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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
 أما بعد                                                         وعلى آله وصحبه أجمعين 

فإن اهلل أرسل رسله جميعا لدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة ونفي ما يضادها وهي 
هم الصالة والسالم من أولهم إلى آخرهم )ولقد بعثنا في كل أمة دعوة الرسل علي

رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت( ولهذه المهمة العظيمة وغيرها أنشئ قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى وتخرج منه األلوف من الطالب 

أيدي علماء أفاضل في قسم  والطالبات ممن تأهلوا تأهيال علميا وسلوكيا على
العقيدة ، ويعد القسم منارة علمية في تأصيل العقيدة الصحيحة على منهج أهل 
السنة والجماعة ونشرها وتأهيل كفاءات علمية مؤهلة تكمل المسيرة التي اضطلع بها 

 على عاتقه منذ النشأة .

دارة ودراسة وأخيرا نشكر اهلل أوال وآخرا ثم نشكر كل من ساهم في هذا القسم إ
 وتدريسا أو نصحا وتوجيها .

 أسأل اهلل أن يبارك في الجهود وأن يتقبل من الجميع

 والحمد هلل رب العالمين .

 

 عميد الكلية                                                        

 أ.د . محمد بن سعيد السرحاني                                  
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 من الرحيمبسم اهلل الرح

 كلمة رئيس قسم العقيدة

 الحمد هلل وحده ، والصالة  والسالم على من ال نبي بعده ...وبعد

فإن قسم العقيدة بجامعة أم القرى من أعرق أقسام العقيددة المنداةرة بجامعدات 
المملكة العربية السعودية والعالم اإلسالمي، ولقد أكرم اهلل هدذا القسدم بدأن جعلده فدي 

وأطهرها مكة المكرمدة ، مهدبا الدوحي ، ممدا يضداعم العمدل علدى عدات  أقدس البقاع 
 أعضائه والمنتسبين له .

وقددد أخددذ القسددم علددى عاتقدده االنطددالق نحددو جددودة مخرجاتدده ، وتطددوير أدائدده 
وإتقانه معتبرا طالبه وطالباته رقًما صعًبا فدي معادلتده ، حيدن إنهدم عمداد هدذا القسدم ، 

 جون منه ثم يعودون منتمين إليه .وأمله بعد اهلل تعالى ، يتخر 

وهدذا القسدم يضددم بدين جنباتدده علمداء أجددالء ، ومشدايال فضددالء ، وطدالب علددم 
نددبالء  رجددااًل ونسدداء ، مددا بددين أسددتار وأسددتار مشددارك وأسددتار مسدداعد ومحاضددر ومعيددد،  
يبددذلون اللددالي والنفدديس فددي خدمددة الطددالب والطالبددات ، يعملددون بددرو  الفريدد  الواحددد 

 ل بعضه بعضا.الذي يكم

سائال المدولى سدبحانه وتعدالى أن يوفد  الجميدع لمدا يحد  ويرضدى ، وصدلى اهلل وسدلم 
 وبارك على نبينا محمد وعلى آله  وصحبه .

 رئيس القسم                                                 

 د. فهد بن محمد القرشي                                          
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 أوًلا : نبذة عن نشأة القسم ورؤسائه
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 هـ1401صار قسم العقيدة أحد أقسام كلية الدعوة وأصول الدين سنة  : سنة التأسيس
 النشأة :

هـ عندما كان قسم العقيدة أحد أقسام كلية الشريعة 1382إن البداية اليت انطلق منها قسم العقيدة تعود إىل عام 
 وكانت تابعة جلامعة امللك عبد العزيز جبده آنذاك .مبكة املكرمة 

هـ صدر األمر امللكي الكرمي بإنشاء جامعـــــة أم القرى مبكة املكرمة , ومت إنشاء كلية 1401ويف شعبان من عام 
 هـ ؛ فأصبح قسم العقيدة أحد أقسام هذه الكلية املباركة  .1401الدعوة وأصول الدين عام 

 

 شائه وحتى اآلن رؤساء القسم منذ إن

 

 الفرتة االسم م

 هـ1402/1408 د . صاحل بن زين العابدين الشييب 1

 هـ1408/1414 د . سفر بن عبد الرمحن احلوالي 2

 هـ1414/1419 أمحد بن عطية الزهراني 3

 ستة أشهر (ملدة )1419 د . أمحد بن عبداللطيف العبد اللطيف 4

 هـ1419/1422 د . عبد اهلل بن حممد القرني 5

 هـ1422/1424 د . عبدالعزيز بن أمحد احلميدي 6

 هـ1424/1428 د . سعود بن عبدالعزيز العريفي 7

 هـ1428/1434 أ . د. سامل بن حممد القرني 8

 هـ وحتى تارخيه1434 د . فهد بن حممد القرشي   9
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 ثانًيا : الرؤية والرسالة واألهداف 
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 الرؤية 

الريادة يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع احمللي والعاملي يف نشر الفهم الصحيح لعلوم العقيدة اإلسالمية 
 واألديان والفرق واملذاهب وفق منهج أهل السنة واجلماعة.

  

 الرسالة

فق معايري اجلودة الشاملة يف بيئة علمية إعداد متخصصني يف علوم العقيدة اإلسالمية واألديان والفرق واملذاهب و 
 متميزة لسد حاجات اجملتمع وحتصينه من االحنرافات العقدية والفكرية حملًيا وعاملًيا.

 
 األهداف

 تأصيل العقيدة الصحيحة على منهج أهل السنة واجلماعة . .1
 إعداد الكفاءات املؤهلة علمًيا وحبثًيا. .2
واإلبداعية من خالل تقرير العقيدة الصحيحة, وإقامة   احلجج عليها, تنمية قدرات الطالب النقدية  .3

 ودفع الشبهات عنها.
 ترسيخ منهج الوسطية واالعتدال. .4
التكامل مع بقية األقسام العلمية يف الكلية وبناء التواصل األكادميي مع األقسام واملراكز البحثية املماثلة  .5

 داخل اململكة وخارجها. 
 التدريس مهاريًّا , وتوفري بيئة مناسبة للبحث العلمي.تطوير أعضاء هيئة  .6
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 ثالًثا : اهليكل التنظيمي للقسم
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 رابًعا : شروط القبول ملرحلة البكالوريوس 
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 يشرتط لقبول الطالب املستجد يف القسم اآلتي :

الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها على أن ال تقل . أن يكون حاصاًل على شهادة 1
 % . 80نسبته عن 

. أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخس سنوات , وجيوز جمللس 2
 اجلامعة االستثناء من هذا الشرط , إذا توافرت أسباب مقنعة .

 يكون حسن السرية والسلوك .. أن 3
 . أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة .4
 . أن يكون الئقاً طبياً .5
. أن حيصل على موافقة من مرجعة بالدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة , حسب اجلدول 6

 الدراسي الذي تسمح به إمكانيات القسم .
 يف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة وتعلن وقت التقدمي .. أن يستو 7
 . أال يكون قد فصل من اجلامعة فصاًل أكادميياً أو تأديبياً .8
 . أال يكون قد فصل من أي جامعة فصاًل تأديبياً .9
دة الثانوية . تكون املفاضلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم مجيع الشروط , وفقاً لدرجاهتم يف اختبار الشها10

 العامة , واملقابلة الشخصية ,واختبارات القبول إن وجدت .
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 لقسم العقيدة خامًسا : اخلطة الدراسية
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 اخلطة الدراسية

 

 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

   1 اللغة العربية 501101-2

   1 الثقافة اإلسالمية 601101-2

   1 مدخل لعلوم القران الكرمي 602102-2

   1 مدخل لعلوم احلديث 602103-2

   1 تفسري القرآن العظيم 602121-2

   1 لدراسة العقيدةاملدخل  603105-2

   1 مدخل لدراسة االديان 603140-1

   1 مدخل لدراسة الفرق 603150-1

   1 القرآن الكرمي 605101-2

   1 مدخل لعلم القراءات 605108-2

 

 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

   2 فقه العبادات 101141-2

   2 السرية النبوية 102101-2

   2 املدخل لدراسة الشريعة 103106-2

 اللغة العربية 2-501101 2 اللغة العربية 501102-2

 مدخل لعلوم القران الكرمي 2-602102 2 علوم القران الكرمي 602112-2

 مدخل لعلوم احلديث 2-602103 2 علوم احلديث 602132-2

   2 احلديث الشريف 602141-2

 تفسري القرآن العظيم 2-602121 2 الكرميتفسري القرآن  602222-2

 املدخل لدراسة العقيدة 2-603105 2 العقيدة 603110-2

 املدخل لدراسة العقيدة 2-603105 2 مكتبة وحبث 603209-2
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 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

   3 أصول الفقه 101131-2

 السرية النبوية 2-102101 3 تاريخ عصر الراشدين 102113-3

   3 1املواريث 103361-2

 اللغة العربية 2-501102 3 لغة عربية 501103-2

   3 آيات واحاديث العقيدة 603121-2

 العقيدة 2-603110 3 عقيدة 603213-4

 مدخل لدراسة االديان 1-603140 3 اليهودية 603241-3

 الكرميالقرآن  2-605101 3 القرآن الكرمي 605201-2

   3 اللغة اإلجنليزية 701101-2

 

 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 فقه العبادات 2-101141 4 فقه العبادات 101142-2

 1املواريث 2-103361 4 2املواريث 103362-2

 لغة عربية 2-501103 4 لغة عربية 501205-2

 الثقافة اإلسالمية 2-601101 4 الثقافة اإلسالمية 601201-2

 تفسري القرآن العظيم 2-602121 4 التفسري 602323-2

 العقيدة 2-603110 4 العقيدة 603214-2

   4 آيات واحاديث العقيدة 603222-2

 مدخل لدراسة االديان 1-603140 4 النصرانية 603342-2

 القرآن الكرمي 2-635201 4 القرآن الكرمي 605301-2
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 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر المقرررقم 

 أصول الفقه 2-101131 5 اصول الفقه 101231-2

 فقه العبادات 2-101141 5 الفقه 101241-2

 الثقافة اإلسالمية 2-601201 5 الثقافة اإلسالمية 601301-3

   5 الغزو الفكري 601331-2

 الشريف احلديث 2-602141 5 جوامع الكلم 602261-2

 مدخل لدراسة الفرق 1-603150 5 الفرق اإلسالمية 603251-3

 العقيدة 2-603214 5 العقيدة 603313-3

   5 آيات واحاديث العقيدة 603323-2

 القرآن الكرمي 2-605201 5 القرآن الكرمي 605401-2

 

 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 أصول الفقه 2-101131 6 الفقهاصول  101232-4

 فقه العبادات 2-101141 6 الفقه 101242-2

 لغة عربية 2-501205 6 الصرف 501121-2

   6 نقد البدع واخلرافات 601371-2

 جوامع الكلم 2-602261 6 2جوامع الكلم  602362-2

 عقيدة 4-603213 6 العقيدة 603314-3

   6 نقد املنطق 603331-2

 الفرق اإلسالمية 3-603251 6 الفرق املنتسبة اىل االسالم 603352-3

 القرآن الكرمي 2-605201 6 قران كرمي 605202-2
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 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 الفقه 2-101241 7 الفقه 101341-2

 الثقافة اإلسالمية 601401-2

 

 الثقافة اإلسالمية 601201-2 7

   7 مذاهب فكرية 601406-2

   7 حاضر العامل اإلسالمي 601483-2

 مدخل لعلوم احلديث 2-602103 7 التخريج ودراسة االسانيد 602438-4

   7 نقد الفلسفة 603361-2

 العقيدة 3-603313 7 العقيدة 603415-3

 القرآن الكرمي 2-605201 7 قران كرمي 605302-2

 

 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 الفقه 2-101242 8 الفقه 101342-2

   8 الدعوات االصالحية املعاصرة 601431-2

   8 نقد التصوف 601472-2

 العقيدة 3-603314 8 العقيدة 603416-4

   8 آيات واحاديث العقيدة 603424-2

 اليهودية 3-603241 8 االديان الوضعية 603443-2

   8 علم الكلمنقد  603462-2

 القرآن الكرمي 2-605201 8 قران كرمي 605402-2
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 ليل اخلطة الدراسيةحت

 
 عدد الساعات وتوزيعها: .1

 ( موزعة على النحو التايل:158عدد الساعات يف اخلطة: مائة ومثان ومخسون ساعة )
 
 عدد الساعات اجملال م

 54 العقيدة  1

 16 القرآن الكرمي والقراءات  2

 10 التفسري وعلوم القرآن   3

 14 احلديث وعلومه  4

 26 الفقه وأصوله  5

 26 السرية والثقافة اإلسالمية  6

 10 اللغة العربية  7

 2 اللغة اإلجنليزية  8

 158 اجملموع  9
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 تحليل الخطة الدراسية: .2

 اسم املقرر اجملال الفرعي نوع اجملال م
 نوع املقرر

 إجباري/اختياري
عدد 
 الساعات

النسبة 
 املئوية

1  

ص
خص

الت
 

يدة
لعق
ا

 

مدخل لدراسة 
  2 إجباري العقيدة

2  
مدخل لدراسة 

  1 إجباري األديان

3  
مدخل لدراسة 

  1 إجباري الفرق

4  
(  7العقيدة )

  21 إجباري مستويات

  2 إجباري مكتبة وحبث  5

6  
آيات وأحاديث 

(  4العقيدة ) 
 مستويات

  8 إجباري

  3 إجباري اليهودية  7

  2 إجباري النصرانية  8

  3 إجباري الفرق اإلسالمية  9

  2 إجباري نقد املنطق  10

  3 إجباريالفرق املنتسبة إىل   11



18 
 

 اسم املقرر اجملال الفرعي نوع اجملال م
 نوع املقرر

 إجباري/اختياري
عدد 
 الساعات

النسبة 
 املئوية

 اإلسالم

  2 إجباري نقد الفلسفة  12

 2 إجباري األديان الوضعية  13
 

 

 2 إجباري نقد علم الكالم  14

 

 

 

15  

اند
ملس
ل ا
اجملا

 

ومه
وعل
سري 

التف
 

مدخل لعلوم 
 القرآن

  2 إجباري

16  
تفسري القرآن 
( 3العظيم ) 

 مستويات 
  6 إجباري

17  
علوم القرآن 
 الكرمي

 2 إجباري

 

 

 

 

18  

ث 
حلدي

ا
ومه
وعل

 

مدخل لعلوم 
 احلديث

  2 إجباري
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 اسم املقرر اجملال الفرعي نوع اجملال م
 نوع املقرر

 إجباري/اختياري
عدد 
 الساعات

النسبة 
 املئوية

 2 إجباري علوم احلديث  19
 

 

  2 إجباري احلديث الشريف  20

21  
جوامع الكلم     

 ) مستويان (
  4 إجباري

  4 إجباري التخريج  22

23  

صوله
ه وأ
لفق
ا

 

املدخل لدراسة 
 الشريعة

  2 إجباري

24  
فقه العبادات     

 ( مستويات 6) 
  12 إجباري

25  
أصول الفقه      

 ( مستويات 3) 
 8 إجباري

 

 

 

26  
املواريث          

 ) مستويان (
 4 إجباري

 

 

27  

مية 
سال
 اإل
قافة
الث

بوية
 الن
سرية

وال
 

الثقافة اإلسالمية 
  9 إجباري ( مستويات4)

  2 إجباري السرية النبوية  28
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 اسم املقرر اجملال الفرعي نوع اجملال م
 نوع املقرر

 إجباري/اختياري
عدد 
 الساعات

النسبة 
 املئوية

29  
تاريخ عصر 
 الراشدين

  3 إجباري

  2 إجباري الغزو الفكري  30

  2 إجباري نقد التصوف  31

  2 إجباري نقد البدع  32

  2 إجباري مذاهب فكرية  33

34  
حاضر العامل 
 اإلسالمي

  2 إجباري

35  
الدعوات 
اإلصالحية 
 املعاصرة

 2 إجباري

 

 

 

 

 اللغة العربية  36
( 5اللغة العربية )
 مستويات

  10 إجباري

  2 إجباري اللغة اإلجنليزية اللغة اإلجنليزية  37
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 )ماجستري ودكتوراه(سادًسا: الدراسات العليا 
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 األهداف واملناهج : 

 . تدريب الطالب على املنهج العلمي لكتابة البحوث العلمية , وإعداد الرسائل اجلامعية .1
غرس العناية بالرتاث اإلسـالمي , وحمبتـه , وإبـراز قيمتـه , وحاجـة البشـرية إليـه ؛ مـع الوقـوف علـى املنـاهج  .2

 العلمية لتحقيق الرتاث ونشره , وإخراج املخطوطات , وتيسري االطالع عليها ؛ لتعمَّ الفائدة منها .
 . تنمية املنهج العلمي , والنقد اهلادف البناء .3
مـــا جـــاء بـــه اإلســـالم مـــن ضـــرورة مجـــع كلمـــة املســـلمني , والنهـــي عـــن التفـــرق واالخـــتالف ؛ . التأكيـــد علـــى 4

 واحلذر من األسباب املؤدية إىل ذلك .
 . ترسيخ اإلميان بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة , وبيان ما يضادها .5
نتسـبة إىل اإلسـالم, . تعريف الطالب مبظاهر االحنراف العقدي , واملنهجي عند الفرق اإلسـالمية, والفـرق امل6

 وبيان آثارها , وخطرها على وحدة األمة .
 . االطالع على آراء الفالسفة ونقدها .7

 يشتمل الربنامج على املاجستري والدكتوراه ويقدم بأسلوب املقررات الدراسية والرسالة.

 : شروط القبول ملرحلة املاجستري والدكتوراه  بقسم العقيدة
اد الطالب الذين سيتم قبوهلم سنويا يف الدراسات العليا بناء على توصية حيدد جملس اجلامعة أعد  .1

 جملس عمادة الدراسات العليا واقرتاح جمالس األقسام والكليات .
 يشرتط للقبول يف الدراسات العليا بصفة عامة ما يأيت : .2

 السعوديني .أن يكون املتقدم سعوديا , أو على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري  . أ
أن يكـــون املتقــــدم حاصـــال علــــى الشـــهادة اجلامعيــــة مــــن جامعـــة ســــعودية أو مـــن جامعــــة أخــــرى  . ب

حصول الطالب على املاجستري مـن جامعـة سـعودية أو مـن  ويشترط في الدكتوراهمعرتف هبا , 
 جامعة أخرى معرتف هبا , بتقدير جيد جداً على األقل .

 طبيا .أن يكون حسن السرية والسلوك والئقا  .ج
 أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم تدريسه . .د
 موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفا . .هـ
 التفرغ التام للدراسة ملرحلة الدكتوراه .  .و
( علـــى األقـــل يف ا يشـــرتط للقبـــول مبرحلـــة ) املاجســـتري (  حصـــول الطالـــب علـــى تقـــدير ) جيـــد جـــدً  .3

جيــد مرتفــع ( لعليــا قبــول احلاصــلني علــى تقــدير )جمللــس عمــادة الدراســات ا , وجيــوزاملرحلــة اجلامعيــة
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, وجمللــس قــررات التخصــص ملرحلـة البكــالوريوسا ( يف معلـى أال يقــل معــدل الطالـب عــن ) جيــد جـدً 
عمــادة الدراســات العليــا  بنــاء علــى توصــية جملــس القســم وتأييــد جملــس الكليــة إضــافة شــروط أخــرى 

 يراها ضرورية للقبول .
 يشرتط أن تكون شهادة البكالوريوس يف أحد التخصصات الشرعية ولو كان غري ختصص العقيدة . .4

 أوال: برنامج املاجستري:

   : متطلبات الربنامج 
  (وحدة  34( وحدة دراسية منها    )  50يتطلب الربنامج للماجستري بقسم العقيدة  اجتياز )

 ( وحدة ختصص للرسالة . 16إىل   ) دراسية مقررات تدرس يف فصلني دراسيني  إضافة 

 الخطة الدراسية: مقررات الفصل الدراسي األول
 المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 
 1 مناهج التصنيف 603500

 
 1 1العقيدة  603511

 
 1 1دراسات نصية  603521

 
  1 1نقد املنطق  603531
 1 االديان الوضعية 603541

 
 1 1الفرق  603551

 
  1 نقد الفلسفة 603561
 1 1املذاهب الفكرية املعاصرة  603581

 
 1 منهج البحث العلمي 603591-01
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 مقررات الفصل الدراسي الثاني
 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 2 التخريج ودراسة االسانيد 602643
  

 1العقيدة  603511 2 2العقيدة  603612

 1دراسات نصية  603521 2 2دراسة نصية يف العقيدة  603622

 1نقد املنطق  603531 2 2نقد املنطق  603632

   2 اليهودية والنصرانية 603642
 1الفرق  603551 2 2الفرق  603652

 2 نقد علم الكالم 603671
  

 1املذاهب الفكرية املعاصرة  603581 2 2املذاهب الفكرية املعاصرة  603682

   2 منهج حتقيق الرتاث 603692-01
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 : ا: برنامج الدكتوراهثانًي
  ( ـــدة اجتيـــاز ـــامج الـــدكتوراه العقي ـــامج: يتطلـــب برن (  16( وحـــدة دراســـية منهـــا )  70متطلبـــات الربن

 ( وحدة ختصص للرسالة. 54وحدة دراسية مقررات تدرس يف فصلني دراسيني إضافة إىل ) 

 الفصل الدراسي األول .الخطة الدراسية: 
 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

   1 مسائل عقدية 603713
 1 املنطق احلديث ومناهج البحث 603733

  
 1 دراسات يف الفرق املعاصرة 603753

  
 1 دراسات نقدية يف الفكر املعاصر 603783

  
 
 
 

 الفصل الدراسي الثاني . 
 اسم المتطل  رقم المتطل  المستوى اسم المقرر رقم المقرر

 2 نوازل عقدية 603814
  

   2 نصوص عقدية 603815
 2 دراسات يف االديان املعاصرة 603843

  
 2 الفلسفة احلديثة واملعاصرة 603862
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 أواًل: النشاط العلمي:

العلمي بني أعضاء القسم,  ويعترب النشاط العلمي أهم مـا مييـز قسـم العقيـدة حيرص قسم العقيدة على احلراك 
, ويضـــم القســـم ببـــة طيبـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس )قســـم الطـــالب والطالبـــات( ممـــن هلـــم الســـمعة العلميـــة 

 املميزة, وميكن لنا تلخيص النشاط العلمي الذي يقوم به أعضاء القسم يف النقاط اآلتية:

لـى األحبـاث العلميـة الدقيقـة وحتكيمهـا ونشـرها عـرب جمـالت ذات مسعـة علميـة حرص األعضـاء ع .1
 واسعة.

 املشاركة يف املؤمترات الداخلية واخلارجية باألحباث العلمية وأوراق العمل. .2
املسامهة يف أنشطة الكلية املختلفة ومن أبرزها أنشطة التوعية اإلسالمية واملشاركة يف شـرح املتـون  .3

 تب العلمية.العلمية وبعض الك
املشــاركة يف تقــدمي اجللســات العلميــة املميــزة ألعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة وطــالب الدراســات  .4

 العليا حيث حترص إدارة الكلية على احلراك العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
 إقامة الدورات العلمية لطالب الكلية يف بعض املواضيع العلمية والرتبوية. .5
الطيبـة واحلسـنة عـن القسـم والكليـة وتوثيـق التواصـل مـع اجملتمـع وإلقـاء العمل علـى نشـر السـمعة  .6

 احملاضرات العامة والدروس العلمية ورفع الوعي الديين للمجتمع واإلسهام يف هنضته وتطوره.
 مشاركة بعض أعضاء القسم بإلقاء الدروس واخلطب يف املساجد. .7
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 ا: النشاط االجتماعي:ثانًي

ـــدة  ـــة التدريســـية, واحملاضـــرين, حيـــرص قســـم العقي ـــة متميـــزة بـــني أعضـــائه مـــن اهليئ ـــاء عالقـــات اجتماعي علـــى بن
 واملعيدين, من خالل التواصل الدؤوب والتفاعل االجتماعي بني األعضاء, واستخدام كافة الوسائل املتاحة.

 وميكن تلخيص أهداف القسم يف جانب العالقات االجتماعية يف النقاط اآلتية:

 لعالقــات االجتماعيــة الداخليــة بــني أعضــاء القســم مــن خــالل مشــاركتهم يف مناســبتهم تعزيــز أواصــر ا
وبناء عالقات متينة تنسجم مع الرسالة االجتماعيـة الـيت يسـعى القسـم   -اخلاصة والعامة  –املختلفة 

 إىل حتقيقها من خالل العمل بروح الفريق الواحد.
 علـــى تســـهيل إجـــراءات إرشـــادهم واألنظمـــة ذات  االهتمـــام بالطلبـــة ومشـــكالهتم األكادمييـــة, والعمـــل

الصــلة عــرب موقــع اجلامعــة واللوحــات اإلعالنيــة للقســم, األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز ثقــة الطلبــة يف 
 القسم, ويسرع من انسجامهم مع رسالته, واملشاركة يف أنشطته املختلفة.

 ورسم صـورة ذهنيـة إجيابيـة حـول العمل على حتقيق ذيوع السمعة الطيبة واحلسنة عن القسم, والكلية ,
أنشـــطته, وأهدافـــه, وأفكـــاره, وفلســـفته االجتماعيـــة, مـــن خـــالل اإلصـــدارات واملطبوعـــات الـــيت حتمـــل 

 تفاصيل هذه العناوين, وذلك عرب موقع القسم والكلية على شبكة االنرتنت.
  التعليميـة والرتبويـة عـرب العمل على توثيق عالقات القسم والكلية مبختلف املؤسسات احمللية والعامليـة, و

خمرجاتــه, وبلــورة صــيم تفــاهم وتعــاون وتبــادل قــد ترتقــي ملســتوى عقــد اتفاقيــات ذات مصــا  مشــرتكة, 
 تؤدي إىل خدمة اإلسالم واملسلمني.
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 قسم: أعضاء هيئة التدريس بالاثامًن     
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 التخرججامعة  الدرجة العلمية الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس م
 جبدة امللك عبدالعزيز أستاذ سعودي العلياني نفيع بن علي 1
 أم القرى أستاذ سعودي الدميجي عمربن عبداهلل  2
 أم القرى أستاذ سعودي عبد العزيز  العريفي بن سعود 3
 أم القرى أستاذ سعودي مال عبدالعظيم خوجه بن لطف اهلل 4
 أم القرى أستاذ سعودي علي حممد الشهرانيبن سعد  5
 حممد بن سعود اإلمام أستاذ سعودي حممد سامل القرنيبن سامل  6
 األزهر أستاذ مصري عبداهلل علي عبداحلميد مسك 7
 القاهرة أستاذ مصري أمحد قوشيت عبد الرحيم خملوف 8
 حممد بن سعود اإلمام أستاذ سوداين عثمان علي حسن علي 9
 األزهر أستاذ مصري النجاالبهنسي رزق البهنسي أبو  10
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي حممد عبداهلل القرني بن عبداهلل 11
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي صاحل حممد املقوشيبن علي  12
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي احلميدي امحدبن عبدالعزيز  13
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي درباش الزهراني بن صاحل 14
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي امساعيل الصيين بن هشام 15
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي سعد العتييببن سعود  16
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي حممد حممد القيب بن زيد أبو 17
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي حممد السرحاني القرشي بن فهد 18
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي صمايل السلمي بن عبدالرحيم 19
 األزهر أستاذ مشارك مصري ابراهيم خليفة عبداللطيف خليفة 20
 أم القرى أستاذ مشارك سعودي امحد عبداهلل الغامدي بن عبداهلل 21
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي عايش مرزم العتييب بن منيف 22
 القرىأم  أستاذ مساعد سعودي ضيف اهلل ال حوفان بن عبداهلل 23
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي خالد بن عبد اهلل عمر الدميجي 24
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي القرني حممد بن حجر 25
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي الدميجي حممدبن صاحل  26
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي ابراهيم ناصر الغيثبن بدر  27
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 التخرججامعة  الدرجة العلمية الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس م
 األزهر أستاذ مساعد مصري حممد مصطفى امحد البيومي 28
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي سلطان بن عبدالرمحن العمريي 29
 أم القرى أستاذ مساعد سعودي بسيس السفياني بن حممد 30
 أم القرى حماضر سعودي الزهراني محادبن عبدالغين  31
 أم القرى معيد سعودي حمسن النعمي بن عيسى 32
 أم القرى معيد سعودي عبداهلل القرنيبن حممد  33
 أم القرى معيد سعودي العمريي دحام بن سيف 34
 أم القرى معيد سعودي القرشي حسن بن حممد 35
 أم القرى معيد سعودي عبد العزيز بن سعود اجلاسر 36
 أم القرى معيد سعودي أمحد بن حممد اخلريي 37
 للبناتكلية الرتبية  أستاذ سعودية حممد احملمادي بنت سلوى 38
 م القرىأ أستاذ مشارك سعودية امحد مجالبنت  ابتسام  39
 أم القرى أستاذ مشارك سعودية علي اخلوتاني بنت  عائشة 40
 أم القرى أستاذ مشارك سعودية بنيان احلربيبنت  مريم  41
 أم القرى أستاذ مشارك سعودية عبدالغفار مرزابنت حسان إ 42
 كلية الرتبية للبنات أستاذ مشارك سعودية نتو عبدالرمحن  بنت  مها 43
 أم القرى أستاذ مساعد سعودية عبدالعالي الصاعديبنت مريم  44
 أم القرى أستاذ مساعد سعودية دخيل اهلل القثامي بنت  هند 45
 أم القرى أستاذ مساعد سعودية محد الثقفيأ بنت  فاطمة 46
 كلية الرتبية للبنات مساعدأستاذ  سعودية حممد الواديبنت  حالم أ 47
 كلية الرتبية للبنات أستاذ مساعد سعودية عطية اهلل املعبدي بنت  حنان 48
 أم القرى أستاذ مساعد سعودية حممد بركات بنت  مساءأ 49
 أم القرى أستاذ مساعد سعودية صاحل العلواني بنت  إميان 50
 كلية الرتبية للبنات أستاذ مساعد سعودية املسعودي بطيح  بنت  سلوى 51
 كلية الرتبية للبنات أستاذ مساعد سعودية عامر البشري بنت  منهآ 52
 كلية الرتبية للبنات حماضر سعودية احملمادي محد  بنت حياة 53
 كلية الرتبية للبنات حماضر سعودية رافع العمري بنت  حنان 54
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 التخرججامعة  الدرجة العلمية الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس م
 أم القرى حماضر سعودية مسية بنت سعيد الشهري 55
 أم القرى حماضر سعودية مسلم السفيانيبنت  حنان 56
 أم القرى معيد سعودية جنالء بنت عبداهلل  مليباري 57
 أم القرى معيد سعودية الشيماء بنت حممد احلوتي 58
 أم القرى معيد سعودية آمال بنت حممد اإلندونيسي 59
 أم القرى معيد سعودية أميمة بنت عيسى  مسملي 60
 أم القرى معيد سعودية السرحاني فاطمة بنت عوض  61

 

 هـ1436/1437بيان بأعداد أعضاء وعضوات هيئة التدريس بقسم العقيدة 

 العدد الدرجة

 11 أستاذ

 16 أستاذ مشارك

 18 أستاذ مساعد

 5 حماضر

 11 معيد

 61 العدد اإلمجالي
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