجية للجامعة والكلية والبرنامج.  -3
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نظام اجلامعة التي تخرج منهااملوؤهلاجلن�صيةع�صو هيئة التدري�ص
الدرا�صة

املواد التي يدر�صها يف الف�صل 
احلايل

انتظام مع جامعة ماليا – ماليزيادكتوراه�صعوديد. حممد خليل   ال�صيخي
ر�صالة علمية

معامالت مالية معا�صرة
فقه املعامالت

انتظام ر�صالة جامعة اأم القرىدكتوراه�صعوديد.اإبراهيم علي ال�صفياين
علمية

فقه الأ�صرة ماج�صتري )طالب – 
طالبات(

انتظام مع دكتوراه�صعوديد. اأمني حمفوظ ال�صنقيطي
ر�صالة علمية

جامعة الإمام –املعهد دكتوراه�صعوديد. بندر �صقر الذيابي
العايل للق�صاء

انتظام مع 
ر�صالة علمية

الفقه املقارن ماج�صتري -فقه 
اجلهاد والعالقات الدولية

انتظام مع اجلامعة الأردنيةدكتوراه�صعوديد. نواف رحيل ال�صراري
ر�صالة علمية

اأ�صول فقه1- ق�صايا فقهية 
معا�صرة

انتظام ر�صالة جامعة اأم القرىدكتوراه�صعوديد.  حممد بن �صديد الثقفي
علمية

الفرائ�ص2-  القواعد الفقهية 
للماج�صتري – القراآن 3

د. �صلطان عبدالرحمن 
انتظام مع جامعة اأم القرىدكتوراه�صعوديالعبيدان

ر�صالة علمية
فقه املعامالت 2
القراآن الكرمي3

انتظام ر�صالة اخلرطومدكتوراه�صودايناأ.د.اإ�صماعيل حنفي احلاج
فقه اجلنايات- ال�صيا�صة ال�صرعيةعلمية

انتظام مع اأم القرىدكتوراهجزائرياأ.د. نور الدين �صغريي
ر�صالة علمية

اأ�صول فقه5-  مقا�صد ال�صريعة- 
تخريج الفروع على الأ�صول – 

اخلالف واملناظرة

انتظام مع اجلامعة الأردنيةدكتوراه�صعوديد. اأحمد حممد الأزوري
ر�صالة علمية

فقه العبادات2- ق�صايا فقهية 
معا�صرة- فقه الأحوال 

ال�صخ�صية2- املدخل لدرا�صة 
الفقه الإ�صالمي

أعضاء هيئة التدريس قسم الشريعة	•
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نظام اجلامعة التي تخرج منهااملوؤهلاجلن�صيةع�صو هيئة التدري�ص
الدرا�صة

املواد التي يدر�صها يف الف�صل 
احلايل

اجلامعة الإ�صالمية – دكتوراهجزائرياأ.د. حممد ح�صني العيد
املدينه

انتظام مع 
ر�صالة علمية

فقه ال�صالة- تف�صري اآيات 
الأحكام2- تف�صري اآيات 

الأحكام3- نظرية العقد 
ماج�صتري- اأ�صول فقه درا�صات 

اإ�صالمية

انتظام مع جامعة الأزهردكتوراهم�صريد. مرزوق فتحي عيد
ر�صالة علمية

فقه ال�صالة- م�صروع بحث 
وتدريب –قراآن1- تف�صري اآيات 

الأحكام2

انتظام مع جامعة اأم القرىدكتوراه�صوريد. ح�صان جا�صم الهاي�ص
ر�صالة علمية

قراآن1- قراآن7- تف�صري اآيات 
الأحكام 3- فقه الأ�صرة2- فقه 

املعامالت

جامعة ال�صودان للعلوم دكتوراهمينيد. نبيل ناجي حم�صن
والتكنولوجيا

انتظام مع 
ر�صالة علمية

تف�صري اآيات الأحكام 1   - واأ�صول 
فقه 3

جامعة اأم درمان دكتوراهمينيد. نا�صر حممد العبيدي
ال�صالمية

انتظام مع 
ر�صالة علمية

اأحكام املواريث والو�صايا والوقف- 
املدخل لدرا�صة الفقه الإ�صالمي- 

اأحاديث الأحكام 5- اأحكام 
الأ�صرة 2- نظريات فقهيه �صعبتان

انتظام مع جامعة الإمامدكتوراه�صعوديد. ماجد بالل �صربه
فقه الطهارة- القراآن 3ر�صالة علمية

انتظام مع جامعة امللك �صعوددكتوراه�صعوديد. حممد مانع اجلهني
ر�صالة علمية

قراآن 1  – فقه ال�صالة- قراآن5  
–قراآن 7

اجلامعة الإ�صالمية- دكتوراه�صعوديد. اإبراهيم �صمايل ال�صلمي
املدينه

اإنتظام
مع ر�صالة 

علمية
اأ�صول فقه 1
اأ�صول فقه 7

انتظام مع جامعة الق�صيمدكتوراه�صعوديد. بدر ر�صيد �صامل الر�صيدي
ر�صالة علمية

ال�صيا�صة ال�صرعية – اأ�صول 
3التنظيم الق�صائي

اجلامعة الإ�صالمية- دكتوراه�صعوديد. يحي حممد �صليمان عري
املدينه

انتظام مع 
اأ�صول 3ر�صالة علمية
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نظام اجلامعة التي تخرج منهااملوؤهلاجلن�صيةع�صو هيئة التدري�ص
الدرا�صة

املواد التي يدر�صها يف الف�صل 
احلايل

جامعة الإمام حممد بن دكتوراه�صعوديد. ريا�ص �صالح البلوي
�صعود ال�صالمية

انتظام مع 
ر�صالة علمية

فقه املنا�صك -  املدخل لدرا�صة 
الفقه الإ�صالمي - القراآن 1

انتظام مع جامعة اأم القرىدكتوراه�صعوديد. خليل اإبراهيم غزواين
ر�صالة علمية

فقه الأحوال ال�صخ�صية 2- 
املدخل لدرا�صة الفقه الإ�صالمي

انتظام مع جامعة اأم القرىدكتوراه�صعوديد. اأحمد �صليمان العطوي
ر�صالة علمية

اأحاديث الأحكام 1- فقه 
اجلنايات واحلدود

دكتوراه�صعوديد. مو�صى عبداهلل البلوي

العقيدة - فرق واأدياندكتوراه�صعوديد. مو�صى عقيلي ال�صيخي

النحو1دكتوراه�صعوديد. طماح �صعد ال�صبيعي

النحو1اأردينناجح �صوافطه

النحو3اأحمد �صعد عبداحلميد

النحو3عادل الزغبي

النحو3عاطف عبدال�صبور

د. مرمي عي�صى حامد 
انتظام مع جامعة الأمرية نورهدكتوراه�صعوديهالعي�صى

القراآن 3ر�صالة علمية

انتظام مع جامعة امللك عبدالعزيزدكتوراه�صعوديهد. منيفة �صامل ال�صاعدي
تف�صري اآيات الأحكام2ر�صالة علمية

انتظام مع جامعة المرية نورةدكتوراه�صعوديهد. نداء �صعد البيا�صي
ر�صالة علمية

الفرائ�ص2 - املواريث والو�صايا 
والوقف - ا�صول الفقه8
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نظام اجلامعة التي تخرج منهااملوؤهلاجلن�صيةع�صو هيئة التدري�ص
الدرا�صة

املواد التي يدر�صها يف الف�صل 
احلايل

انتظام مع جامعة الأزهردكتوراهم�صريةد. عزيزة علي ندا
ر�صالة علمية

فقه احلدود و التعزيرات - فقه 
اجلنايات – فقه ال�صالة

جامعة القراآن الكرمي دكتوراه�صودانيةد. جواهر رزق �صعيد
والعلوم الإ�صالمية

انتظام مع 
ر�صالة علمية

فقه اجلهاد والعالقات الدولية
فقه املعامالت 2

م�صروع بحث وتدريب
ال�صيا�صة ال�صرعية

انتظام مع جامعة دم�صقدكتوراه�صوريةد. هدى حممد  رم�صان
ر�صالة علمية

فقه املنا�صك- فقه معامالت 2- 
فقه الأحوال ال�صخ�صية2- تف�صري 

اآيات الأحكام 1

انتظام مع جامعة ام القرىدكتوراه�صعوديةد. عبري الثقفي
اأ�صول فقه 7 - اأ�صول فقه 5ر�صالة علمية

د. فايزه زعل العنزي

النحو1د. هبه يا�صني

مبتعثه لدرا�صة الدكتوراهماج�صتري�صعوديهاأ.�صموخ علي القحطاين

جامعة المام حممد بن معيدة�صعوديةانفال القحطاين
مدخل لدرا�صة الفقه الإ�صالميانتظام�صعود

فقه طبي، القران كرمي
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• بيانات االتصال )مكتب رئيس القسم(.	

• رئيس القسم: د/ أمين الشنقيطي	
• 	a.alshengity@ut.edu.sa  :البريد اإللكتروني
• تليفون رئيس القسم:  0144565161	
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