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 .التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآنأن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو 

إن التعليم في السعودية هو الركيزة األساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في 

 العلوم والمعارف

 خادم الحرمين الشريفين

 الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
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, عندما وحدها الملك عبدالعزيز بن  ظروف بالغة من الصعوبةبسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في 

 –طيب هللا ثراه –عبدالرحمن آل سعود  

 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

 ولي العهد
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 شكر وعرف ان  
 

مديرها ووكالئها وعمدائها على كل ما  جامعة الملك سعود ممثلة في   نشكر 

لجميع كليات وأقسام الجامعة , ومن ضمنها قسم الدراسات قدمته وتقدمه 

افتتاح قسم الطالبات,   اإلسالمية من حين نشأته على مستوى البكالوريوس إلى

 .  في جميع المجاالت ت مساراته الثالث , وال تزال تدعم وتوجه وتعطي ونشئ

جزيل الشكر واالمتنان مع دعواتنا لهم  وجميع منسوبيه     القسمفلها من ادارة 

  بالتوفيق والخير والفالح
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 كلمة رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 
 

مية أن أشكر كل  قسم الدراسات اإلسالالبكالوريوس  برنامج بيطيب لي في بداية هذا الدليل التعريفي 

 داريين.إلوإ ,البرنامج من أعضاء هيئة التدريسهذا  من قام على إنجاز أهداف وغايات

والعقيدة, والفقه وأصوله. والذي  ف ببرنامج البكالوريوس بمساراته الثالث السنة وعلومها,عر  وأ  

العلم الشرعي المبني على أصوله الصحيحة من  بالملتحقين به من طالب وطالبات  أنشئ بهدف تأهيل

وسلم, واالستدالل بما اعتمد عليه السلف الصالح من قياس كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه 

 . وإجماع

هذه البرامج , فما أقيمت  داعياً الملتحقين بالبرنامج إلى بذل الجهد والصبر في سبيل التحصيل العلمي

 م .والمنشآت إال من أجله

عليها على بذلهم , والقائمين  , وأشكر مدير جامعة الملك سعود وأكرر شكري للقائمين على البرنامج

 وعطائهم لهذه الجامعة .

 والبالد داعيا هللا عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ بأيديهم لما فيه صالح العباد

 وصلى هللا على نبينا محمد  

 



 الدليل التعريفي ببرنامج البكالوريوس قسم الدراسات اإلسالمية   7 

 د. عبدهللا بن برجس الدوسري

 

 المحتويات : 

 8.........................................................................................  نشأة البرنامج :

 8................................................................................................... الرؤية :

 8..................................................................................................الرسالة :

 8..................................................................................: القيم العامة للبرنامج

 8:..............................................................................غايات وأهداف البرنامج 

 9.................................................................................الهيكل العام للبرنامج :

 10....................:.................................... توصيفات المقررات لمسارات التخصص

 15............................................................................الخطة الدراسية للبرنامج :

 15:.....................................................................................السنة التحضيرية 

 28:......................................................... الشرعية لعلوما لمسار الميداني دريبالت

 31.............................................................................................لجان القسم :

 34:...............................................................................أعضاء هيئة التدريس 

 45........................................:.................................إحصائية بعدد طالب القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدليل التعريفي ببرنامج البكالوريوس قسم الدراسات اإلسالمية   8 

 

 نشأة البرنامج :

         

م، وهو بذلك  1974-1973هـ الموافق  1394-1393الدراسات اإلسالمية عام   برنامج تم إنشاء     

هـ الموافق 1407-1406الطالبات عام  قسم أكلية التربية من حيث النشأة، كما أنش برامجثالث 

بإضافة مواد  البرنامج بتدريس مواد اإلعداد العام، ثم قام البرنامج م، وبدأ نشاط  1985-1986

عندما دعت الحاجة إلى وجود معلمين يحملون درجة البكالوريوس   شرعية، وتربوية، وأخرى حرة،

 والفقه وأصوله.  والعقيدة, ،السنة وعلومها ة:في الشريعة والتربية في أحد المسارات التخصصية التالي 

 

الجامعة خدمة   ر برامجكلية التربية, ومن أكث برامج أكبر من الدراسات اإلسالمية برنامج ويعد        

بتدريس مواد اإلعداد  برنامجلطالبها في تدريس المقررات في مرحلة البكالوريوس حيث يقوم أساتذة ال

أهمية   برنامجمن خطة الطالب, ولل %6الجامعة وتمثل هذه المواد ما نسبته العام لجميع طالب وطالبات  

والمهام الموكلة إليه, والرسالة التي ينهض بأعبائها رسالة عظيمة   برنامجخاصة تنبع  من طبيعة ال

 -صلى هللا عليه وسلم –القدر, عظم ما يقوم بتعليمه, وهو الدين الذي أنزله هللا تعالى على نبينا محمد 

 الذي جعله هللا منهجا متكامالً، وتشريعاً شامالً لكل مجاالت الحياة. و

 : رسالة البرنامج 

توفير بيئة علمية متميزة  لتأهيل الكفاءات الشرعية التربوية، وتعزيز البحث العلمي، وتلبية احتياجات 

 المجتمع في مجال العلوم الشرعية. 

 : رؤية البرنامج

 تخريج معلم العلوم الشرعية التربوية. الريادة والتميز في  

 القيم العامة للبرنامج : 

 االلتزام بمنهج الوسطية في الحياة. .1

 التخلق باألخالق اإلسالمية. .2

 العمل على بناء الشخصية العلمية التربوية . .3

 نشر ثقافة الحوار الموضوعي القائم على حرية الرأي المنضبط بضوابط الشرع. .4

 العلمي. الجدية والصبر في البحث  .5

 ربط الطالبة بمنهج السلف في الفهم واالستدالل. .6

 ربط األبحاث الشرعية بالقضايا المعاصرة. .7

 ترسيخ عالمية اإلسالم وشموليته لجميع شؤون الحياة . .8

 إبراز الوالء للدين والوطن من خالل المشاركة في األعمال التطوعية. .9

 االعتزاز بدور الوطن في خدمة اإلسالم والحفاظ على ثوابته .10

 بث روح العمل ضمن الفريق .11
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 أهداف البرنامج :غايات و

 تأهيل كفاءات تربوية متخصصة في العلوم الشرعية.- 1

 بناء الشخصية اإلسالمية المتزنة، والقائمة على الفهم الصحيح للدين اإلسالمي. -2

 العلمي في الدراسات الشرعية وتوظيفه في التعامل مع المستجدات.االرتقاء بالبحث -3

اإلسهام في خدمة المجتمع بنشر العلم الشرعي بين أفراده وتحصينه من االنحرافات الفكرية -4

 والسلوكية.

 غرس الهوية الوطنية -5

 

 الهيكل العام للبرنامج :

 

 توصيفات المقررات لمسارات التخصص

 وعلومها : مسار السنة  .1

, وأسس  -صلى هللا عليه وسلم –ويهدف المسار إلى تعليم العلوم المتعلقة بسنة النبي  

وأصول هذا العلم من علم مصطلح الحديث, والتخريج, ودراسة كتب الرجال ومناهج 

 المحدثين, ومعرفة المنهج الصحيح لدراسة األحاديث دراسة تحليلية .

مسارات البرنامج 

مسار الفقه 
وأصوله

ةمسار العقيد
مسار السنة 

وعلومها
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 والمقررات التي يطرحها المسار :  

 المحتويات  المقرر

المدخل إلى علوم  

 سلم  116الحديث 

: ريتناول المقر  

 السنة النبوية، تعريفها، ومنزلتها من التشريع، وعالقتها مع القرآن الكريم، وتدوينها، وأشهر 

  -المصنفات فيها

 النبوية.الرد على أبرز الشبهات المثارة حول حجية السنة   -

  226مصطلح الحديث 

 سلم

يتناول المقرر دراسة علم مصطلح الحديث، ويتضمن ذلك: تعريفه ، ونشأته، وأشهر مصنفاته،  

 والمصطلحات الخاصة به. 

دراسة الصحيحين 

 سلم  231

مناهج العلماء في التصنيف, مع دراسة موسعة للصحيحين   يتناول المقرر:  

 

يتناول المقرر دراسة موسعة لكتب السنن الخمسة، ويتضمن ذلك : تراجم أصحابها، ومناهجهم   سلم  233دراسة السنن 

 في التصنيف، والتطبيق العملي بواسطتها.

  312كتب رواة الحديث 

 سلم

, ومراتبه وألفاظه  والتعديل، وحكمه، وأهميتهعلم الجرح   يتناول المقرر:  

  414تخريج الحديث 

 سلم

التعريف بعلم التخريج ودراسة الخطوات الدقيقة لتخريج الحديث يتناول المقرر:   

 ودراسة األسانيد       -

(  2مناهج المحدثين ) 

 سلم  419

وأشهر  يتناول المقرر دراسة مناهج المحدثين في تصنيف السنن، وكتب المصنفات واآلثار،

  المصنفات فيها .

كتب المجاميع والزوائد  

 سلم  420

يتناول المقرر:     

والتعريف بعلم  مقدمة في تدوين السنة النبوية، ومناهج المحدثين في التصنيف دراسة  -

فيها . الزوائد والمجاميع وأبرز المصنفات  

 مسار العقيدة  .2

ويهتم بتأصيل المسائل العقدية, ودراستها باألدلة, والتعرف على منهج أهل السنة والجماعة , والفرق 

 المخالفة من الفرق الكالمية والمذاهب الفلسفية . 

  

 المقررات التي يتم تدريسها في مسار العقيدة

تفسير التاريخ بين  

مناهج الغربيين ومناهج  

 المسلمين

 سلم  427

يتناول المقرر: فلسفة التاريخ ونشأتها، ومعنى تفسير التاريخ،واتجاهاتها وأنواعها، وأهم  

 شخصياتها، ونقدها وفق العقيدة اإلسالمية. 

 -2-ملل ونحل 

 سلم  425

يتناول هذا المقرر: الهندوسية والبوذية والزرادشتية والصابئة من حيث تاريخها  ونشأتها و  

 انحرافاتها العقدية وشخصياتها ونقد اإلسالم لها. 

العقيدة اإلسالمية  

والمذاهب الفكرية  

 سلم  328المعاصرة 

يتناول المقرر: المذاهب الفكرية كالوجودية والشيوعية والبراغماتية من حيث النشأة والشخصيات  

 اإلسالم، والرد عليها ونقدها. وأسباب انتشارها في العالم اإلسالمي، وأبرز عقائدها وآثارها على 

موقف اإلسالم من  

 سلم 327 -2-الفلسفة 

يتناول المقرر: نبذة عن الفالسفة المنتسبين لإلسالم وردود العلماء عليهم، وفلسفة افلوطين  

وأرسطو حول قدم العالم والنفس وردود علماء السلف عليهم، وفلسفة وابن سينا والفارابي حول  

واألخطاء العقدية التي وقع بها المتكلمين والفالسفة وردود العلماء عليهم،  الحشر والرد عليهم، 

  وموقف ابن تيمية وردوده على ابن سينا والفارابي.

تناول المقرر: اليهودية والنصرانية ومصادرها الدينية وتحريفهم لها وأهم معتقداتها وفرقها والرد ي  -1-الملل والنحل 
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 عليهم، والتنصير والبشارة بمحمد صلى هللا عليه وسلم في كتبهم.  سلم 325

التصوف في ضوء  

 سلم 324اإلسالم 

ا وعباداتها، يتناول المقرر: الصوفية ونشأتها وطرقها وأهم عقائدها والخرافات التي وقعت فيه

 وطرقها وموقف اإلسالم منها.

عقيدة أهل السن ة  

 سلم 322 -2-والجماعة 

يتناول المقرر: مسألة اإليمان عند أهل السنة والجماعة ومدى ارتباط اإليمان باألعمال،و زيادة  

اإليمان ونقصانه، والفرق المخالفة فيه وحكم مرتكب الكبيرة، وعقيدة أهل السنة في النبوة 

صهم، والمعجزة والعصمة، والفرق التي خالفتهم فيها، كما تتناول مسألة اإليمان بالقدر وما  وخصائ

 يتعلق بها، واإلمامة واألحكام حولها كالصالة خلف الفاسق وأئمة الجور، أهمية لزوم الجماعة. 

المتكلمون والرد عليهم  

 سلم 225 -ب–

لنشأة وأهم عقائدهم وشخصياتهم، ومواطن  يتناول المقرر:  فرقة األشاعرة والماتريدية من حيث ا

 الخالف بينهم وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وموقف أهل السنة منهم.

المنطق اليوناني ونقد  

 سلم224المسلمين له 

يتناول المقرر: المنطق من حيث النشأة ومدى عالقته بالوثنية واليونانية، والمسائل المتعلقة حوله  

نقد السلف ووكيفية دخوله للعالم اإلسالمي، وأثره على العلوم اإلسالمية و الفرق اإلسالمية، 

 .للمنطق

العقيدة اإلسالمية  

 سلم 223

ى التوحيد وأقسامه ودالئله، والمفاهيم الخاطئة حول  يتناول المقرر: مفهوم العقيدة اإلسالمية ومعن

التوحيد واألقوال واألفعال وأحكامها، كالسحر والشعوذة والتمائم واالستغاثة، واألسس التي يقوم 

 عليها توحيد األسماء والصفات ونقد االنحرافات حوله. 

المدخل إلى العقيدة 

 سلم222اإلسالمية  

اإلسالمية ومصادرها وسماتها، والخصائص التي تمتاز بها العقيدة ر: العقيدة يتناول المقر

اإلسالمية، واالنحرافات في فهم النصوص العقدية كالتعطيل والتشبيه وغيرها من المفاهيم  

الخاطئة، كما تتناول التوحيد وأقسامه وأركان اإليمان والشرك وأنواعه والبدع وأسباب ظهورها  

 لفرق وجهود السلف في ردها والدفاع عن العقيدة اإلسالمية واالنحرافات التي ظهرت عند ا

موقف أهل السنة من 

 سلم126(  2الفرق )

يتناول المقرر: الفرق الباطنية كالشيعة اإلسماعيلية والنصيرية والدروز والقاديانية من حيث 

وخطرها على  التعريف والنشأة وأهم شخصياتهم و معتقداتهم والعالقة التي تربط هذه الفرق ببعض 

 األمة اإلسالمية وموقف اإلسالم منها، والرد عليهم. 

موقف أهل السنة من 

 سلم123  -1-الفرق 

موقف أهل السنة من ظهور الفرق ومدى التزامهم بالكتاب والسنة واألسباب  يتناول المقرر: 

 الرد عليها. التاريخية والتغيرات اإلجتماعية والتحوالت الفكرية لظهور الفرق، وأهم تلك الفرق و

عقيدة أهل السنة  

 سلم 122( 1والجماعة )

: عقيدة أهل السنة والجماعة وألقابهم ومصادر التلقي عندهم، وقواعد االستدالل في يتناول المقرر

التلقي وفي الصفات، وأبرز الفرق التي خالفتهم في االستدالل وأهم عقائدهم كالصفات واإليمان  

 والرد على منكري البعث.بالمالئكة واليوم اآلخر  

موقف االسالم من  

 سلم 227 -1-الفلسفة

 يتناول المقرر:بيان على ماذا قام الفكر اليوناني ومن هم قادته.

 نقد اقوال الفالسفة المخالفة للعقيدة االسالمية.

االسالم والمذاهب 

الحديثة والمعاصرة  

 سلم 423

 المذاهب الفلسفية الحديثة في المجتمع االوربي يتناول المقرر: شرح وبيان عوامل ظهور 

 دراسة المذهب العقالني التجريدي و المذهب العقالني التجريبي.

 مسار الفقه وأصوله :  .3

ويهدف المسار إلى تدريس كتب وأبواب الفقه التي نص عليها الفقهاء في كتبهم, وتدريس أسس 

 والمواريث . وقواعد أصول الفقه, وأحكام الوصايا  

 والمقررات التي يطرحها المسار

 436 -4-أصول الفقه 

 سلم

يتناول المقرر االجتهاد ومسائله في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم، والتعارض بين األدلة 

النسخ(، وأنواع هذه الطرق، وقراءات نصية   -الترجيح  -الشرعية، وطرق دفعه )الجمع 

 تطبيقية. 

تناول المقرر طرق داللة اللفظ على المعنى بالعبارة، واإلشارة، ومفهوم المخالفة المستنبطة  ي  -3-أصول الفقه 
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 -الخاص  -العام  -المشترك  -المبهم  -من األدلة الشرعية،  وأنواع هذه الدالالت )الواضح  سلم 435

 النهي(.  -األمر  -اإلطالق والتقييد 

  -2-أصول الفقه 

 سلم 434

يتناول المقرر مباحث الحكم الشرعي تعريفه وأقسامه التكليفي والوضعي، وتقسيمات الحكم 

والمباح(، وتقسيمات الحكم الوضعي   -المكروه  -والحرام  -المندوب  -التكليفي )الواجب 

الصحة والبطالن والفساد(، وتعريف المحكوم  -الرخصة والعزيمة  -المانع  -الشرط -)السبب 

 وشروطه. فيه  

يتناول المقرر الجهاد والعالقات الدولية وأحكام الدور، والهجرة، وآداب اإلسالم في الحرب  سلم 433فقه السير 

 والسلم، وأحكام األسرى، والغنيمة والفيء، وعقد األمان والذمة وأحكامهما المتعلقة بهما.

 -3-فقه المعامالت 

 سلم 341

والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات والجعالة يتناول المقرر أبواب السبق والعارية 

واللقطة واللقيط والوقف والهبة والعطية وتصرفات المريض والشهادات ، وأهم األحكام 

 الفقهية المتعلقة بها.

(  1فقه العبادات)

 سلم 340

يتناول المقرر كتاب الطهارة بذكر أحكام المياه والوضوء وسننه، ومكروهاته، ونواقضه،  

والتيمم، والمسح على الخفين، والغسل الواجب والمستحب، وأحكام الحيض والنفاس، وكتاب 

الصالة تعريفها ومكانتها وحكمها بالتفصيل، وصفة الصالة، وشروطها وأركانها وواجباتها 

ها ومبطالتها، وسجود السهو، والصلوات ذوات األسباب، وصالة الجمعة، وسننها ومكروهات

وكتاب الصوم تعريفه وفضله وأدلة مشروعيته، وشروطه، ومفسداته، وما يكره ويستحب في  

 الصوم وحكم قضاء الصوم، وصوم التطوع، وأهم األحكام الفقهية المتعلقة بها. 

 -2 -فقه المعامالت 

 سلم 335

واب الحوالة، والصلح، والحجر، والوكالة، والشركة، وشركة األبدان والوجوه يتناول المقرر أب 

 والمضاربة وشركة المفاوضة، والشركات الحديثة، والمساقاة، والمزارعة، واإلجارة.

  -1  -أصول الفقه 

 سلم 317

يتناول المقرر مفهوم علم أصول الفقه، ومناهج العلماء في كتابته،واألدلة الشرعية المتفق  

شرع من  -القياس، واألدلة المختلف فيها )قول الصحابي  -اإلجماع  -السنة  -يها )القرآن عل

 االستصحاب(.-العرف  -سد الذرائع  -المصلحة المرسلة  -االستحسان  -قبلنا 

يتناول المقرر مفهوم القضاء وأهميته وأبرز مصنفاته، وأركانه وشروطه وأحوال القضاة،  سلم 239فقه النظم  

تهم واختصاصاتهم، ودرجات المحاكم،وأصول المحاكمات الشكلية والموضوعية، وحصان

والحكم على الغائب، ونقض الحكم القضائي، وحاالته وحاالت الرجوع على القاضي، ووالية 

الحسبة واختصاصاتها، والوالية )الوظيفية العامة( وأهميتها وقواعدها ومجاالتها، وطرق  

اإلسالمية والمعاصرة، والرقابة والتفتيش على الموظفين، التعيين والتوظيف في العصور 

والجزاءات المادية والمعنوية المقررة على المقصرين، ونماذج تطبيقية على أوضاع الوالة 

 ودوامهم وصالتهم بالموظفين  واألمراء والموظفين قديماً وحديثاً وأساليب إدارتهم

  -2 -فقه العقوبات 

 سلم 236

  -حد البغي-الحرابة-السرقة-الخمر -القذف-أبواب الحدود الشرعية، حد الزنا يتناول المقرر 

 الردة(، والتفريق بينها وبين القصاص والتعزير، وأحكام الساحر والكاهن.

 -1-فقه المعامالت 

 سلم 235

يتناول باب البيع تعريفه وحكمه وشروطه، والبيوع المنهي عنها، والشروط في البيع، وأنواع  

وقبض المبيع واإلقالة، وباب الربا والصرف، وباب بيع األصول والثمار، وباب السلم، الخيار، 

 وباب القرض، وباب الرهن، وباب الضمان والكفالة. 

  -1 -فقه العقوبات 

 سلم 136

يتناول المقرر كتاب الجنايات تعريفها وحكمها وأقسامها وشروط وجوب القصاص، وباب 

وباب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، والقصاص  استيفاء القصاص، وباب العفو عنه،

من الجماعة، وكتاب الديات تعريفها وأحكامها، وباب مقادير ديات النفس، وديات األعضاء 

ومنافعها، وباب الشجاج وكسر العظام، وباب العاقلة وما تحمله، وكفارة القتل، وأحكام القسامة 

. 

 –ب  -فقه العبادات 

 سلم 135

دليل مشروعيته، وأهم األحكام المتعلقة به،   -فضله  -يتناول المقرر كتاب االعتكاف تعريفه

  -حكمها بالتفصيل، وأهم األحكام المتعلقة به، والعقيقة – دليلها -وكتاب األضحية تعريفها

ما  أحكامها، وكتاب األطعمة أوالً بذكر قواعد فيما يباح ويحرم من األطعمة، ثانياً بذكر  -تعريفها

شروطها، والصيد تعريفه وشروطه، وكتاب األيمان  -تعريفها-يباح ويحرم ويكره، والذكاة 
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 الخطة الدراسية للبرنامج :

 السنة التحضيرية : 

 عدد الساعات  اسم المقرر  رقم المقرر  

المستوى  
 االول 

 2 الرياضياتمبادئ  ريض  130
 3 مهارات الحاسب تقن  140
 2 مهارات االتصال علم  140
 8 1اللغة االنجليزية  نجم  140

المستوى  
 الثاني

140  
 حصص

 2 مقدمة في اإلحصاء

 2 المهارات الكتابية عرب 140
مهارات التعلم والتفكير  نهج  140

 والبحث
2 

 1 2الصحة واللياقة  صحة 150
 8 2اللغة االنجليزية  نجم  150

 

 

شروط وجوب الكفارة فيها، وكفارة اليمين، وحكم النسيان واإلكراه في اليمين، والنذر   -تعريفها

 تعريفه أحكامه، أقسامه، وصوره. 

وصايا ومواريث  

 سلم 134

تعريفها، وحكمها، وحكم الرجوع فيها، وتفسير آيات المواريث، يتناول المقرر باب بالوصية 

وباب المواريث تعريفه وأسبابه، وأركانه، وموانعه، وأصحاب الفروض والعصبات، والحجب، 

 والعول، وأحوال الرد، وطريقة حساب التركات وتقسيمها.

بة، وأركان النكاح وشروطه، يتناول المقرر باب النكاح تعريفه حكمه، وتعريف الخط سلم 133فقه األسرة 

والمحرمات من النساء والشروط في النكاح، والعيوب في النكاح ونكاح الكفار والصداق 

ووليمة العرش وعشرة النساء وأبواب الخلع، والطالق وأنواعه، وباب الرجعة،واإليالء، 

 والظهار،  واللعان، والعدد، والنفقات، والرضاع،   والحضانة .

 -2-فقه عبادات 

 سلم 132

يتناول المقرر باب الزكاة تعريفها وحكمها وشروطها واألموال الزكوية ومقادير الزكاة فيها، 

وزكاة الفطر، وأهل الزكاة، وباب الحج والعمرة تعريفهما وشروط وجوبهما والمواقيت الزمنية 

 والمكانية واإلحرام ومحظوراته، وصفة العمرة والحج، وأحكام جزاء الصيد والهدي.

المدخل الى الفقه 

 سلم 232االسالمي 

الى وقتنا الحاضر،  ملسو هيلع هللا ىلصيتناول المقرر دراسة شاملة الدوار الفقه االسالمي من زمن الرسول  

 وجهود االئمة في ازدهار الفقه والتأليف فيه. 

فقه السيرة النبوية  

 سلم 437

 ومراحل الدعوة . ملسو هيلع هللا ىلصيتناول المقرر  دراسة حياة المصطفى 

 ه. وغزوات  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك اخالقه 

 يتناول المقرردراسة التأمين وبيان انواعه وحكم كل نوع.  سلم 339الفقه المقارن  

 الشركات انواعها وحكمها وبيان انواع الشركات الحديثة.
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 :السنة وعلومها الخطة الدراسية لمسار 

 :المستوى الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية  سلم  101

 2 أصول التربية اإلسالمية  ترب   102

 3 مقدمة في التعلم والتعليم نهج   334

 2 ( 1فقه العبادات ) سلم  340

 2 المدخل إلى علوم القرآن سلم  228

 2 المدخل إلى علوم الحديث سلم  116

 2 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  سلم  222

 2 المدخل إلى الفقه اإلسالمي  سلم  232

 2 ( 1عقيدة أهل السنة والجماعة) سلم  122

19 
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 :المستوى الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 اإلسالم وبناء المجتمع  سلم  102

 2 المهارات اللغوية عرب  101

 2 علم النفس التربوي  نفس   222

 2 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل   242

 2 مقرر اختياري  

 2 مصطلح الحديث سلم  226

 2 التالوة والتجويد سلم  230 

 2 ( 1أصول الفقه) سلم  317

 2 ( 1الملل والنحل ) سلم  325

 2 العقيدة اإلسالمية  سلم  223

20 
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 :المستوى الخامس

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 النظام االقتصادي في اإلسالم سلم  103

 2 التقويم التربوي  نفس   151

تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في   نهج   251

 التعلم والتعليم

2 

 2 ( 1تفسير) سلم   218

 2 اإلسالمية والمذاهب الفكرية العقيدة  سلم  323

 2 أصول التفسير  سلم   229

 2 تخريج الحديث  سلم  414

 2 ( 1فقه المعامالت)  سلم  235

 2 ( 2أصول الفقه) سلم  434

 2 ( 2عقيدة أهل السنة والجماعة ) سلم  322

20 

 

 

 

 

 

 



 الدليل التعريفي ببرنامج البكالوريوس قسم الدراسات اإلسالمية   17 

 

 :المستوى السادس

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 السياسي في اإلسالم النظام  سلم  104

 2 مقرر اختياري  

 2 ( 1تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   356

 2 ( 1موقف أهل السنة من الفرق) سلم  123

 2 ( 2تفسير) سلم  318

 2 ( 1فقه العقوبات)  سلم  136

 3 علوم القرآن سلم  115

 2 ( 1مناهج المحدثين)  سلم  241

 2 دراسة الصحيحين سلم  231

19 

 :المستوى السابع

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 ( 2تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   357

 3 اتجاهات التفسير المعاصر سلم  119

 2 ( 3تفسير) سلم  418

 2 دراسة الس نَن سلم  233
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 2 كتب المجاميع والزوائد  سلم  420

 2 ( 2مناهج المحدثين)  سلم  419

 2 الوصايا والمواريث  سلم  134

 2 كتب رواة الحديث  سلم  312

17 

 

 :مستوى الثامن 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 12 العلوم الشرعية -التربية الميدانية  نهج   460

12 

 مسار العقيدة

 :المستوى الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 اإلسالمية المدخل إلى الثقافة  سلم  101

 2 أصول التربية اإلسالمية  ترب   102

 3 مقدمة في التعلم والتعليم نهج   251

 2 ( 1فقه العبادات ) سلم  340

 2 المدخل إلى علوم القرآن سلم  228

 2 المدخل إلى علوم الحديث سلم  116
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 2 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  سلم  222

 2 اإلسالمي المدخل إلى الفقه  سلم  232

 2 ( 1عقيدة أهل السنة والجماعة) سلم  122

19 

 

 :المستوى الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 اإلسالم وبناء المجتمع سلم 102

 2 المهارات اللغوية عرب 101

 2 علم النفس التربوي نفس 222

 2 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل   242

 2 اختياري مقرر تربوي  

 2 مصطلح الحديث سلم 226

 2 التالوة والتجويد سلم  230

 2 (1أصول الفقه) سلم 317

 2 (1الملل والنحل ) سلم 325

 2 العقيدة اإلسالمية سلم 223

20 
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 :المستوى الخامس

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103

 2 التقويم التربوي نفس 151

تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في   نهج   251

 التعلم والتعليم

2 

 2 (1تفسير) سلم  218

 2 العقيدة اإلسالمية والمذاهب الفكرية سلم 323

 2 أصول التفسير سلم  229

 2 تخريج الحديث سلم 414

 2 (1فقه المعامالت) سلم 235

 2 (2أصول الفقه) سلم 434

 2 (2عقيدة أهل السنة والجماعة ) سلم 322

20 

 :المستوى السادس

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر

 2 النظام السياسي في اإلسالم  سلم  104

 2 ( 1تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   356

 2 مقرر اختياري  
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 2 ( 1موقف أهل السنة من الفرق) سلم  123

 2 والمواريث الوصايا  سلم  134

 2 ( 1فقه العقوبات)  سلم  136

 2 المتكلمون والرد عليهم)أ(  سلم 124

 2 ( 1موقف اإلسالم من الفلسفة)  سلم 227

اإلسالم والمذاهب الحديثة  سلم 423

 المعاصرة

2 

18 

 :المستوى السابع

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 ( 2تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   357

 2 ( 2تفسير) سلم  318

 2 ( 2الملل والنحل) سلم 425

 2 ( 2موقف أهل السنة من الفرق) سلم 126

المنطق اليوناني ونقد المسلمين   سلم 224

 له

2 

 2 المتكلمون والرد عليهم)ب(  سلم 225

 2 التصوف في ضوء اإلسالم  سلم 324

 2 ( 2موقف اإلسالم من الفلسفة)  سلم  327
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التاريخ بين مناهج  تفسير  سلم 427

 الغربيين 

2 

18 

 :مستوى الثامن 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 12 العلوم الشرعية -التربية الميدانية  نهج   460

12 

 

 

 مسار الفقه وأصوله

 :المستوى الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية  سلم  101

 2 أصول التربية اإلسالمية  ترب   102

 3 مقدمة في التعلم والتعليم نهج   334

 2 ( 1فقه العبادات ) سلم  340

 2 المدخل إلى علوم القرآن سلم  110

 2 المدخل إلى علوم الحديث سلم  116

 2 المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  سلم  222

 2 المدخل إلى الفقه اإلسالمي  سلم  232
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 2 ( 1السنة والجماعة)عقيدة أهل  سلم  122

19 

 

 :المستوى الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 اإلسالم وبناء المجتمع سلم 102

 2 المهارات اللغوية عرب 101

 2 علم النفس التربوي نفس 222

 2 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل   242

 2 مقرر اختياري  

 2 مصطلح الحديث سلم 226

 2 التالوة والتجويد سلم  230

 2 (1أصول الفقه) سلم 317

 2 (1الملل والنحل ) سلم 325

 2 العقيدة اإلسالمية سلم 223

20 
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 :المستوى الخامس

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 2 النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103

 2 التقويم التربوي نفس 151

المعلومات واالتصال في  تطبيقات تقنية  نهج   251

 التعلم والتعليم

2 

 2 (1تفسير) سلم  218

 2 العقيدة اإلسالمية والمذاهب الفكرية سلم 323

 2 أصول التفسير سلم  229

 2 تخريج الحديث سلم 414

 2 (1فقه المعامالت) سلم 235

 2 (2أصول الفقه) سلم 434

 2 (2عقيدة أهل السنة والجماعة ) سلم 322

20 

 :المستوى السادس

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 النظام السياسي في اإلسالم  سلم  104

 2 ( 1تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   356

 2 ( 1موقف أهل السنة من الفرق) سلم  123
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 2 مقرر اختياري  

 2 ( 2تفسير) سلم  318

 2 الوصايا والمواريث  سلم  134

 2 ( 1العقوبات) فقه  سلم  136

 2 ( 2فقه العبادات) سلم  132

 2 ( 2فقه المعامالت)  سلم  335

18 

 :المستوى السابع

 عدد الوحدات اسم المقرر  رمز المقرر 

 2 ( 2تعليم وتعلم العلوم الشرعية ) نهج   357

 2 ( 3فقه المعامالت )  سلم  341

 2 ( 3أصول الفقه) سلم  435

 2 فقه العبادات)ب(  سلم  135

 2 ( 2فقه العقوبات)  سلم  236

 2 فقه النظم  سلم  239

 2 فقه األسرة  سلم  233

 2 فقه السير  سلم  433

 2 ( 4أصول الفقه) سلم  437

18 
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 :مستوى الثامن 

 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

 12 العلوم الشرعية -التربية الميدانية  نهج   460

12 
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 :  الشرعية لعلوما لمسار الميداني دريبالت

 توصيف الخبرة الميدانية 

 سعود .جامعة الملك المؤسسة التعليمية : 

 المناهج وطرق التدريسالقسم :                                                 التربيةالكلية : 

 طرق تدريس العلوم الشرعية. المسار :                                    البكالوريوس البرنامج :

 معلومات عامة  وتعريف بمقرر الخبرة الميدانية   .أ

 نهج  460العلوم الشرعية  التدريب الميداني في اسم ورمز مقرر الخبرة الميدانية:  -1

 ساعة أسبوعيًا  12 .الساعات المعتمدة إن وجدت :2

 ات التعلم التي تغطيها الخبرة الميدانية.  . قائمة بمخرج

 بعد االنتهاء من التدريب الميداني سيكون الطالب المعلم قادًرا على: 

فعالية لتدريس   واألكثرتحليل نظريات التعلم، واإلفادة من ذلك في اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة  -

 .طالبه في كل موقف تعليمي على حدة

وأساليب تحليل نتائجه وتوظيفها لصالح تحسين الممارسات  وأدواته،مداخله وأساليبه بالتقييم  تطبيق -

 . المهنية الفردية

 والممارسات المهنية األخرى  مجالي التعلمفي    وتطبيقاته معه،واستراتيجيات التعامل  التنوع،مبدأ   تطبيق  -

 .مواطن القصور والتناقص في ممارساته المهنية تحديد -

 .األهداف التعليمية بالبرنامج وبترتبط  والتي  المدى، وطويلة المدىقصيرة  وتطبيق الخططم  يصمت-

 .المنظمة التعليمية ؛وفقًا لمعاييرزمالئه المهنية وممارساتم ممارساته يقيت-

 ومع إدارة المدرسة   زمالئه التعاون اإليجابي مع -

 والمشرف األكاديمي.تبادل الخبرات األكاديمية مع الزمالء    -

 الدرس.وذلك لتحقيق أهداف  ،تعليمية وتطبيق خبراتتخطيط  فيالتكنولوجيا الحديثة استخدام  -

   الشفهي والكتابي مع التالميذ ومنسوبي المدرسة. تواصلال   -

 

استراتيجيات   وطرق التقييم للمقرر  

 التدريس للمقرر  

مجاالت التعلم في االطار الوطني  

 للمؤهالت ومخرجات التعلم للمقرر  
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 1.0 المعرفة 

  -الحوار والمناقشة  وتقويم األداء التدريس  مالحظة

 العملي التدريب 

تحليل نظريات التعلم، واإلفادة من 

ذلك في اختيار استراتيجيات التدريس 

فعالية لتدريس طالبه   واألكثرالمناسبة  

 .في كل موقف تعليمي على حدة

1.1 

تقييم نماذج التقويم المستخدمة 

 التي يستخدمهاوأساليب التقويم 

 .الطالب من خالل المشرف

 

–الحوار والمناقشة  

النماذج والتدريب  

 العملي 

مداخله وأساليبه  بالتقييم  تطبيق

و تحليل نتائجه وتوظيفها   وأدواته،

لصالح تحسين الممارسات المهنية  

 .الفردية

1.2 

الزيارات واستمارات التقويم لألداء 

 للطالب  يسيالتدر

  -الحوار والمناقشة 

 العملي التدريب 

استراتيجيات  تطبيق مبدأ التنوع، و

التعامل معه، وتطبيقاته في مجالي 

 التعلم والممارسات المهنية األخرى.  

1.3 

 2.0 المهارات اإلدراكية 

 التقويم الذاتي. 

من قبل المعلم المتعاون  التقييم اليومي 

وخاصة في مرحلة المشاركة في 

 .التدريس

 .  تقييم المشرف األكاديمي أسبوعيا

 

للمواقف التحليل الناقد 

التدريسية المختلفة  

 ومحاولة معالجتها.

مواطن القصور والتناقص في  تحديد 

 . ممارساته المهنية

2.1 

دفتر في م الدروس المقدمة يتقي 

 االنجاز. ملف  –التحضير  

 

 

 

 الكتابة من أجل التعلم 

التدريب على إعداد 

 خطط التدريس 

قصيرة  وتطبيق الخططم ي صمت

ترتبط   والتي   المدى، وطويلة المدى

 .األهداف التعليمية بالبرنامج وب 

 

2.2 

تقيم  –لمالحظة ا –التقييم   استمارات 

تكليف الطالب بعمل  -المشرف

 . تقارير كتابية عن دروس زمالئهم

التدريب   –المناقشات 

استخدام أساليب  على

 فيها.  التقويم والتنوع

 المهنية وممارسات م ممارساته يقي ت

 المنظمة  ؛وفقًا لمعاييرزمالئه

 . التعليمية

2.3 

 3.0 . مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية



 الدليل التعريفي ببرنامج البكالوريوس قسم الدراسات اإلسالمية   29 

 

 وتقييم المعلم المتعاون  -المالحظة

 

إشراك الطالب في 

النشاطات داخل 

 المدرسة.

التعاون اإليجابي مع زمالئه ومع  

 إدارة المدرسة .

 

3.1 

المشرف األكاديمي  من خالل تقويم 

لطالب التدريب الميداني خالل فترة 

 التدريب 

 الحوار والمناقشة 

 

يتبادل الخبرات األكاديمية مع الزمالء 

 والمشرف األكاديمي. 

3.2 

 4.0 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية 

العروض المتضمنة في تقويم 

 أثناءدروس المقدمة من الطالب ال

 .الزيارات

 التقديمية العروض 

 

  فيالتكنولوجيا الحديثة يستخدم 

  ،تعليمية وتطبيق خبراتتخطيط 

 الدرس.وذلك لتحقيق أهداف 

4.1 

دروس المقدمة  التقويم  -المالحظة

 .الزيارات أثناءمن الطالب 

  -المناقشة والحوار

 الكتابة من أجل التعلم 

مع تالميذه  يتواصل شفهيا وكتابيا

 ومشرفيه وإدارة المدرسة.

4.2 

 5.0 المهارات النفس حركية  

 5.1 نطبق ال ي  

   5.2 
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 البرنامج : لجان 

 المهام  اللجنة

 لجنة أمانة القسم 

 القسم واإلعالن عنها .  جلسات مواعيد تحديد  .1

بالتعاون  إرسال جدول األعمال ومحاضر االجتماع إلى األعضاء  .2

 . عبر نظام مجالس  مع لجنة الحاسب اآللي

 

 . ن مقرر اللجنةتقرير أسبوعي م واستالممتابعة سير اللجان   .3

 إعداد ارشيف ورقي والكتروني لحفظ التقارير المرفوعة للجنة . .4

تفعيل دور القسم داخل الجامعة وخارجها في الجوانب اإلعالمية   .5

 ، والعلمية ، والثقافية . 

الدراسات لجنة 

العليا والبحث  

 العلمي

 

 .االمتحانات للدراسات العلياوجداول إعداد الجداول الدراسية ،  .1

القسم فيما يختص بالقبول في الدراسات العليا ،  رئاسةالرفع ل .2

 واالمتحانات وسيرها. 

 

متابعة كل ما يتعلق بطالب الدراسات العليا من حيث القبول  .3

واإلضافة, وخطط البحث, ومواعيد مناقشات والتسجيل, والحذف 

الرسائل العلمية, واختبارات القبول التحريرية والشفهية, والتعاون مع 

 المتعثرين والنظر في أسبابه .

4.  ً  عن الطالب . متابعة تقارير المشرفين فصليا

 

لجنة الجداول 

 الدراسية

 ريوس . وإعداد الجداول الدراسية لمرحلة البكال .1

حاالت الشعب للحد من التضخم, ومدى مناسبة القاعة لعدد متابعة  .2

 الطالب .

 التنسيق مع الكليات األخرى في المقررات المشتركة .3

 لجنة االختبارات 

ها ، وكل ما ر د جدول االمتحانات ، ومراقبة سيتتولى اللجنة إعدا .1

 له تعلق بكشوف الرصد ، وتسديدها وما شابه ذلك .

ة بجدول المراقبة الخاص بها ، ويتم  تقوم اللجنة بتزويد كل عضو  .2

 ذلك في األسبوع ما قبل األخير من الفصل الدراسي .

 

  األنشطةلجنة 

 وخدمة المجتمع 

اإلعداد والتنسيق للندوات, والدورات التدريبية, واللقاءات العلمية  .1

 داخل الجامعة .

حث األعضاء على المشاركة في األنشطة العلمية والثقافية   .2

 والتنسيق بينهم . 

  لجنة التطوير

الجودة  و

واالعتماد  

 االكاديمي 

 

نشر ثقافة الجودة على مستوى القسم, وذلك بإعداد حقائب تعليمية, ودورات  .1

 تدريبية . 

 تكوين الفرق الالزمة إلنجاز األعمال المرتبطة بتوكيد الجودة والتقويم.  .2

 المراجعة الدورية لرؤية ورسالة البرنامج . .3

مراجعة توصيف البرنامج, والمقررات بحسب ما يستجد لدى إدارة الجودة  .4

 بالكلية . 

تنفيذ عمليات وإجراءات توكيد الجودة ومتابعتها داخل القسم؛ وفق ما يصل   .5
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 من وحدة الجودة واالعتماد. 

متابعة تطبيق أدوات التقويم لقياس جودة البرامج ، وجودة التدريس،  .6

 .والخدمات التي تقدم للطالب 

 إعداد الخطط االستراتيجية, على مستوى البرنامج . .7

 إخراج التقرير السنوي للبرنامج . .8

 مراجعة ملف المقرر , ورفع نماذج االستيفاء لرئاسة القسم . .9

ترشيح أعضاء هيئة التدريس لحضور الدورات التدريبية،والندوات،  .10

 والمؤتمرات الداخلية والخارجية. 

 سنوياً وكتابة تقريره  .تقويم أداء البرنامج  .11

إعداد تقارير لجنةالجودة والتقويم، ورفعها إلى وحدةالجودة واالعتماد  .12

 األكاديمي في الكلية. 

 تقديم المشورة والدعم في مجال الجودة والتقويم على مستوى القسم.  .13

 .إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج  .14

لجنة االرشاد  

 االكاديمي 

 

 

القضايا الطالبية في المرحلة الجامعية سواء فيما يتعلق   معالجة -1

 . الرد على استفساراتهم و ,أكاديميابإرشادهم 

 المتعثرين ومساعدتهم في معالجة ذلك . الب دراسة احوال الط -2

 . حل مشاكل وحاالت الحذف واإلضافة  -3

 لجنة الخريجات 

 

 وتتمثل مهام اللجنة في :  1

 للفصل الدراسي الحالي مالمتوقع تخرجه  ينالخريجحصر أعداد وبيانات  -1

 . ورقي وإلكتروني(   ين)داخل نموذج بيانات الخريج 

 الخريجين وقطاع العمال : كما يلي  أراءتطبيق استمارات  -2

 

وجهات التوظيف عن خريج جامعة الملك  استمارة استطالع آراء قطاع األعمال -

 سعود 

 البكالوريوس ()خريجي مرحلة 

عمال  أصحاب قطاع اال  والعينة المعنية لإلجابة على االستمارة : مديرين المدارس 

كلية   يمن خريج وفقًا لطبيعة جهة التوظيف في كل قسم لتقييم من يعمل لديهم 

 جامعة الملك سعود  –التربية  

 )خريجي مرحلة البكالوريوس(  استمارة استطالع آراء الخريجين -

ية لإلجابة على االستمارة : جميع خريجات البكالوريوس بالقسم والكلية العينة المعن 

 –  ينالمشرف –  ينالمعلم – مالطالبات المتوقع تخرجه الطالب, ووالجامعة من )

 الدراسات العليا  ....( الب ط -هيئة التدريس أعضاء – راءالمد 

القسم   رئاسة إلىوالرفع بتقرير لنتائجها  إحصائياً جمع االستمارات  وتحليلها  -3

القسم وارسال نسخة لوحدة ووحدة الجودة لالستفادة من تقييم المعنيين لبرامج 

 بالكلية . ينالخريج

عن   واإلعالن مللتواصل معه ينتويتر بالقسم يخدم  وحدة الخريجإنشاء  -5

 وفرص التوظيف .  األنشطة

ية في ضوء دراسة ها األقسام بالكلتنظيم دورات وأنشطة وورش عمل تقدم -6

من خالل االستمارة المقدمة وتحديد أولويات البرامج   ينمقترحات الخريج 

على موقع   مالمتوقع تخرجه الب ة المقترحة وإرسال دعوات للطواألنشط
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 بالقسم للحضور والمشاركة . ينالخريج

 للمشاركة في أنشطة الكلية المختلفة . يندعوة الخريج -8

 من خالل قاعدة البيانات باألقسام .  ينميم اإلعالنات المتعلقة بالخريج تع -9

وذلك للحصول على   المشاركة في االحتفاالت والمعارض الخاصة بالتخرج -10

وتوزيع مطويات عليها وأرقام الوحدة وأرقام التواصل   ينبيانات الخريج 

 باألقسام. 

الب وق العمل لتوفير فرص عمل للطلى كل قسم التواصل مع مؤسسات س ع  -11

 .م  المتوقع تخرجه والطالبات 

إعداد دليل بجهات التوظيف الخاصة بمخرجات كل قسم موضح به أرقام   -12

التواصل بالوحدة على مستوى القسم والكلية وذلك بالرجوع إلى لجنة اإلرشاد  

 االكاديمي بالكلية. 

 الخريج السنوي ويشمل يوم مفتوح للتوظيف .  تنظيم ملتقى  -13

والخاصة  المرتبطة بمعايير الدراسة الذاتية   واألدلةتوفير الشواهد   -14

 اللجنة باألقسام . أعضاءتم تحديدها وتم تعميمها على والتي  ينبالخريج 

الوحدة  وثيق جميع األعمال الموكلة لمقررلت  ينإعداد ملف خاص بالخريج -14

 لتي تمت وتحتوي على : واالنجازات ا
 أهداف ومهام الوحدة على مستوى كلية التربية  .  -

 ( ينى مستوى القسم )خطة وحدة الخريجوضع رؤية ورسالة وأهداف الوحدة عل -

الكتروني( وذلك لرفعه   -تدوين محاضر الجلسات والمخاطبات الرسمية )ورقي-

  ه من مهام لرئيسانجازفي نهاية العام    مع التقرير بكل فصل دراسي بما تم 

 الوحدة .

الكتروني( وذلك لرفعه  -تدوين محاضر الجلسات والمخاطبات الرسمية )ورقي -

  في نهاية العام    مع التقرير بكل فصل دراسي بما تم انجازه من مهام لرئيس

 الوحدة .

بالقسم مرفق بها خطابات حجز   ينتقرير باألنشطة التي قدمتها وحدة الخريج -

صورة من المادة العلمية المقدمة -شهادة الحضور-الدعوات –االعالنات   –القاعة  

. 

الفصل الدراسي  مالطالبات المتوقع تخرجهالطالب , وصورة لقاعدة بيانات  -

 إلكترونيا .  -ورقي  ينالحالي وفق نموذج بيانات الخريج

 وتحليلها إحصائيا وتقديم تقرير عنها .  ينتسليم نماذج استمارات الخريج -
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية

 م

أسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

 التعليمية
 الجنسية 

المرتبة  

 العلمية

التخصص  

 العام

التخصص  

 الدقيق 

الجامعة التي  

 تخرج فيها

الدرجة  

 العلمية
 أنثى ذكر االسم 

1 
وليد بن عثمان بن 

 إبراهيم الرشودي 
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

2 
سعد بن عبد هللا بن  

 عبد العزيز الحميد
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

3 
محمد بن تركي  

 التركي
✔ 

 
 السنة وعلومها الدينأصول  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ حسن محمد عبه جي  4
 

 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سوري 
-جامعة القرآن 

 السودان 
 دكتوراه

5 
إبراهيم بن حماد  

 الريس 
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

6 
علي بن عبد هللا  

 الصياح
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

7 
خالد منصور عبد هللا  

 الدريس 
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

8 
عبد المحسن بن عبد  

 هللا التخيفي 
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

9 
فتح الدين محمد عبد  

 هللا بيانوني
✔ 

 
 السنة وعلومها اآلداب  أستاذ سوري 

-جالسكو 

 بريطانيا
 دكتوراه

10 
عادل بن عبد الشكور  

 الزرقي 
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

11 
سلطان فهد حمد  

 الطبيشي
✔ 

 
 أستاذ سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  السنة وعلومها

12 
خالد بن عبد هللا بن  

 رشيد العيد
✔ 

 
 السنة وعلومها أصول دين أ. مشارك  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ سلطان بن سعد السيف  13
 

 أ. مشارك  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  السنة وعلومها

14 
تيسير بن سعد أبو  

 حيمد
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  الحديث وعلومه  أصول الدين أ. مساعد  سعودي 
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15 
إبراهيم بن صالح 

 العجالن
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه الملك سعود  السنة وعلومها

16 
فهد بن عبد العزيز  

 العسكر
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه الملك سعود  وعلومهاالسنة  

17 
سلطان بن عبد هللا بن  

 علي الحمدان 
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه الملك سعود  السنة وعلومها

18 
محمد بن عبد هللا  

 التويجري 
✔ 

 
 محاضر  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 ماجستير الملك سعود  السنة وعلومها

 دكتوراه أم القرى  أديان واستشراق  أصول الدين أستاذ سعودي   ✔ خالد بن عبد هللا القاسم  19

20 
عبد هللا بن صالح  

 البراك
✔ 

 
 عقيدة أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

21 
عبد هللا بن دجين  

 السهلي
✔ 

 
 تصوف وفلسفة  أصول الدين أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

22 
هللا  محمد بن عبد 

 السحيم
✔ 

 
 أديان ودعوة  دعوة أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ خالد بن محمد الشنيبر 23
 

 أستاذ سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 

أديان ومذاهب  

 معاصرة
 دكتوراه الملك سعود 

 ✔ أحمد بن محمد اللهيب  24
 

 أستاذ سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  مذاهب معاصرة 

25 
حمود بن إبراهيم  

 السالمة 
✔ 

 
 أستاذ سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  أديان

26 
سعود بن سلمان آل  

 سعود 
✔ 

 
 مذاهب معاصرة  شريعة  أ. مشارك  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ سهل بن رفاع العتيبى 27
 

 عقيدة أصول الدين أ. مشارك  سعودي 
محمد بن  اإلمام 

 سعود 
 دكتوراه

28 
علي بن موسى  

 الزهراني
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  فرق  أصول الدين أ. مشارك  سعودي 

 ✔ وليد بن محمد السعد  29
 

 فرق  أصول الدين أ. مشارك  أردني
أم درمان  

 اإلسالمية 
 دكتوراه

 دكتوراه أم القرى  عقيدة أصول الدين أ.  مشارك  سعودي   ✔ سعد بن فالح العريفي  30

31 
عبد العزيز بن عبد هللا  

 المبدل
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  عقيدة أصول الدين أ.  مشارك  سعودي 

32 
فهد بن عبد العزيز  

 السنيدي
✔ 

 
 أ.  مشارك  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  مذاهب معاصرة 
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33 
عبد هللا بن عبد العزيز  

 العنقري
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  عقيدة الدينأصول  أ. مشارك  سعودي 

34 
عبد هللا بن عمر العبد  

 الكريم
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه النكستر استشراق 

35 
محمد بن علي  

 المطرود 
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  عقيدة

36 
عايض بن سعد  

 الدوسري 
✔ 

 
 دكتوراه بريطانيا مذاهب معاصرة  الدينأصول  أ. مساعد  سعودي 

37 
عبد الرحمن بن علي  

 المزعل
✔ 

 
 عقيدة أصول الدين أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

38 
صالح بن غرم هللا  

 الغامدي
✔ 

 
 عقيدة أصول الدين أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

39 
عبد الملك بن مرشود  

 العتيبي
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه الملك سعود  عقيدة

40 
عبد هللا بن سليمان  

 الشايع
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 دكتوراه الملك سعود  عقيدة

41 
عبد العزيز بن 

 غويزي المطيري 
✔ 

 
 عقيدة أصول الدين معيد سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 بكالوريوس 

42 
محمد بن فوزان  

 الفوزان
✔ 

 
 معيد سعودي 

دراسات  

 إسالمية
 بكالوريوس  الملك سعود  عقيدة

 دكتوراه أم القرى  فقه  شريعة  أستاذ سعودي   ✔ عبد هللا بن فهد الحيد  43

44 
عمر بن فيحان  

 المرزوقي 
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  اقتصاد إسالمي  شريعة  أستاذ سعودي 

45 
عبد الرحمن بن  

 عثمان الجلعود
✔ 

 
 فقه وأصوله  شريعة  أستاذ سعودي 

اإلسالمية  

 بالمدينة المنورة
 دكتوراه

46 
عبد الرحمن بن علي  

 الطريقي 
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  فقه  شريعة  أستاذ سعودي 

47 
محمد بن عبد العزيز  

 اليمني
✔ 

 
 أستاذ سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

48 
علي عبد العزيز  

 العميريني
✔ 

 
 أصول الفقه  شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

49 
صالح بن محمد  

 الفوزان
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

50 
 دكتوراهاإلسالمية   فقه مقارن شريعة  أستاذ سعودي   ✔عبد هللا بن محمد  
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 بالمدينة المنورة السعيدي

 دكتوراه أم القرى  فقه  شريعة  أستاذ سعودي   ✔ محمد بن سعد المقرن 51

52 
علي بن إبراهيم 

 القصير
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

53 
عبد المجيد عبد  

 الرحمن الدرويش 
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

54 
عبد هللا بن إبراهيم  

 الناصر
✔ 

 
 سياسة شرعية  شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

55 
عبد العزيز سعود  

 الضويحي 
✔ 

 
 سياسة شرعية  شريعة  أستاذ سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ عبد الحكيم المطرودي  56
 

 أستاذ سعودي 
الدراسات  

 اإلسالمية 
 دكتوراه لندن  -ليدز  فقه 

57 
العربي بن محمد  

 اإلدريسي
✔ 

 
 أصول الفقه  شريعة  أستاذ مغربي

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ نذير محمد أوهاب  58
 

 فقه وأصوله  شريعة  أستاذ جزائري 
اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

59 
عمر بن شريف  

 السلمي
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  فقه وأصوله  شريعة  مشارك أ.  سعودي 

60 
عبد هللا بن برجس  

 الدوسري 
✔ 

 
 فقه وأصوله  شريعة  أ. مشارك  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

61 
بندر شارع الدعجاني  

 العتيبي
✔ 

 
 فقه وأصوله  شريعة  أ. مشارك  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

62 
  حسين بن معلوي 

 الشهراني
✔ 

 
 أ. مشارك  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

 ✔ عبد هللا صالح السيف  63
 

 فقه  شريعة  أ. مشارك  سعودي 
اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ فهد بن صالح العجالن  64
 

 أ. مشارك  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

 ✔ هيثم بن فهد الرومي  65
 

 أ. مشارك  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه مقارن

66 
علي بن عبد العزيز  

 الخضيري 
✔ 

 
 أ. مشارك  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

 ✔ ياسر راشد الدوسري  67
 

 فقه مقارن شريعة  أ. مشارك  سعودي 
اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه
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68 
وليد بن عبد الرحمن  

 الحمدان
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  فقه مقارن شريعة  أ. مشارك  سعودي 

69 
علي بن ناصر  

 السحيباني
✔ 

 
 فقه وأصوله  شريعة  أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

70 
عبد هللا بن ناصر  

 الحقباني
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

71 
عبد الكريم بن حمود  

 التويجري 
✔ 

 
 دكتوراه أم القرى  فقه مقارن شريعة  أ. مساعد  سعودي 

72 
صالح بن حمود  

 التويجري 
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ أحمد بن مانع المانع 73
 

 مقارنفقه  شريعة  أ. مساعد  سعودي 
اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 ✔ عادل محمد العبيسي 74
 

 أ. مساعد  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

 ✔ بندر عبد هللا العنزي  75
 

 أ. مساعد  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  أصول الفقه 

76 
عبد هللا بن فهد  

 القاضي
✔ 

 
 مساعد أ.  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه جامعة اإلمام  فقه وأصوله 

77 
عبد المجيد بن يوسف  

 المطلق 
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أ. مساعد  سعودي 

اإلسالمية  

 بالمدينة المنورة
 دكتوراه

78 
سليمان بن صالح  

 الخليوي 
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  أ. مساعد  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 دكتوراه

 دكتوراه كانساس سياسة شرعية  شريعة  أ. مساعد  سعودي   ✔ بن صالح النمي سطام  79

80 
محمد بن قينان  

 النتيفات
✔ 

 
 أ. مساعد  سعودي 

الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  سياسة شرعية 

 ✔ خالد بن عبد هللا البشر  81
 

 أ. مساعد  سعودي 
الثقافة  

 اإلسالمية 
 دكتوراه الملك سعود  فقه وأصوله 

82 
فالح بن سعود  

 العريفي
✔ 

 
 فقه مقارن شريعة  محاضر  سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 ماجستير

83 
تركي بن محمد  

 الحقباني
✔ 

 
 فقه  شريعة  معيد سعودي 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 ماجستير

 السنة وعلومها حديث  أ. مشارك   ✔  نعمات محمد الجعفري  84
جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

 دكتوراهجامعه الملك   السنة وعلومها حديث  أ. مساعد  سعودية  ✔  مها سعدون العتيبى 85
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 سعود 

 دكتوراه  السنة وعلومها حديث  أ. مساعد  سعودية  ✔  امل عبد هللا الدعيجي  86

 حديث  حديث  أ. مساعد  سعودية  ✔  هيا ناصر القطامي  87
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 دكتوراه

 حديث  حديث  أ. مساعد  سعودية  ✔  القحطاني نوف فهد  88
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

89 
أسماء محمد  

 الحميضي
 السنة وعلومها حديث  محاضر   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 السنة وعلومها حديث  محاضر  سعودية  ✔  هدى محمد المطرودي  90
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 حديث  حديث  محاضر   ✔  البراهيمهند محمد  91
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 حديث  حديث  محاضر   ✔  منتهى فهد المغيرة 92
جامعة األميرة  

 نورة
 ماجستير

 حديث  حديث  محاضر  سعودية  ✔  حصة صالح المحمود  93
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 حديث  حديث  محاضر   ✔  حنان عبد هللا الزبيري  94
جامعة األميرة  

 نورة
 ماجستير

 حديث  حديث  معيد  ✔  امل محمد الفاضل  95
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 بكالوريوس 

 حديث  حديث  معيد سعودية  ✔  والء محمد التويجري  96
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 حديث وتفسير حديث  معيد  ✔  نورة سعود آلرقيب  97
جامعه الملك  

 سعود 
 بكالوريوس 

98 
أ. د.أسماء سليمان  

 السويلم
 دكتوراه  عقيدة عقيدة أستاذ سعودية  ✔ 

 عقيدة عقيدة أ. مشارك   ✔  د. منيرة فراج العقال 99
جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

100 
د. بدريه محمد  

 الفوزان
 دعوة عقيدة أ. مشارك  سعودية  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 دكتوراه

101 
لطيفه عبدالعزيز د. 

 المعيوف 
 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 دكتوراه

102 
د. مضاوي سليمان  

 البسام
 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه
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 دعوة واحتساب  عقيدة أ. مساعد   ✔  د. مرفت كامل أسرة  103
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 دكتوراه

 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔  د. هدى ناصرالشاللى  104
جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔  د. هند احمد العصيمى  105
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 دكتوراه

106 
د. هيله إبراهيم 

 المهيدب
 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

 عقيدة عقيدة أ. مساعد  سعودية  ✔  المطرود د. هند على  107
جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

108 
د. سلطانة عبد العزيز  

 آل الشيخ
 دكتوراه جامعه الطيبة  عقيدة عقيدة أ. مساعد  سعودية  ✔ 

 عقيدة عقيدة أ. مساعد   ✔  فاطمة حيدر آل معافا  109
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

110 
مها عبد الرحمن أبا  

 بطين
 عقيدة عقيدة محاضر  سعودية  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

111 
ابتهاج عبد هللا  

 الشعالن
 عقيدة عقيدة محاضر   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 عقيدة عقيدة محاضر  سعودية  ✔  وفاء حمد الخميس  112
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 عقيدة عقيدة محاضر   ✔  نجالء مطر المطيري  113
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 عقيدة عقيدة محاضر  سعودية  ✔  أمل حمد الخميس  114
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 عقيدة عقيدة محاضر   ✔  ماجده سالم باجابر  115
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

116 
أ. شروق محمد  

 الطشالن 
 عقيدة عقيدة محاضر   ✔ 

اإلمام  جامعة 

 محمد بن سعود 
 ماجستير

117 
أ. خلود راشد  

 الضرغام
 عقيدة عقيدة محاضر   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

118 
عبير عبد العزيز بن 

 شبيب
 عقيدة عقيدة محاضر   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 عقيدة عقيدة معيد  ✔  أ. سحر علي حلواني  119
جامعه كلية  

 البنات
 ماجستير
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120 
بدور عوض  أ. 

 العتيبي
 عقيدة عقيدة معيد سعودية  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

121 
أ. سميرة عائض  

 القحطاني 
 عقيدة عقيدة معيد سعودية  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

122 
أ. الجوهرة عبد هللا آل  

 الشيخ
 عقيدة عقيدة معيد سعودية  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

123 
هللا آل  أ. العنود عبد 

 الشيخ
 عقيدة عقيدة معيد سعودية  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 بكالوريوس 

 عقيدة عقيدة معيد سعودية  ✔  أ. شفاقة بخيت العتيبي 124
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

125 
أ. أميرة أسعد  

 الشواهنة 
 عقيدة عقيدة معيد  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 بكالوريوس 

126 
العزيز  أ. أنوار عبد 

 السليمان
 عقيدة عقيدة معيد  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

127 
أ. هاجر ناصر  

 الشمالن
 عقيدة عقيدة معيد  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 بكالوريوس 

128 
أ. أريج سليمان 

 الباهلي
 عقيدة عقيدة معيد  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 بكالوريوس 

 عقيدة عقيدة معيد  ✔  عطية أ. أسماء محمد  129
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 بكالوريوس 

 عقيدة معيد سعودية  ✔  أ. رفعة محمد العنزي  130

العقيدة 

والمذاهب  

 المعاصرة 

جامعة األميرة  

 نورة
 ماجستير

131 
د. منى عبد الرحمن  

 الحمودي 
 فقه  فقه  أ. مشارك   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

132 
محمد العبد  د. حواء 

 هللا
 فقه  فقه  أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

133 
د. ريشه محمد  

 عسيري
 فقه  فقه  أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

134 
د. سارة عبد المحسن  

 بن سعيد
 أصول فقه  فقه  أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

135 
د. جواهر محمد  

 الفوزان
 أصول فقه  فقه  أ. مساعد  سعودية  ✔ 

جامعه الملك  

 خالد
 دكتوراه

136 
د. فاطمة عبد هللا  

 البطاح 
 فقه  فقه  أ. مساعد   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه
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 فقه  فقه  أ. مساعد  سعودية  ✔  نوره إبراهيم العمر  137
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 أصول فقه  فقه  مساعد أ.  سعودية  ✔  د. ندى تركي المقبل  138
جامعه الملك  

 سعود 
 دكتوراه

 فقه  فقه  أ. مساعد  سعودية  ✔  نوره محمد آل الشيخ  139
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 فقه  فقه  أ. مساعد  سعودية  ✔  علياء عثمان أبا الخيل 140
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 فقه  فقه  مساعد أ.  سعودية  ✔  ندا حسن الحميد 141
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

142 
إيمان إبراهيم 

 الشلهوب 
 فقه  فقه  أ. مساعد   ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

143 
عواطف ناصر  

 الخريصي 
 فقه  فقه  محاضر   ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 أصول فقه  فقه  محاضر  سعودية  ✔  نوف تركي الضويحي  144
اإلمام  جامعة 

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 أصول فقه  فقه  محاضر   ✔  مشاعل نفال الحارثي  145
جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 فقه  فقه  محاضر   ✔  هند سعود الرفيق  146
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 أصول فقه  فقه  محاضر   ✔  وفاء محمد العيسى  147
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

148 
سارة عبد الرحمن  

 العمران
 فقه وأصوله  فقه  محاضر   ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 فقه  فقه  محاضر  سعودية  ✔  أ. الهام ناصر اللهيم  149
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

150 
أ. عفراء عبد الرحمن  

 الدباسي
 فقه  فقه  محاضر   ✔ 

جامعة اإلمام  

 سعود محمد بن 
 ماجستير

 فقه  فقه  معيد  ✔  أ. أمينه محمد بن مهنا 151
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

152 
أ. نوره محمد بن  

 جابر
 أصول فقه  فقه  معيد  ✔ 

جامعه الملك  

 سعود 
 ماجستير

 أصول فقه  فقه  معيد  ✔  أ. نجود خالد الجابر 153
جامعه الملك  

 سعود 
 بكالوريوس 
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154 
محمد آل  أ. نوف 

 الشيخ
 فقه وأصوله  فقه  معيد سعودية  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

 فقه  فقه  معيد  ✔  أ. أالء احمد الطيار 155
جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 ماجستير

156 
أ. عهود خالد  

 الشلهوب 
 فقه  فقه  معيد  ✔ 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود 
 بكالوريوس 
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 151         هـ1436-1437 

 156         هـ1437-1438

 123           هـ1438-1439

 123           هـ1439-1440

 طالب وطالبة  553         المجموع


