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كلمة العميد





النشأة التاريخية  



النشأة التاريخية  

الحديــث عــن كليــة الشــريعة والدراســات االســالمية بجامعــة أم القــرى يعنــي الحديــث عــن تســعة 
وســتين عامــا مــن العطــاء، وبــث العلــم الشــرعي ، وبــذل أســباب حفــظ الديــن ومــا يكملــه مــن 

مقاصــد الشــريعة األخــرى.

فكليــة الشــريعة والدراســات االســالمية تتبــوأ مكانــة متميــزة فــي منظومــة كليــات جامعــة أم 
القــرى؛ بــل الجامعــات الســعودية والخليجيــة والعربيــة واإلســالمية؛ حيــث تعــد أول كليــة جامعيــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن أوائــل الكليــات الرائــدة فــي العالــم العربــي واإلســالمي.

 مسيرة الكلية :

أسســت كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية بجامعــة أم القــرى بمرســوم من الملك المؤســس 
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود رحمــه اهلل ، فــي عــام ١٣69هـــ - ١9٤9م ، ليبــدأ نمــط جديــد 
ــدروس  ــى جــوار ال ــي المنظــم فــي الدراســات الشــرعية والعلــوم اإلســالمية إل مــن التعليــم العال

العلميــة التــي تقــام فــي المســجد الحــرام. 

وقــام بالتدريــس فيهــا علمــاء مرموقــون لهــم صيتهــم ووزنهــم العلمــي فــي العالــم العربــي 
واإلســالمي، وتخــرج منهــا اآلالف مــن التالميــذ ، تســلم كثيــر منهــم مناصــب علميــة وعمليــة رفيعــة 
ــة  ــوي، ورئاس ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــة المس ــاء، وإمام ــار العلم ــة كب ــة هيئ ــتوى كعضوي المس
وعضويــة مجلــس الشــورى، ونحــو ذلــك مــن المواقــع المنيفــة التــي كان لهــا أثــر بالــغ فــي دعــم 

عجلــة التقــدم والتطــور الحضــاري.
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وقــد أســند اإلشــراف عليهــا منــذ عــام ١٣٧٣هـــ إلــى وزارة المعــارف ، وصــار اســمها : كليــة الشــريعة 

والتربيــة .

وفي عام ١٣٨٢هـ أصبح اسمها : كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .

وفــي عــام ١٣٨5هـــ أنشــيء قســم التاريــخ والحضــارة اإلســالمية ، وأصبحــت تضــم ثالثــة أقســام : 
قســم الشــريعة ، وقســم اللغــة العربيــة ، وقســم التاريــخ والحضــارة اإلســالمية .

وفــي عــام ١٣٨٨هـــ أنشــيء قســم الدراســات العليــا الشــرعية ، ويضــم شــعبتين ، همــا : الفقــه 
واألصــول ، والكتــاب والســنة .

وفــي عــام ١٣9١هـــ  أصبحــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز األهليــة فــي جــدة مؤسســة حكوميــة ، 
وضمــت إليهــا كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية بمكــة ، وأصبحــت إحــدى كلياتهــا .

وفــي العــام نفســه فتــح بــاب االنتظــام للطالبــات فــي مرحلــة البكالوريــوس للدراســة فــي 
ــام ١٣٨٨ه . ــي ع ــاب ف ــاب االنتس ــن ب ــح له ــد فت ــن ق ــة ، وك ــة الثالث ــام الكلي أقس

وفــي عــام ١٣9٢هـــ تــم فصــل تخصــص الحضــارة عــن قســم التاريخ وجعل قســمًا مســتقاًل باســم 
: الحضــارة والنظــم اإلســالمية ، وفــي العــام نفســه أنشــيء قســم القضاء .

ــا  ــات العلي ــم الدراس ــده قس ــئ بع ــام ١٤٠١هـــ ، وأنش ــالمي ع ــاد اإلس ــم االقتص ــيء قس ــم أنش ث
التاريخيــة والحضاريــة فــي عــام ١٤٠٣هـــ ، وكانــت الدراســات العليــا قبــل ذلــك فــي قســمي : التاريــخ 

ــالمية . ــم اإلس ــارة والنظ ــالمي ، والحض اإلس

وفــي العــام نفســه أنشــيء مركــز الدراســات اإلســالمية المســائية ، وصــار اســمه فــي عــام ١٤١٧هـــ 
مركــز الدراســات اإلســالمية ، وهــو يقــدم الدبلــوم فــي الدراســات اإلســالمية ) وقــد أصبــح فــي عــام 

١٤٣٣ه دبلومــًا عاليــًا ( ، ويقــدم الماجســتير فــي الدراســات اإلســالمية .



ــمًا  ــارت قس ــم ص ــالمي ، ث ــاد اإلس ــم االقتص ــبة بقس ــعبة المحاس ــئت ش ــام ١٤٠5هـــ أنش ــي ع ف
ــام ١٤٣٧هـــ . ــي ع ــال ف ــة إدارة األعم ــل لكلي ــام ١٤٢١هـــ ، وانتق ــي ع ــتقاًل ف مس

وفي عام ١٤٠5هـ أيضًا تم دمج قسم الحضارة والنظم اإلسالمية مع قسم التاريخ .

ــم  ــريعة ، وقس ــم الش ــع قس ــرعية م ــا الش ــات العلي ــم الدراس ــج قس ــم دم ــام ١٤٣١هـــ ت ــي ع وف
الدراســات العليــا التاريخيــة والحضاريــة مــع قســم التاريــخ .

وفي عام ١٤٣٤هـ فتح باب القبول للطالبات في مركز الدراسات اإلسالمية .

وفي عام ١٤٣5هـ تم تأسيس الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة.
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أقسام الكلية الحالية :

قسم الشريعة .   ٢- قسم التاريخ .    ٣- مركز الدراسات اإلسالمية . -1

ووافق مجلس الجامعة في عام ١٤٣6هـ على إنشاء قسمي : الفقه ، وأصول الفقه .

من أبرز خريجي الكلية :

معالي الشيخ : صالح بن عبد الرحمن الحصين . -1

معالي محمد بن إبراهيم بن جبير . -2

 معالي أ.د. عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش .	- 

 معالي د. راشد بن راجح الراجح .	- 

 معالي د. صالح بن عبد اهلل بن حميد .	- 

 معالي أ.د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس .	- 



من أبرز أنشطة الكلية :

 مؤتمــر عالمــي بعنــوان : فقــه الموازنــات ودوره فــي الحيــاة المعاصــرة ، فــي الفتــرة ٢٧-1- 
١٤٣٤/١٠/٢9هـ .

 نــدوة كبــرى بعنــوان : أثــر متغيــرات العصــر فــي أحــكام الحضانــة ، بالتعاون مــع المجمع 2- 
الفقهــي اإلســالمي التابــع لرابطة العالم اإلســالمي ، فــي ١٤٣6/٢/٢٣هـ .

 نــدوة كبــرى بعنــوان : المســجد الحــرام فضائلــه وآدابــه وأحكامــه ، بالتعــاون مع الرئاســة 	- 
العامــة لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبوي ، فــي ١٤٣٧/٧/٢٠هـ .

إضافة إلى العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل . 

من تطلعات للكلية :

تحقيق الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي . -1

 إيجاد وقف يدر ريعه على مصالح الكلية .2- 
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم



الهيكل التنظيمي



كلية الشريعة في أرقام 



عدد أعضاء هيئة التدريس 

أعداد طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مرحلة البكالوريوس للعام ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ

أعداد طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مرحلة البكالوريوس للعام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

عدد طلبة كلية 
الشريعة والدراسات 
اإلسالمية اإلجمالي 

في مرحلة 
البكالوريوس للعام 

١٤٣٨/١٤٣٧ هـ

االجماليأنثى ذكر 

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

52391182412758493661766
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أعداد الطالب المستجدين مرحلة البكالوريوس- انتظام في كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية والدراسات اإلسالمية من ٣٤-١٤٣٧هـ

التخصصالعام 
المجموعغير سعوديسعودي

جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر جملة أنثى ذكر 

١٤٣٧-١٤٣٨
١٧6١٤٣٣١9٣٠٣١٧9١٤٣٣٢٢الشريعة

١٨٠١٨٢٣6٢١٠١١٨١١٨٢٣6٣التاريخ

١٤٣-١٤٣٧6
١9٣١٨٠٣٧٣١5٧٢٢٢٠٨١٨٧٣95الشريعة

١٨٣١9٠٣٧٣٢١٣١٨5١9١٣٧6التاريخ

١٤٣6-١٤٣5
٤١5٣9٣٨٠٨6١٢٤٨5٤٧6٤١٧٨9٣الشريعة

٢9١٢9٣5٨٤١٠١9٢9٣٠١٣١٢6١٣التاريخ

١٤٣5-١٤٣٤
5٤66٠١١١٤٧6٣٨٣١٤66٠96٨٤١٢9٣الشريعة

٢١5٢١٨٤٣٣6٢٨٣٤٢٢١٢٤6٤6٧التاريخ



أعداد المقبولين من الطالب  بحسب التخصصات في مرحلة الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية في األعوام من ١٤٣5-١٤٣٧هـ 

التخصصالعام الدراسي
المرحلة

المجموع
دكتوراهماجستيردبلوم

١٤٣٨/١٤٣٧هـ

شريعة
-5٢-

95
--٤٣

تاريخ
-٣-

٣
---

مركز الدراسات اإلسالمية
٤٢--

٨٢
-٤٠-

١٤٣٧/١٤٣6هـ

شريعة
-٧٧-

١١٨
--٤١

تاريخ
-١5-

٢9
--١٤

مركز الدراسات اإلسالمية
6٨--

99
-٣١-

١٤٣6/١٤٣5هـ

شريعة
-5١-

٧9
--٢٨

تاريخ
-١5-

٢٧
--١٢

مركز الدراسات اإلسالمية
5٧--

٧5
-١٨-

6٠٧المجموع
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أعداد الخريجين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بحسب التخصصات في األعوام 

من٣٤/ ٣5 ١٤-١٤٣٨/٣٧هـ 



الترقيات العلمية التي أحرزها أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بحسب الرتب العلمية  خالل المدة من ١٤٣6/١٤٣5هـ إلى ١٤٣٨/١٤٣٧هـ



مؤشرات الرسائل العلمية
واألبحاث ومشاركة أعضاء هيئة التدريس
في األنشطة العلمية وجوائزهم العلمية
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مؤشرات خدمة المجتمع
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مؤشرات مجالس اآلقسام





التعليم والتعلم 



يشــكل التعليــم والتعلــم حجــر الزاويــة فــي جميــع الجهــود التــي تبذلهــا الكليــة؛ ونظــرا 
ــم وأن تكــون  ــج التعل ــم، وعلــى جــودة نوات ــم والتعلي ــة علــى جــودة التعل ــه ركــزت الكلي ألهميت

محــددة بدقــة، ومتســقة مــع »اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت« ومتطلبــات التوظيــف. 

وأنمــاط  ومهاراتهــم،  الطلبــة،  عليهــا  يحصــل  التــي  المعرفــة  التعلــم:  مخرجــات  وتشــمل 
ســلوكهم التــي يتــم تقويمهــا ضمــن البرامــج العلميــة، وهــذه النواتــج التــي ينبغــي أن تســتمر 

انعكاســاتها علــى حياتهــم الشــخصية والمهنيــة بعــد تخرجهــم.

ــس  ــة تدري ــاء هيئ ــن أعض ــة لتعيي ــعت الكلي ــذا س ــة، ل ــغ األهمي ــرًا بال ــم أم ــودة التعلي ــد ج تع
مؤهليــن بصــورة مناســبة ولديهــم الخبــرة الالزمــة للقيــام بمســؤولياتهم التدريســية ، وأن يكونــوا 
مــن العلمــاء أو الباحثيــن النشــطين فــي هــذا المجــال. كمــا ســعت إلــى  تنميــة مهــارات أعضــاء 
هيئــة التدريــس فــي مجــال التدريــس والتقويــم، كمــا حرصــت الكليــة علــى تقويــم جــودة التعليــم 
وفاعليــة البرامــج مــن خــالل تقييمــات الطلبــة، ومــن خــالل اســتطالعات آراء الخريجيــن وأربــاب 
ــزات  ــر تجهي ــة كاإلرشــاد األكاديمــي، فضــاًل عــن توف ــات مســاندة لتعلــم الطلب العمــل، ووضــع آلي
ــة، والتعــرف علــى أولئــك  ــى متابعــة أداء الطلب ــة الجــودة.  كمــا تســعى إل ــة عالي وأدوات تعليمي

ــات دراســية، وتقديــم العــون لهــم. الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوب

ــس بالبرامــج  ــة التدري ــم فقــد شــكلت لجــان مــن أعضــاء هيئ ــم والتعل ــة التعلي ونظــرا ألهمي
ــم. ــاد والتقوي ــة لالعتم ــة الوطني ــر الهيئ ــا لمعايي ــار وفق ــذا المعي ــة ه لدراس

وكان نتاج ذلك:



43



وتــم بنــاء خطــة البرنامــج بعــد إجــراء اســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس بالبرنامــج وفــي ضوء 
ــات مــع برامــج الشــريعة المناظــرة  الداخليــة والخارجيــة إضافــة إلــى استشــارة عــدد  إجــراء المقارن
مــن أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء واألكاديمييــن والخبــراء المختصيــن واســتطالع آراء أربــاب العمــل 
ــج وتحكيمهــا  ــج البرنام ــي يحتاجهــا ســوق العمــل فــي خري ــرز المعــارف والمهــارات الت ــد أب لتحدي
مــن قبــل محكميــن معتمديــن محليــا وخارجيــا، وفــق وثيقــة المعيــار الوطنــي للمؤهــالت ودليــل 
معاييــر الشــريعة بنــاء علــى معاييــر هيئــة التقويــم أو الهيئــة الوطنيــة للتقويــم  واالعتمــاد 
ــة عــن الخطــة الحاليــة  بعــدة ميــزات، يمكــن إجمالهــا  األكاديمــي ســابقا، و تميــزت الخطــة المحدث

فيمــا يلــي:
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ــة  ــم عــرض الخطــة المطــورة لبرنامــج الشــريعة علــى مجلــس القســم ومجلــس الكلي ــد ت وق
ــي الجامعــة ؛  ــة الخطــط والمناهــج ف ــة ولجن ــس القســم والكلي ، وصــدرت بشــأنها موافقــة مجال
وموافقــة مجلــس الجامعــة. وســيبدأ تطبيقهــا - بعــون اهلل- مطلــع العــام الجامعــي المقبــل 

١٤٣9/١٤٣٨هـــ بعــون اهلل.

تحرص الكلية على تطوير كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس :
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الجودة والتطوير األكاديمي



تعــد قضيــة ضمــان الجــودة واالعتمــاد للبرامــج األكاديميــة مــن القضايــا المهمــة والملحــة 
ــذا أخــذت الكليــة علــى عاتقهــا مســؤولية االرتقــاء ببرامجهــا التعليميــة،  فــي وقتنــا المعاصــر ؛ ل
واالهتمــام بتطبيــق مفاهيــم الجــودة واعتمــاد معاييــر هيئــة التقويــم  لتقويــم أداء وجــودة 
ــين  ــر لتحس ــق المعايي ــودة ، وتطبي ــة الج ــر ثقاف ــالل نش ــن خ ــي تقدمها.م ــة الت ــج األكاديمي البرام

جــودة مخرجــات برامجهــا التعليميــة ، وتطويــر مهــارات الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة 

مشروع الخطة االستراتيجية للكلية 

أعــّدت الكليــة وثيقــة الخطــة االســتراتيجية لكليــة الشــريعة والدراســات االســالمية بجامعــة ام 	 
القــرى بإشــراف بيــت الخبــرة مركــز بنــاء الطاقــات تضمنــت:

· تم االنتهاء من وضع الخطة التنفيذية بإشراف بيت الخبرة  بناء الطاقات .	

ــدد 	  ــا ع ــترك فيه ــل اش ــم ورش عم ــك بتنظي ــغيلية, وذل ــة تش ــداد خط ــن إع ــاء م ــم االنته ت
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة ورؤســاء األقســام ووكالء و وكيــالت الكليــة برئاســة 

فضيلــة عميــد الكليــة.
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ــرى ،  ــة أم الق ــالة جامع ــع رس ــقة م ــالمية متس ــات اإلس ــريعة والدراس ــة  الش ــالة كلي ــة ورس ورؤي
ــا ســامية  ــات وأهداف ــة  تحقــق بوضــوح غاي ــة المملكــة ٢٠٣٠ ورســالة الكلي ــة لرؤي كمــا أنهــا مواكب
ــدات  ــع المعتق ــق م ــعودية، وتتس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــات الطلب ــع احتياج ــب م . وتتناس

ــالمية. ــم اإلس والقي

مشروع االعتماد األكاديمي



§ تمت زيارة فريق من المراجعين الخارجيين من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 	
األكاديمي في مشروع التقويم التطويري لبرنامج الشريعة / بكالوريوس .

§ تم إعداد الخطة التنفيذية لتوصيات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في 	
مشروع التقويم التطويري لبرنامج الشريعة / بكالوريوس .

§ ويجري العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية لتوصيات الهيئة الوطنية للتقويم 	
واالعتماد األكاديمي في مشروع التقويم التطويري لبرنامج الشريعة / بكالوريوس , 
علما بأن جانبا من المهام التنفيذية في األقسام والوكاالت يجرى االنتهاء منه تماما 
في حين أن جوانب أخرى نفذت بنسب متفاوتة وجوانب تحتاج إلى تعاون من اإلدارات 

المختصة بالجامعة لتنفيذها، حيث تتعّلق باألمور اإلدارية ، وأخرى تتصل بالبنية 
التحية ونسبة ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لتوصيات الهيئة الوطنية للتقويم 

واالعتماد األكاديمي في مشروع التقويم التطويري لبرنامج الشريعة / بكالوريوس 
حوالي٧٠% .

§ تم تشكيل لجان لتطوير المناهج و الخطط الدراسية على مستوى البرامج 	
§ قامت اللجنة بدراسة المقترحات والتوصيات من أعضاء هيئة التدريس ووضعت 	

التعديالت المناسبة ثم تم عرضها على مجلس القسم والكلية  والخبراء المختصين 
ويتم بالفعل اآلن اعداد خطة جديدة للبرنامج بناء على المقترحات واستطالعات الرأي 

المختلفة لقسم الشريعة .
§ تم إعداد خطة مطورة لبرنامج الشريعة بما يحقق معايير الجودة  واالعتماد األكاديمي 	

وجودة المخرجات التعليمية لمواكبة رؤية ٢٠٣٠ وتلبية حاجات سوق العمل ، وتم 
اعتمادها وسيتم تطبيقها مع مطلع العام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣9ه بعون اهلل.

وقد تم بناء خطة البرنامج في ضوء إجراء المقارنات مع برامج الشريعة المناظرة  الداخلية 
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والخارجية إضافة إلى استشارة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء واألكاديميين 

المختصين واستطالع آراء أرباب العمل . 
§ يقوم قسم التاريخ بتوصيف المقررات وإعداد خطة شاملة لتطوير برنامجه.	
§ يعد مركز الدراسات اإلسالمية مشروع شامل لتطوير مقرراته الدراسية بما يتفق وحاجة 	

الدارسين بالبرنامج المسائي.
§ تم توقيع اتفاقية المقارنة المرجعية مع برنامج الشريعة بجامعة القصيم وفي صدد 	

توقيع اتفاقية المقارنة مع جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 





البحث العلمي



بــرز اهتمــام كليــة الشــريعة بالمضــي فــي تطبيــق معاييــر الجــودة األكاديميــة بوجــه عــام،  
وتطبيــق معاييــر الجــودة فــي معيــار البحــث العلمــي باعتبــاره أحــد ركائــز ووظائــف الجامعــة 
األساســية:  ))التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع (( ؛ علــى وجــه خــاص، وقــد ظهــر حــرص 

ــا: ــزة، منه ــات المتمي ــن الممارس ــة م ــالل جمل ــن خ ــار م ــذا المعي ــة به ــام الكلي واهتم

قامــت الكليــة بالعديــد مــن األنشــطة العلميــة التــي تدعــم البحــث العلمــي وخدمــة ( 1
المجتمــع، ونشــر الوعــي المجتمعــي مــن خــالل إقامــة المؤتمــرات العالميــة والنــدوات العلميــة 
الكبــرى لمعالجــة الموضوعــات الملحــة،  التــي يحتاجهــا المجتمــع الدولــي والمحلــي، وتحقيــق 

الوســطية واالعتــدال، وكان مــن أبرزهــا :
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وقــد وافــق معالــي وزيــر التعليــم علــى إقامــة مؤتمــر عالمــي بعنــوان: العمــل الخيــري قواعــده 
ومقاصــده، بالشــراكة مــع مركــز الهــدى للدراســات الشــرعية للعمــل الخيــري، وســيعلن عنــه قريبــًا، 

بــإذن اهلل.

كما وافق معاليه على ندوة بعنوان: العمل في المسجد الحرام فضله ونوازله وآدابه، وسيعلن 
عنها قريبًا، بإذن اهلل.



وقــد اعتمــدت كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية خطــة عمــل منظمــة لتســجيل أعضــاء هيئة 
ــى ٢٠ صفــر لعــام ١٤٣٨هـــ. تحــت  التدريــس فــي المحــركات البحثيــة؛ حــالل الفتــرة مــن ٢٠ محــرم إل
عنــوان حملــة تســجيل فــي المحــركات البحثيــة وشــملت الحملــة جملــة مــن الترتيبــات, كالتالــي:
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تشــكيل لجنــة لمتابعــة تســجيل فــي المحــركات البحثيــة العالميــة فــي كليــة الشــريعة فــي  -1

شــطري الطــالب والطالبــات تكونــت مــن :

مشرفا عاما على اللجنةفضيلة عميد الكلية أ. د. غازي بن مرشد العتيبي 

عضو في اللجنة أ د. ممدوح العتيبي

عضو في اللجنة د .إسماعيل مرحبا

عضو في اللجنة د. وائل موسى

عضو في اللجنة د. ابتسام القرني 

عضو في اللجنة د. إيمان بن قبوس

عضو في اللجنة د. نوال بادغيش

عضو في اللجنةد.هالة جستنيه

٢- تــم عقــد 6 ورش عمــل للتســجيل فــي محــركات البحــث العلمــي خاصــة بأعضــاء هيئــة التدريس 
بكليــة الشــريعة واحــدة بالتعــاون مــع عمــادة البحــث العلمــي والبقيــة قدمهــا أعضــاء 

وعضــوات مــن الكليــة.

٣- تــم اعــداد ٤ فيديوهــات تعليميــة قصيــرة للمحــركات االلزاميــة للكليــات النظريــة فــي الجامعــة 
أعدهــا أ.د. إســماعيل مرحبــا مــن منســوبي كليــة الشــريعة.

٤- تــم إنشــاء مجموعــة عمــل تواصــل الكترونــي لمتابعــة تســجيل األعضــاء فــي محــركات البحــث 
ــن مرشــد العتيبــي وأنشــئ لهــا  العلمــي بمتابعــة مــن فضيلــة عميــد الكليــة أ. د. غــازي ب

رابــط أطلــق عليــه محــركات البحــث العلمــي .

تــم نشــر الرابــط فــي مجموعــات أقســام الكليــة لمــن يرغــب فــي االنضمــام مــن أعضــاء هيئــة  -5
التدريــس .



تفاعــل عــدد كبيــر مــن أعضــاء الكليــة وانضمــوا للمجموعــة وكان التدريــب علــى التســجيل  -6
يبــدأ مــن العصــر إلــى المغــرب يوميــا علــى النحــو التالــي:

ü§ توعيــة األعضــاء بفائــدة محــركات البحــث العلمــي وأهميــة التســجيل فيــه ورفــع
االنتــاج البحثــي مــن خاللــه .

ü§ يتــم إرســال عــرض البوربوينــت الــذي أعدتــه ســعادة د.تهانــي  الســبيت  للمحــرك
المــراد التســجيل فيــه . 

ü§ يتــم إرســال تســجيل الفيديــو التعليمــي القصيــر مــن إعــداد  أ.د. اســماعيل مرحبــا
والــذي شــرح فيــه  كيفيــة التســجيل بطريقــة عملية.

ü§ شــرح طريقــة التســجيل مــن قبــل أعضــاء لجنــة التســجيل  مــع تصويــر الخطــوات
،مــع التركيــز علــى أهميــة رفــع االنتــاج البحثــي لألعضــاء فــي المحــركات.

§ ü. االجابة عن استفسارات األعضاء وحل المشاكل التي قد تعترضهم  
ــال  -7 ــم ارس ــن ، يت ــدد المتفاعلي ــن ع ــة ع ــة راجع ــي تغذي ــاس األداء ويعط ــتبيان لقي ــداد اس اع

ــت .  ــط اســتبيان لمــن ســجل للتصوي راب

تأهيــل وتدريــب فريــق عمــل من المعيديــن والمعيــدات لمتابعة تســجيل األعضــاء والعضوات  -8
: وهم 

قسم  التاريخقسم  الشريعة
هند المزينيرفيف األمير
سميرة اليزيديأروى األمير

أشواق القرشيعائشة باصمد
جواهر الساعدياآلء السلمي
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هــذا العمــل المؤسســي نتــج عنــه وهلل الحمــد حصــول كليــة الشــريعة علــى مراكــز متقدمــة فــي 

محــرك أكاديميــا ومحــرك ريســيرش قيــت وصــل فــي بعــض المراحــل للمركــز الثانــي و األول

شارك في دعم فريق العمل 

فضيلة وكيل الكلية د. رائد العصيمي
فضيلة رئيس قسم الشريعة  د. خالد الجريسي
سعادة رئيس قسم التاريخ د. ابراهيم السلمي

سعادة مدير مركز الدراسات اإلسالمية د. ياسر هوساوي
سعادة وكيلة قسم التاريخ د. حياة الرشيدي

سعادة وكيلة مدير مركز الدراسات اإلسالمية  د. مها  العتيبي



قائمة بأبحاث أعضاء هيئة التدريس وأوعية نشرها من واقع محاضر لجنة الترقيات بوكالة 
الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي لألعوام ١٤٣5\١٤٣6هـ وحتى ١٤٣٨/١٤٣٧هـ 

واالنتاج البحثي المنشور أو المقبول للنشر ألعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية من عام ١٤٣6- ١٤٣٨هـ:

   لما كان من متطلبات الجودة تحقيق الجودة في المعيار العاشر الذي يختص بالبحث 
العلمي؛ دعت الحاجة إلى توثيق اإلنتاج العلمي ألعضاء وعضوات قسم الشريعة سواء أكان هذا 

اإلنتاج العلمي بحوثا أو أوراقا علمية منشورة، أو كتبا أو رسائل علمية، حتى تستطيع قياس 
أدائها وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإنتاجها البحثي وإعداد مؤشرات موضوعية لقياسه 
وتأتي أهمية إعداد دليل االنتاج البحثي من أهمية البحث العلمي، باعتباره أحد وظائف الجامعة، 

كما أن هذا الدليل يعدُّ بمثابة راصد لمسيرة اإلنتاج البحثي ألعضاء قسم الشريعة، بشكل 
يسهل حفظ البيانات واسترجاعها بشكل سريع كما أنه يساهم في تحديد أولويات البحث 

العلمي واالرتقاء بمخرجاته. 

الجهةعنوان البحثاالسم

التسويق الشبكي من المنظور د.اسامة عمر االشقر
القانوني والفقهي.

مجلة جامعة الزرقاء االهلية - 
االردن.

البيع القصير كأداة استثمارية وأداة د.اسامة عمر االشقر
حولية قطر.للتحوط.

ظاهرة االطفال اللقطاء من المنظور د.اسامة عمر االشقر
مجلة جامعة الكويت.القانوني والفقهي.

عقد االستجرار وتطبيقاته الفقهية د.اسامة عمر االشقر
المعاصرة.

مجلة كلية اصول الدين 
بأسيوط.
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فارق السن بين الزوجين من المنظور د.اسامة عمر االشقر
الفقهي والقانوني.

مجلة قسم الشريعة بدار 
العلوم القاهرة.

د.سلطان حمود العمري
عموم المقتضى دراسة تأصيلية 

تطبيقية على أحاديث بلوغ المرام 
للحافظ بن حجر العسقالني.

مجلة مركز البحوث والدراسات 
االسالمية بكلية دار العلوم 

القاهرة.

مجلة البحوث والدراسات داللة العام واثاره االصلية والفرعية.د.سلطان حمود العمري
الشرعية.

د.سلطان حمود العمري
داللة االشارة دراسة تأصيلية تطبيقية 
على تفسير التحرير والتنوير للطاهر 

بن عاشور.
مجلة الحكمة.

معنى الحرف )أو( دراسة تأصيلية د.سلطان حمود العمري
تطبيقية.

مجلة معهد البحوث 
والدراسات االستراتيجية 

بجامعة ام درمان السودان.

د.سلطان حمود العمري

تخصيص العام بذكر بعض افراده 
الموافق له في الحكم دراسة تأصيلية 
تطبيقية على كتاب مسجل السالم 

لالمام الصناعي.

مجلة البحوث والدراسات 
الشرعية بالقاهرة.

األرباح والفوائد في ميزان الشريعة د. محمد سعيد الرمالوي
اإلسالمية.

مجلة الشريعة كلية طنطا- 
مصر-.

د. عارف بن عوض  الركابي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة “سيداو” دراسة نقدية 

في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية 
بحث محكم ومنشور ومطبوع.

مجلة العلوم الشرعية

جامعة القصيم

أثر التطور الطبي في الفتوى فتاوى أ.د. إسماعيل غازي مرحبا
الشيخ محمد العثيمين نموذجا

مجلة جامعة طيبة لآلداب 
والعلوم اإلنسانية



تحرير مجال النزاع في المسائل أ.د. إسماعيل غازي مرحبا
الفقهية.

مجلة الشريعة والدراسات 
االسالمية جامعة الكويت.

كلية الشريعة جامعة ام الموازنة بين الحياة المعاصرة.أ.د. إسماعيل غازي مرحبا
القرى.

مجلة جامعة طيبة لآلداب التعسف في استعمال حق الحضانة.أ.د. إسماعيل غازي مرحبا
والعلوم االنسانية.

تشخيص الطبيب وأثره في الحكم أ.د.إسماعيل غازي مرحبا
الشرعي.

مجلة جامعة طيبة لآلداب 
والعلوم االنسانية.

احتكار الدواء في ضوء المستجدات أ.د.إسماعيل غازي مرحبا
المعاصرة

المجلة العلمية لجامعة 
القصيم )مجلة العلوم 

الشرعية(

الضمان والتصرف في عقود البناء أ.د.صالح علي الشمراني
والتشغيل واالعادة.

مجلة مجمع الفقه االسالمي 
التابع لرابطة العالم االسالمي 

بمكة المكرمة.

أ.د.صالح علي الشمراني
معالم السعة والرحمة في اثبات 
وتطبيق الحدود والقصاص في 

الشريعة االسالمية.

مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة.

تحقيق اتحاف ذوي االتقان بحكم الرهان أ.د.صالح علي الشمراني
لحسن بن عمر الشرنباللي الحنفي.

مجلة البحوث والدراسات 
الشرعية.

صالة الكسوف الجزئي اليسير ومدى أ.د.صالح علي الشمراني
مشروعيتها.

مجلة البحوث االسالمية 
الصادرة عن الرئاسة العامة 

للبحوق العلمية واالفتاء.

اغالق المحالت للصالة في الشريعة أ.د.صالح علي الشمراني
والنظام.

مجلة البحوث االسالمية 
الصادرة عن الرئاسة العامة 

للبحوق العلمية واالفتاء.
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ميراث ابن االبن وقانون الوصية الواجبة أ.د.صالح علي الشمراني
بين الشريعة والقانون

مجلة البحوث االسالمية 
الصادرة عن الرئاسة العامة 

للبحوث العلمية والفقه

د.المهدي محمد يوسف 
صناعة المفتي - البناء العلمي.الحرازي

المجلة العلمية لكلية اصول 
الدين والدعوة بجامعة االزهر 

الزقازيق.

د.المهدي محمد يوسف 
الحرازي

التواتر في القرآن الكريم حقيقته 
وضرورته.

مجلة الدراسات االجتماعية 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

صنعاء.

د.المهدي محمد يوسف 
كتاب اصول الفقه.الحرازي

كتاب محكم في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا 

بصنعاء.

د.المهدي محمد يوسف 
مجلة كلية الشريعة والقانون حال المستفتي وأثره في الفتوى.الحرازي

جامعة االزهر فرع طنطا.

د.المهدي محمد يوسف 
شروط العمل بخبر الواحد.الحرازي

مجلة كلية الدراسات 
االسالمية والعربية جامعة 

االزهر.

د. احمد بن الحسين 
المباركي

أثر مقصد حفظ النفس في الحج )شرط 
االستطاعة نموذجًا(

مقبول للنشر في مجلة مركز 
البحوث والدراسات اإلسالمية 
- كلية دار العلوم - جامعة 

القاهرة

أ.د. صالح سليمان الحميد
قاعدة القيد اذا خرج مخرج الغالب 
ال يحتج بمفهومه دراسة تأصيلية 

تطبيقية على السنة النبوية.

مجلة االصول والنوازل- جدة.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اآلراء االصولية البن البنا الحنبلي.أ.د. صالح سليمان الحميد
الشريعة والدراسات االسالمية.



تخصيص عام القرآن الكريم في السنة أ.د. صالح سليمان الحميد
النبوية أثره الفقهي.

مجلة مركز البحوث والدراسات 
االسالمية بكلية دار العلوم 

جامعة القاهرة.

أ.د. صالح سليمان الحميد
الفروق االصولية في مباحث الحكم 
الشرعي عند ابن النجار في شرح 

الكوكب المنير جمًعا ودراسة.

مجلة المجمع الفقهي- مكة 
المكرمة.

أ.د. صالح سليمان الحميد
مسلك النص على العلة دراسة 

تأصيلية تطبيقية على بعض أحاديث 
االحكام.

مجلة كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة.

أ.د. صالح سليمان الحميد

مسألة التلفيق من تحرير خاتمة االكابر 
ابن الهمام تأليف ابراهيم بن حسين 

بن احمد بن محمد بن احمد بيري 
)ت١٠99( دراسة وتحقيق.

مجلة كلية دار العلوم جامعة 
القاهرة.

د.أنور محمد الشلتوني
المتعة والتعويض في الطالق دراسة 

مقارنة بين الفقه والقانون قانون 
االحوال الشخصية أنموذًجا.

المجلة االردنية للدراسات 
االسالمية االردن.

االحكام الفقهية المتعلقة بالتقنيات د.أنور محمد الشلتوني
الخادمة للمصحف الشريف.

مجلة كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية جامعة 

قطر.

د.أنور محمد الشلتوني
االحكام الفقهية الخادمة مقصد تمكين 

نظام األسرة الممتدة معززة بوسائل 
معاصرة.

مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
الشرعية والقانونية
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التشريعات الممهدة للزواج وأثر تفعيله د.أنور محمد الشلتوني
مجلة الجامعة االسالمية- غزة.في تمكين األسرة.

تنمية مهارة االستنباط الفقهي في د.أنور محمد الشلتوني
المنهج التعليمي النبوي.

ندوة صناعة التميز وتنمية 
المهارات في السنة النبوية 
مؤتمر محكم المنعقد في 
كلية الدراسات االسالمية 

والعربية في دبي.

تحرير مفهوم االستحسان بين مدارس . أشرف محمود بني كنانة
األصول

مقبول للنشر في مجلة 
الجامعة اإلسالمية

التواتر في القرآن الكريم حقيقته د.المهدي محمد الحرازي
وضرورته

مجلة الدراسات االجتماعية 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

بصنعاء

تحرير مفهوم االستحسان وحجيته من د. أشرف محمود بني كنانة
مدارس االصول.

مجلة الجامعة االسالمية 
بالمدينة المنورة.

قول الصحابي وعالقته بمقاصد د. أشرف محمود بني كنانة
الشريعة االسالمية.

مجلة المجمع الفقهي 
االسالمي برابطة العالم 

االسالمي.

مسوغات ترك االحتجاج ببعض أحاديث د. أشرف محمود بني كنانة
الصحيحين ومخالفة الحداثيين لها.

مجلة كلية دار العلوم 
القاهرة.

مجلة االصول والنوازل بجدة.التدرج في تطبيق الشريعة.د. أشرف محمود بني كنانة

أثر المقاصد في معالجة الواقع عند د. أشرف محمود بني كنانة
الفاروقي.

مجلة دراسات علوم الشريعة 
والقانون الجامعة االردنية 

عمان.

د. أشرف محمود بني كنانة
الرسالة المرافقة للنقاب عن الفرق بين 
العلل واالسباب للعالمة محمد صادق 

العطار دراسة وتحقيق.

مجلة الجامعة االسالمية - 
المدينة المنورة.



صفة قراءة النبي r وإقرائه )الصغير( د. أشرف محمود بني كنانة
“األنموذج األول لإلجازة القرآنية”

منشور في أبحاث المؤتمر 
العالمي الثاني للقراءات 
ة؛ بعنوان: )التلقي  القرآنيَّ
القرآني في العهد النبوي 

“أنماط ومآالت”(.  مركز اإلمام 
أي عمرو الداني للدراسات 

والبحوث المتخصصة/ التابع 
للرابطة المحمديَّة/ مدينة 

ة. مراكش/ المملكة المغربيَّ

التعسف في استعمال حق الحضانةد. أشرف محمود بني كنانة

منشور في أبحاث: ندوة أثر 
متغيرات العصر في أحكام 

الحضانة، التي نظمها المجمع 
الفقهي اإلسالمي برابطة 

العالم اإلسالمي، بالتعاون 
مع كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية، بجامعة أم القرى، 

عام ١٤٣6ه.

ومقبول للنشر في مجلة 
دراسات الجامعة األردنية، 

“الشريعة والقانون”.

مفهوم الحضانة والمقصد الشرعي أ.د. محمود حامد عثمان
منها.

ندوة:” أثر متغيرات العصر 
في أحكام الحضانة”، كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى 

بالتعاون مع المجمع الفقهي 
برابطة العالم اإلسالمي.

أ.د. محمود حامد عثمان
التعريف بقواعد األحكام في إصالح األنام 
) القواعد الكبرى ( للعز بن عبد السالم 

ت 66٠ هـ

طبع الجمعية العلمية 
السعودية لعلم األصول 

ومقاصد الشريعة
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حقوق المحضون في الفقه اإلسالمي د.عادل موسى جاب اهلل
دراسة فقهية مقارنة

مقبول للنشر في المجلة 
العلمية ـ    قسم الشريعة 

اإلسالمية ـ    كلية دار العلوم  
ـ جامعة القاهرة العدد 6٤

العنف األسرى وأثره على الفرد د.عادل موسى جاب اهلل
والمجتمع )دراسة فقهية (

مقبول للنشر في مركز 
البحوث والدراسات اإلسالمية 
جامعة أم القرى عمادة البحث 

العلمي

جريمة القتل صيانة للعرض ) دراسة د.عادل موسى جاب اهلل
فقهية (

مقبول للنشر في المجلة 
العلمية ـ    قسم الشريعة 

اإلسالمية ـ    كلية دار العلوم  
ـ جامعة القاهرة العدد 65

الضرر النفسي وأثره في مشروعية د.عادل موسى جاب اهلل
العمليات التجميلية دراسة فقهية

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي

مجلة الشريعة. جامعة أم توظيف المقاصد في تدبر القرآن.د.يوسف أحمد البدوي
القرى.

ظاهرة التسول في الدول العربية بين د.محمد سعيد الرمالوي
اتحاد الجامعات.احترف الكبار واستغالل األطفال.

د. حسن بن حامد العصيمي
المصطلحات األصولية فسي الحكم 

الشرعي نشأتها وتطورها وأثر ذلك في 
الفقه وأصوله

رسالة دكتوراة/ الجامعة 
اإلسالمية/ المدينة المنورة

محمد عوض حامد الثمالي
الكفاءة في النكاح.

مجلة الدراسات االسالمية 
والبحوث االكاديمية- جامعة 

القاهرة.



محمد عوض حامد الثمالي
موانع الوطء المشروع وآثاره.

المجلة العلمية بكلية أصول 
الدين والدعوة بالزقازيق 

جامعة األزهر.

محمد عوض حامد الثمالي
الديون المؤجلة زكاتها وتطبيقاتها 

المعاصرة.
مجلة الدراسات  -1

العربية واالسالمية 
القاهرة.

محمد عوض حامد الثمالي

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الوطء المحظور - العقوبة واآلثار.
الشريعة والدراسات االسالمية.

محمد عوض حامد الثمالي
أثر العفو في سقوط عقوبة الحد.

المجلة العلمية بكلية أصول 
الدين والدعوة بالزقازيق 

جامعة األزهر.

مجلة كلية دار العلوم جامعة المال الحرام زكاته ومصارف تطهيره.محمد عوض حامد الثمالي
القاهرة.

العالمة الفقيه إبراهيم بن داود فطاني د.صالح بن سليمان الحويس
مركز تاريخ مكة المكرمةت:١٤١٣ه

مجلة البحوث والدراسات األحكام المتعلقة بركعتي الطوافد.عواطف تحسين البوقري
الشرعية 
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األحكام المتعلقة بالمزدلفة في الحج د.عواطف تحسين البوقري
على حسب ما يقتضيه العصر

مجلة قسم الشريعة 
اإلسالمية ،قسم الشريعة 

جامعة القاهرة سوف ينشر 
البحث ان شاء اهلل في العدد 

5٨

االحكام المتعلقة بالتلبية في العمرة د.عواطف تحسين البوقري
والحج.

مجلة البحوث االسالمية- 
مصر.

مجلة مركز البحوث والدراسات النوم الناقض للوضوء عند الفقهاء.د.عواطف تحسين البوقري
االسالمية العلمية مصر.

أ.د.صباح حسن الياس 
الطالق المعلق.فلمبان

مجلة الجمعية الفقهية 
جامعة االمام محمد بن سعود 

االسالمية الرياض.

أ.د.صباح حسن الياس 
مجلة العدل العدد 6١ وزارة التعزير بالمال.فلمبان

العدل السعودية.

أ.د.صباح حسن الياس 
الشروط في البيع.فلمبان

مجلة الدراسات االسالمية 
والبحوث االكاديمية قسم 
الشريعة كلية دار العلوم 

جامعة القاهرة.

أ.د.صباح حسن الياس 
العيوب في النكاح بين الطب والفقه.فلمبان

مجلة الدراسات االسالمية 
والبحوث االكاديمية قسم 
الشريعة كلية دار العلوم 

جامعة القاهرة.

أ.د.صباح حسن الياس 
مجلة العدل وزارة العدل تحديد النسل في الفقه االسالمي.فلمبان

السعودية.

د. أريج بنت فهد الجابري
مسائل مما يتعلق بالمقلد 

والمستفتي” لإلمام محمد بن إبراهيم 
الوزير)ت:٨٤٠هـ( )مقبول للنشر(

مجلة الدراسات العربية 
الصادرة عن كلية دار العلوم 

بجامعة المنيا



د. ابتسام بالقاسم عايض 
)حقوق المحضون على الحاضن(القرني

ندوة:” أثر متغيرات العصر 
في أحكام الحضانة”، كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى 

بالتعاون مع المجمع الفقهي 
برابطة العالم اإلسالمي.

د. ابتسام بالقاسم عايض 
القرني

)الضوابط الشرعية لسجن المرأة في 
الفقه اإلسالمي والنظام السعودي(

مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية، جامعة اإلمام 

محمد بن سعود.

منهج الصحابة في فقه الموازنات وأبي د. خيرية عمر هوساوي
بكر الصديق أنموذجا 

مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية 

قواعد وضوابط االحتجاج بالنصوص د. خيرية هوساوي
الشرعية 

مؤتمر النص الشرعي القضايا 
والمنهج 

لزوم الجماعة والتحذير من مخالفتهاد. منال بنت سليم الصاعدي

مؤتمر تحقيق االجتماع وترك 
التحزب واالفتراق واجب شرعي 

ومطلب وطني “الجامعة 
اإلسالمية “

أ.د. أفنان بنت محمد 
التلمساني

ُمْسَتَحّقو الَحَضاَنة َوُموِجَبات َنْقِلَها 
َوَدْور المْصَلَحة ِفي َذلْك

بحث مقدم للمجمع الفقهي 
لرابطة العالم االسالمي لندوة 
أثر متغيرات العصر في أحكام 

الحضانة بالتعاون مع كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى

د. مريم بنت حبيب الرحمن 
سجل المؤتمر الطالبي صيغ اإليجاب عند األصوليينمنشي

السادس بجدة

رياضة المرأة البدنية )أحكام وضوابط(د. نورة المحمادي
مجلة الدراسات االسالمية 

والبحوث االكاديمية- جامعة 
القاهرة.
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نورة مسلم سالم المحمادي

دور األزياء العالمية وأثرها على عورة 
المرأة أمام النساء والمحارم )دراسة 

شرعية(.
مجلة الدراسات االسالمية 

والبحوث االكاديمية- جامعة 
القاهرة.

االلعاب النارية واحكامها دراسة فقهية نورة مسلم سالم المحمادي
مقارنة.

المجلة الفقهية السعودية 
التابعة لجامعة االمام محمد 

بن سعود االسالمية.

حكم تناول االدوية التي تمنع نزول نورة مسلم سالم المحمادي
الحيض في الشريعة والطب

مجلة الشريعة والدراسات 
االسالمية بجامعة الكويت.

نورة مسلم سالم المحمادي

مدى مسؤولية الطبيب عن عملية 
اختيار جنس الجنين دراسة تطبيقية 
على نظام وحدات االخصاب واالجنة 
وعالج العقم في المملكة العربية 

السعودية.

مجلة علمية محكمة تعني 
بشئون الفقه والقضاء تصدر 

عن وزارة العدل بالمملكة 
العربية السعودية.

حكم استدامة النكاح باسالم أحد نورة المحمادي
الزوجين 

مؤتمر الفقه االسالمي الثالث 
فقه األقليات المسلمة

د. هالة محمد حسين 
مجلة الجمعية الفقهية )الرخص ال تناط بالمعاصي(جستنية

السعودية

)الترخص الفقهي للمرأة في فريضة د. مها غزاي عبداهلل العتيبي
الحج(

مجلة الدراسات اإلسالمية 
والبحوث األكاديمية العدد ٣٧، 

جامعة القاهرة.

د. حنان محمد حسين 
جستنية

)االحتياطات الطبية للزواج دراسة 
فقهية معاصرة(

مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية، العدد ٣٣

د. نوال بنت سالم سعيد 
بادعيش

)حكم طواف الوداع على من هو دون 
الميقات( دراسة فقهية موازنة.

مجلة الدراسات اإلسالمية 
والبحوث األكاديمية، جامعة 

القاهرة العدد ٧٢.



د. نوال بنت سالم سعيد 
مجلة فكر وإبداع جامعة عين )سجود الشكر(بادعيش

شمس العدد ١٠٧.

د. نوال بنت سالم سعيد 
بادعيش

)حق الحضانة حال الفراق( دراسة فقهية 
موازنة

مجلة الدراسات العربية، 
جامعة المنيا، العدد ٣٣.

د. نوال بنت سالم سعيد 
بادغيش

الجرائم االخالقية وتكنولوجيا 
المعلومات.

اللقاء العلمي بجامعة شقراء 
بعنوان الجرائم االلكترونية 
وأدلة اثباتها وفًقا لألنظمة 

القانونية المعاصرة.

أثر تطبيق الحدود على معدالت الجريمة د. منال الصاعدي 
)المملكة العربية السعودية انموذجا( 

السجل العلمي لمؤتمر أثر 
تطبيق الشريعة في تحقيق 

األمن جامعة اإلحساء  

المنهج التأويلي وأثره على النص د. منال الصاعدي 
الشرعي 

السجل العلمي لمؤتمر النص 
الشرعي “القضايا والمنهج” 

جامعة القصيم

د. فتحية مشعل 
الضوابط الشرعية الستخدام شبكات 

التواصل االجتماعي-التأصيل الفقهي ، 
التفعيل اإللكتروني )دراسة مقارنة(

مؤتمر ضوابط استخدام 
شبكات التواصل االجتماعي 

في اإلسالم - الجامعة 
اإلسالمية المدينة المنورة -

د. فتحية مشعل
من مظاهر الوسطية في استنباط 

الصحابة ألحكام النوازل الفقهية )دراسة 
مقارنة( 

مؤتمر حقوق الصحابة وآل 
بيت النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وأزواجه وفضلها  - 
الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

المنورة 

مجلة الدراسات اإلسالمية والية النكاح دراسة فقهية مقارنة د. ابتسام الغامدي
والبحوث األكاديمية 
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سفر المرأة بال محرم دراسة فقهية د. ابتسام الغامدي
مقارنة 

مجلة رابة األدب الحديث /فكر 
وإبداع 

مجلة الدراسات العربية كلية نزعة عرق أحكام فقهية مقارنة.د. ابتسام الغامدي
دار العلوم جامعة المنيا.

االبتزاز االلكتروني بين الشريعة د. ابتسام الغامدي
والقانون.

الملتقى القانوني االول بكلية 
العلوم والدراسات االنسانية 

بالدوادمي.

د. هويدا بخيت حميد 
اللهيبي

)األحكام التي تترتب على تصرفات 
فاقدي عقولهم داخل الحرم في ضوء 

الشريعة اإلسالمية(

)الملتقى العلمي السابع 
عشر ألبحاث الحج الذي 

ينظمه معهد خادم الحرمين 
الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة(

)االستحسان األصولي وأثره في نازلة د. إيمان سالم صالح قبوس
اشتراط التصريح بالحج والعمرة(

الملتقى العلمي السابع 
عشر ألبحاث الحج الذي ينظمه 
معهد خادم الحرمين ألبحاث 

الحج والعمرة.

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“ غسل الكعبة المشرفة في العهد 
السعودي 

١٤٣٤-١٤٠٢هـ / ١9٢٤-١9٨٢م”

تدشين المجوعة األولى من 
كتب كرسي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ 

مكة -مكة

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“ زيارة ملوك المملكة العربية 
السعودية لمملكة البحرين 

١٣٧٣-١٤٠٢هـ/١95٣-١9٨٢م”

الملتقى العلمي السابع عشر 
لجمعية التاريخ واآلثار لدول 
مجلس التعاون الخليجي .

“دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية  - تاريخها 
وآثارها - عبر العصور” - 

البحرين



فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“زيارات الملك عبدالعزيز إلى البحرين 
وأثرها في تدعيم العالقات بينهما “

الملتقى العلمي السادس 
عشر لجمعية التاريخ واآلثار 

لدول مجلس التعاون 
الخليجي “ “دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 
- تاريخها وآثارها  - عبر 

العصور” - البحرين

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“ الفكر السياسي للملك خالد في 
تنمية الحركة العلمية والثقافية في 

المملكة العربية السعودية في عهده 
١٣95-١٤٠٢ه/١9٧5-١9٨٢م”

اللقاء العلمي الثالث لكرسي 
الملك خالد)الحركة العلمية 
والثقافية في عهد الملك 
خالد بن عبد العزيز( ابها-

جامعة الملك خالد

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“منبر المسجد الحرام ٨هـ-١٤٢6هـ دراسة 
تاريخية حضارية “

ندوة تاريخ المسجد الحرام 

فضائله وآدابه وأحكامه- 
جامعة أم القرى 

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

زيارة الملك سعود-رحمه اهلل- التاريخية 
لمنطقة الجوف 

الملتقى العلمي الثامن عشر 
لجمعية التاريخ واآلثار بدول 
مجلس التعاون الخليجي - 

جامعة الجوف. 

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“البعد التاريخي لوسائل اإلعالم 
السعودية في مواجهة اإلرهاب”

المؤتمر الدولي الثاني  
“اإلعالم واإلرهاب الوسائل 

واالستراتيجيات” ابها-جامعة 
الملك خالد

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“ التنافس البحري التجاري بين العرب 
والبرتغاليين في أواخر القرن التاسع 

عشر الهجري- حتى أوائل القرن العاشر  
الميالدي”

اتحاد المؤرخين العرب

مؤتمر “العرب والبحر عبر 
عصور التاريخ” - القاهرة
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فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“مساعدي الصدر االعظم في نظام 
الحكم واإلدارة في عصر الدولة 

العثمانية “

اتحاد المؤرخين العرب

مؤتمر “نظم الحكم واإلدارة 
عبر العصور “ - القاهرة

فهد عتيق علي الشبان 
المالكي

“ اسهامات العالم آق شمس الدين 
الطبية وتأثير على الحضارة اإلنسانية 

في عهد الدولة العثمانية

المؤتمر الدولي األول لتاريخ 
العلوم الطبية والتطبيقية 

عند العرب والمسلمين-
الرياض- جامعة االمام محمد 

بن سعود اإلسالمية

االمير كتياني والسيرة النبوية.سعد موسى الموسى 
مجلة كلية الشريعة 

والدراسات االسالمية بجامعة 
افريقيا العالمية السودان.

تحقيق رسالة في السيرة النبوية لالمام سعد موسى الموسى 
الرعيني ت٧٧9هـ.

مجلة كلية اآلداب جامعة عدن 
اليمن.

تعامل النبي صلى اهلل عليه وسلم مع سعد موسى الموسى 
بعض زعماء قريش.

مجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة االزهر مصر.

تاريخ مكة لعمر بن شيبة مصدر تاريخ سعد موسى الموسى 
البلد االمين.

مركز تاريخ مكة ندوة مصادر 
تاريخ مكة.

ابن سعد وطبقاته الكبرى مصدر من سعد موسى الموسى 
مصادر تاريخ المدينة.

لقاء كرسي الملك سلمان 
لتاريخ المدينة المنورة.

صور من اخالقيات الصحابة امناء سعد موسى الموسى 
الخالفة.

جامعة القرآن الكريم والعلوم 
االسالمية عمادة البحث 

العلمي.

منهج الديار بكري في كتابة تاريخ بندر محمد الهمزاني
الخلفاء من خالل كتابة الخميس.

حوليات المؤرخ المصري تصدر 
عن قسم التاريخ بكلية 
اآلداب- جامعة القاهرة.



بندر محمد الهمزاني
محطوط رونق الحساب في فضائل 
الحبشان تأليف خليفة بن ابي الفرج 

الزمزمي.

مجلة حولية التاريخ االسالمي 
والوسيط قسم التاريخ بكلية 

اآلداب جامعة عين شمس.

بندر محمد الهمزاني
االنحراف العقدي والخرافات والبدع 

لدى بعض مؤرخي مكة في العصر 
المملوكي.

مجلة كلية اآلداب جامعة 
الزقازيق.

بندر محمد الهمزاني
العادات الدينية المخالفة والحادثة في 

المجتمع المكي والحرم من العهد 
الفاطمي الى العصر المملوكي.

مجلة حولية التاريخ االسالمي 
والوسيط قسم التاريخ بكلية 

اآلداب جامعة عين شمس.

األحداث التاريخية الكبرى في صحيح بندر محمد الهمزاني
البخاري.

مجلة كلية اللغة العربية 
بالقاهرة.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم حالد القسري حياته وتاريخه )56-١٢٠هـ(بندر محمد الهمزاني
الشريعة والدراسات االسالمية.

عبدالمعطي محمد 
مجلة كلية اآلداب جامعة بنها اسواق يثرب في العصر الجاهلي.عبدالمعطي سمسم

مصر.

عبدالمعطي محمد 
عبدالمعطي سمسم

الزواج عند العرب في العصر الجاهلي 
بين الروايات التاريخية والمصادر االدبية 

دراسة مقارنة.

مجلة حولية التاريخ االسالمي 
والوسيط جامعة عين شمس 

القاهرة.

عبدالمعطي محمد 
عبدالمعطي سمسم

المزارات الدينية في مصر والشام وبالد 
الرافدين في القرن الرابع الميالدي في 

ضوء رحلة اثريا.

مجلة حوليات آداب عين 
شمس القاهرة.

عبدالمعطي محمد 
عبدالمعطي سمسم

المد الثوري اليهودي عام ١١5م بين برقة 
ومصر وقبرص.

مركز الحدمة لالستشارات 
البحثية واللغات بكلية اآلداب 

جامعة المنوفية مصر.

عبدالمعطي محمد 
عبدالمعطي سمسم

طرق مصر الشرقية ودورها التجاري مع 
موانئ البحر االرتيري في مصر الروماني.

الندوة العالمية لعالقات 
الجزيرة العربية بالعالمين 

اليوناني والبيزنطي- الرياض.
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عبدالمعطي محمد 
الحج قبل اإلسالمعبدالمعطي سمسم

دارة الملك عبدالعزيز 
موسوعة الحج والحرمين 

الشريفين الرياض.

كتاب الفاشوشي بين التاريخ والحكي عمرو عبدالعزيز منير
الشعبي دراسة تاريخية.

مجلة حوليات المؤرخ  -1
المصري بآداب القاهرة.

حكم بالمجلس العلمي  -2فتوح البهنسا والغراء تحقيق ودراسة.عمرو عبدالعزيز منير
بجامعة أم القرى.

الثقافة بين بغداد والقاهرة في التراث عمرو عبدالعزيز منير
االسالمي عصر السيادة االسالمية.

مجلة ندوة الدولة عاصمة 
الثقافة العربية.

جهود الملك عبدالعزيز لتنظيم عمرو عبدالعزيز منير
مجلة هرمس بجامعة القاهرة.االوضاع بمكة المكرمة.

وثيقة جمال بن شاكر الالهوري بمكة حسين عبدالعزيز شافعي
سنة ١٢٤٤هـ ١٨٢٧م دراسة ونشر.

مجلة جامعة ام القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات االسالمية 

مكة المكرمة.

حسين عبدالعزيز شافعي
المدرسة المليبارية لتحفيض القرآن 
الكريم بين الماضي والحاضر ١٣٤6هـ-

١٤٣٤هـ دراسة تاريخية حضارية.

مجلة جامعة ام القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات االسالمية 

مكة المكرمة.

حسين عبدالعزيز شافعي

البريد والبرق والهاتف بمدن الحجاز إبان 
العهد العثماني 9٢٣-١٣٣٤هـ من خالل 
الوثائق العثمانية المحفوظة بمعهد 
خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

والعمرة بجامعة ام القرى.

مجلة جامعة السودان 
المفتوحة.

وثيقة السلطان جقمق المملوكي حسين عبدالعزيز شافعي
بمكة المكرمة دراسة ونشر.

مركز تاريخ مكة ندوة المصادر 
التاريخية لمكة المكرمة عبر 

العصور.



وثيقة حصر اوقاف السلطان قايتباي حسين عبدالعزيز شافعي
المملوكي بمكة ٨٧٢-9٠١هـ.

مجلة الدراسات الالنسانية 
واالدبية جامعة كفر الشيخ 

كلية اآلداب مصر.

حسين عبدالعزيز شافعي
تطوير السقيا الخيرية من وقف محمد 
خوجة كوجك من سنة ١٢5١-١٤٣٢هـ من 

خالل صك الوقف- نشر ودراسة.

مجلة اللغات والترجمة جامعة 
االزهر مصر.

كتاب دمشق السبكيه خالل العصر حسام عباس الحزوري
المملوكي.

دار الحافظ للنشر والطباعة 
عمان االردن.

التربية والتعليم في بالد الشام خالل حسام عباس الحزوري
العصر المملوكي.

مجلة المقتطف المصرية 
القاهرة.

حسام عباس الحزوري
تحقيق مخطوط أخبار المستفيد بأخبار 

خالد بن الوليد البن الحنبلي )دراسة 
وتحقيق( 

دارة الملك عبدالعزيز مركز 
دراسات تاريخ مكة.

حسام عباس الحزوري
من مظاهر الحياة االجتماعية في نيابة 

دمشق خالل عصر المماليك البحرية 
659-٧٨٤هـ. 

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات االسالمية 

مكة المكرمة.

النشاط الرعوي والزراعي والصناعي في آمنة حسين جالل
جامعة بنها كلية اآلداب مصر.جدة في عصر المماليك.

االوقاف وأثرها في الحياة الثقافية آمنة حسين جالل
بالمدينة المنورة.

مجلة الخليج للتاريخ واآلثار 
بدول مجلس التعاون الخليج 

العربية.

األسرات العلمية في المدينة المنورة آمنة حسين جالل
خالل العصر المملوكي 6٤٨-9٢٣هـ.

جامعة االزهر كلية الدراسات 
االنسانية.

المكتبات في المدينة المنورة في آمنة حسين جالل
العصر المملوكي 6٤٨-9٢٣هـ.

مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات االسالمية 

مكة المكرمة.
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آمنة حسين جالل
أثر الصالت العلمية بين الدولة االيوبية 
في مصر والخالفة العباسية في ازدهار 
الحياة الثقافية في المجتمع االسالمي.

مجلة الدرعية الرياض.

العالقات االقتصادية بين الدولة آمنة حسين جالل
العباسية واوربا.

مجلة صالح كامل لالقتصاد 
االسالمي جامعة األزهر مصر.

د. تركية حمد ناصر الجار اهلل
 أوضاع األقلية األرمنية في الدولة 
العثمانية خالل القرن الثاني عشر 

الهجري الثامن عشر الميالدي.

مجلة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات اإلسالمية.

د. تركية حمد ناصر الجار اهلل
 الطوافة والمطوفون من خالل 

مشاهدات األمير شكيب أرسالن في 
الرحلة الحجازية.

مؤتمر الطوافة والمطوفون، 
جامعة أم القرى.

د. تركية حمد ناصر الجار اهلل
- وسائل النقل في مكة المكرمة من 
خالل كتاب محمد عمر رفيع )مكة في 

القرن الرابع عشر( دراسة تاريخية مقارنة.

مجلة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات اإلسالمية.

أ. د/ وفاء عبداهلل سليمان 
المزروع

 )حضارة إمارة جبل القالل من ٢٧٧- 
٣65هـ(

مجلة أقطاب المغربية، العدد 
الثاني.

 أثر الطوافة على المجتمع المكي منذ أ. د/ أميرة على وصفي مداح
القرن ١٤هـ إلى الوقت الحالي.

كرسي الملك سلمان لدراسة 
تاريخ مكة.

 رئيسة فريق العمل في موسوعة تاريخ أ. د/ أميرة على وصفي مداح
المشاعر المقدسة عبر العصور.

كرسي الملك سلمان لدراسة 
تاريخ مكة.

أ. د/ أميرة على وصفي مداح
 التعلم في المسجد الحرام في عهد 

الملك عبدالعزيز )الشيخان عبد الظاهر 
وعبدالمهيمن أبو السمح نموذجًا(

مركز تاريخ مكة المكرمة 
التابع لدارة الملك عبدالعزيز.

د. هيلة سعد محمد 
رابطة العالم اإلسالمي، مجلة  يهود الدونمة.السليمي

الهدية، العدد السابع.



د. راجية إسماعيل أبو زيد
الزعامة الفكرية والدينية للحرم المكي 

من خالل علمائه وحلقاته في عهد 
الملك عبدالعزيز ١٣٤٣- ١٣٧٣هـ.

مركز تاريخ مكة المكرمة 
التابع لدارة الملك عبدالعزيز.

د. سعدية سعيد علي 
البيشي

 أضواء جديدة عن دخول الحجاز تحت 
سلطة الدولة العثمانية من واقع وثيقة 

مؤرخة يوم 9٢٢/٨/١5هـ.

مجلة الدراسات اإلنسانية 
واألدبية، اإلسكندرية.

د. سعدية سعيد علي 
البيشي

 الطوافة والمطوفون في أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري من خالل بعض 

الوثائق العثمانية.

مؤتمر الطوافة والمطوفون، 
جامعة أم القرى.

سعدية سعيد علي البيشي
شكاوى ودعاوى أهالي مصوع لوالي 

جدة عبدالعزيز باشا من خالل وثيقة في 
االرشيف العثماني.

مجلة الدراسات  -1
اآلسيوية )دورية 
علمية محكمة( 

القاهرة.

ترميم التكية النقشبندية في جيل سعدية سعيد علي البيشي
أبي قبيس بمكة.

مجلة مركز بحوث الشرق 
االوسط والدراسات 

المستقبلية القاهرة.

سعدية سعيد علي البيشي
رسالة الفتح الغيبي فيما ينطبق 

بمنصب آل الشيبي للحسن بن علي 
الصحيحين دراسة تاريخية.

مجلة الدرعية ٢ الرياض.

سعدية سعيد علي البيشي
موظفو الحرم المكي الشريف ووظائفه 
في اواخر القرن الثالث عشر الهجري من 

خالل دفاتر االوقاف العثمانية.

مجلة مركز البحث العلمي 
واحياء التراث االسالمي بمكة 

المكرمة.

سعدية سعيد علي البيشي
الحملة العثمانية على حضرموت من 
خالل وثيقة حوادث واخبار حضرموت 

١966م دراسة وثائقية.

مجلة كلية التربية طنطا 
بمصر.
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سعدية سعيد علي البيشي
اضواء جديدة عن دخول الحجاز تحت 
سلطنة الدولة العثمانية من واقع 

وثيقة مؤرخة 9٢٢/٨/١5هـ.

مجلة الدراسات االنسانية 
واالدبية االسكندرية )كفر 

الشيخ(.

جهود المملكة العربية السعودية أحالم علي أحمد ابو قايد
لخدمة العمرة والمعتمرين.

مجلة كلية اآلداب جامعة بنها 
مصر.

أحمد السباعي مؤرًخا.أحالم علي أحمد ابو قايد
مجلة الدراسات العربية بكلية 

دار العلوم جامعة المنيا 
مصر.

شخصية االمام سعود بن عبدالعزيز بن أحالم علي أحمد ابو قايد
سعود الكبير المعتدلة.

منشورات كرسي االمير خالد 
الفيصل لتأصيل منهج 
االعتدال بجامعة الملك 

عبدالعزيز بجدة.

جهود الملك عبدالعزيز لتنظيم أحالم أبو قايد 
االوضاع بمكة المكرمة.

جهود الملك عبدالعزيز 
لتنظيم االوضاع بمكة 

المكرمة.

عواطف محمد نواب
االحساء في نظ ر بعض زوارها من 

الرحالة المسلمين والغربيين الى عام 
١٣٣6هـ ١9١٧م.

مجلة الدراسات العربية جامعة 
المنيا مصر.

عواطف محمد نواب
إطاللة على بعض المظاهر االجتماعية 
بالمدينة المنورة في العصر العثماني 

من خالل بعض كتب الرحالت.

مجلة كلية اآلداب جامعة بنها 
مصر.

فتنة المدينة المنورة عام ١١5هـ في عواطف محمد نواب
الشعر قصيدة البيني نموذًجا.

مجلة الجمعية التاريخية 
السعودية الرياض.

نماذج اشراقات نساء مكيات من القرن عواطف محمد نواب
التاسع والى القرن الرابع عشر الهجري

مجلة جامعة ام القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات االسالمية 

مكة المكرمة.

دارة الملك عبد العزيز- الجوانب العمرانية في مكة المكرمة.د. سحر علي محمد دعدع



- المدينة المنورة في عهد الدولة د. راجية إسماعيل أبو زيد
دارة الملك عبد العزيز.السعودية األولى ١٢٢١- ١٢٢٧هـ. 

تاريخ التأليف االصولي من خالل مقدمة مشعل غنيم المطيري
ابن خلدون عرًض وتحليًلا وتقويًما. 

مجلة البحوث والدراسات 
الشرعية.

آية كمال الدين دراسة اصولية تحليلية مشعل غنيم المطيري
في ضوء الواقع المعاصر.

مجلة البحوث والدراسات 
الشرعية.

الدخيل في اصول الفقه دراسة مشعل غنيم المطيري
تأصيلية.

مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة الرياض.

فقه الفتيا عند االمام البخاري من خالل مشعل غنيم المطيري
مجلة الحكمة بريطانيا.تراجم صحيحة استقراًءا وتحليًلا.

مشعل غنيم المطيري
سؤال الفرق وتطبيقاته في النوازل 
الفقهية المعاصرة دراسة اصولية 

تطبيقية.

مجلة قسم الشريعة كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة.

االمام الشافعي واصول الفقه في مشعل غنيم المطيري
مجلة الحكمة بريطانيا.الدراسات الفكرية عرًضا ونقًدا.

بيع المرابحة لألمر بالشراء في ميزان وائل محمد موسى
الفقه االسالمي دراسة مقارنة.

مجلة كلية الشريعة والقانون 
الدقلهية- مصر.

وائل محمد موسى
الحوار كوسيلة لمواجهة األفكار 

المتطرفة دراسة في الفقه االسالمي 
المقارن.

مجلة كلية الشريعة والقانون 
الدقلهية- مصر.

اتصال المسعى بالمسجد الحرام دراسة وائل محمد موسى
فقهية مقارنة.

ندوة المسجد الحرام فضائله 
وآدابه واحكامه بجامعة ام 

القرى مكة المكرمة.

الثمن العادل وسبل تحقيقه في الفقه وائل محمد موسى
االسالمي دراسة مقارنة.

مجلة البحوث القانونية 
واالقتصادية كلية الحقوق 

جامعة المنوفية- مصر.



85
الترقيات العلمية التي أحرزها أعضاء هيئة التدريس في الكلية خالل المدة من 

1436/1435هـ إلى 1438/1437هـ

وافقــت لجنــة الترقيــات بالكليــة علــى ترقيــة عــدد من أعضــاء وعضوات هيئــة التدريــس بالكلية 
خــالل المــدة مــن ١٤٣6/١٤٣5هـــ إلى ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ وذلك على النحــو التالي :

 

الترقيات العلمية التي أحرزها 
المجموع١٤٣5١٤٣6١٤٣٧أعضاء هيئة التدريس

٤56١5رتبة أستاذ

٢٢٧١١رتبة أستاذ مشارك 



مشاركة كلية الشريعة في الملتقى األول للبحث العلمي 20-21 / 3 /1438 هـ

أوال: مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جلسات 
الملتقى األول للبحث العلمي:

شارك في الجلسة الثانية : فضيلة أ. د. إسماعيل بن غازي مرحبا بورقة عمل بعنوان:  الدقة في 
البحث العلمي »البحث في التخصصات الشرعية نموذجا« 

وشارك في الجلسة الخامسة : فضيلة أ .د .غازي  بن مرشد العتيبي عميد كلية الشريعة 	 
والدراسات اإلسالمية بورقة عمل بعنوان:  » اإلخالل بالنزاهة في البحث العلمي« .

وشارك في الجلسة السادسة : فضيلة  د. عبدالوهاب بن عبداهلل الرسيني بورقة عمل بعنوان: 
الكراسي البحثية التعريف وإجراءات التأسيس 

وسعادة د. عبداهلل بن حسين الشريف الكراسي العلمية التمويل واإلنتاجية 
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ثالثا: مشاركة الكلية في المعرض المصاحب في الملتقى :

شاركت كلية الشريعة في المعرض المصاحب في الملتقى بركن نال إعجاب وتقدير الزوار 
اشتمل على بوب أب ، ولوحة عن مكة المكرمة، كما شارك أعضاء وعضوات كلية الشريعة بعدد 

متميز من الملصقات العلمية بلغ 56 ملصقا 

مشاركة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في اللقاء العلمي الثامن لطالب وطالبات 
جامعة أم القرى

شاركت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الملتقى العلمي الثامن ، الذي نظمته عمادة 
شؤون الطالب، من خالل المشاركة في أكثر من ١٤ فرعا من المسابقات المختلفة،  والتي امتد 

العمل فيها على مدى خمسة أشهر. 

بلغت مشاركات طالب وطالبات الكلية في الملتقى العلمي الثامن اثنتين وستين مشاركة 
في كافة جوانب الملتقى.



وقد توج هذا الجهد بفضل من اهلل في حصول كلية الشريعة على المركز األول على مستوى 
كليات الجامعة بما حققته بأعلى عدد من المشاركات وحصول المشاركات على مراكز عليا. 



89

الكراسي والجمعيات العلمية



كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ مكة 

التعريف بالكرسي:

أنشــئ كرســي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود لدراســات تاريــخ مكــة المكرمــة اســتنادًا 
ــس  ــة مجل ــى موافق ــات، بناًء عل ــي والجامع ــم العال ــام مجلس التعلي ــن نظ ــادة    ) ١٨ /٢٠( م للم
جامعــة أم القــرى فــي جلســته الخامســة المنعقدة بتاريــخ ٢6 / ٠6/ ١٤٣١ هـــ، علــى برنامــج كراســي 

البحــث وقواعــده المقترحــة.

ــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أميــر منطقــة  وقــد دشَّ
الريــاض آنــذاك، ورئيــس مجلــس دارة الملــك عبدالعزيــز اتفاقيــة إنشــاء كرســي الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود لدراســات تاريــخ مكــة المكرمــة بيــن جامعــة أم القــرى؛ ويمثلهــا ســعادة مديــر 
ــي األميــن  ــز؛ ويمثلهــا معال ــن معتــوق عســاس، ودارة الملــك عبدالعزي الجامعــة الدكتور بكــري ب
العــام الدكتور فهــد بــن عبــداهلل الســماري، وذلك يــوم األحــد ٢٤/ ٠٣/ ١٤٣٢هـــ، بمكتــب ســموه بأمــارة 

الرياض، وبــدأ العمــل فــي الكرســي منــذ حينــه

البرامج العلمية للكرسي:

١- القيــام بالدراســات البحثيــة فــي الحقــب والموضوعــات والقضايــا التاريخيــة والحضاريــة المتعلقــة 
بتاريخ مكة المكرمة.  

٢- إقامة محاضرتين علميتين سنويًا في مجاالت الكرسي.  
٣- عقــد عــدد مــن النــدوات العلميــة فــي موضوعــات تاريــخ وحضــارة مكــة المكرمــة، ونشــر بحــوث 

المســتكتبين فــي إصــداٍر علمــٍي محكم.  
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ــخ  ٤- دعــم رســائل طــالب الدراســات العليــا بقســم التاريــخ فــي جامعــة أم القــرى المتعلقــة بتاري

مكة المكرمة.  
5- تحقيق كتاب من مصادر التاريخ المكي ذات األهمية سنويًا.  

6- ترجمــة واحــد مــن المؤلفــات األجنبيــة القيمــة فــي تاريــخ مكــة المكرمــة ســنويًا، وآخــر مــن العربية 
إلى اللغات األخرى.  

٧- نشر كتاٍب واحٍد من المصنفات القيمة في تاريخ مكة المكرمة سنويًا.  
٨- دعــوة أســتاذ أو باحــث زائــر مــن داخــل المملكــة أو خارجهــا إللقــاء محاضــرات أو إعــداد دراســات 

فــي تاريــخ مكــة المكرمة.  
9- تعريف األعمال المتميزة في تخصص الكرسي وفي تطوير الدراسات التاريخية.  

١٠- تمويل البحوث والدراسات المشتركة في مجال الكرسي.  
١١- تقديــم االستشــارات والدراســات ذات الصلــة فــي تخصــص الكرســي لجميــع القطاعــات الحكومية 

واألهليــة مقابل تمويل مالي.  
١٢- نشر رسالة دكتوراه وماجستير سنويًا في مجال الكرسي.

١٣- إقامــة حلقتــي نقــاش ألكاديميــي القســم وطــالب الدراســات العليــا حــول بعــض قضايــا 
ــة.   ــة المكرم ــخ مك ــب تاري ــات وكت وموضوع
 ١٤- إعداد فلم وثائقي عن تاريخ مكة عبر العصور.

١5- جائزة الكرسي السنوية ألفضل إصدار في تاريخ مكة المكرمة وحضارتها من األكاديميين.  
١6- إنشــاء موقــع إلكترونــي للكرســي علــى موقــع الجامعــة للتعريــف بــه، وتغطيــة أخبــاره 

العلميــة. وأنشــطته 
 



الهيئات المحلية والدولية ذات العالقة بالكرسي:

١- مركز تاريخ مكة المكرمة.

٢- مركز تاريخ المدينة المنورة.

٣- كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بجامعة 
الملك سعود.

٤- كرسي الملك خالد بن عبدالعزيز بجامعة الملك خالد.

5- أقسام التاريخ بالجامعات السعودية.

6- معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج.

٧- الجمعية التاريخية السعودية.

٨- جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

9- اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.

من فعاليات الكرسي :

ندوة: )الطوافة والمطوفين( التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في كرسي األمير سلمان بن 
عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بالشراكة مع إمارة مكة المكرمة ووزارة الحج يومي األربعاء 

والخميس ٢٢-٢٣ /٢ /١٤٣5هـ بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في جامعة أم القرى.
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إصدارات الكرسي العلمية:

· الحياة االجتماعية بمكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه اهلل -من عام 	
)١٣٤٣-١٣٧٣هـ/ ١9٢٤-١95٣م(

· جهود الملك عبدالعزيز في حفظ األمن في الحجاز ١٣٤٤-١٣٧٣هـ / ١9٢5-١95٣م	

· الموانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية العصر المملوكي البعثة 9٢٣هـ / 	
6١١-١5١٧م

· اآلثار المكية من خالل مدونات الرحالة والمغاربة واألندلسيين القرن السادس الهجري - القرن 	
العاشر الهجري دراسة تاريخية حضارية

· الظواهر الطبيعية واآلثار العمرانية في مكة المكرمة من خالل كتابات الرحالة المغاربة في 	
القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميالدي

· المراسيم واألوامر الملكية في رعاية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العهد السعودي	

· العمل الخيري في مكة المكرمة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود	

· غسل الكعبة المشرفة في العهد السعودي	

· قراءة في تاريخ أنظمة الحج والعمرة في صحيفة أم القرى من عام ١٣٤٣ إلى عام ١٤٣٣هـ	

· الحرف التقليدية في مكة المكرمة في العهد السعودي	

· النقود المتداولة في مكة المكرمة في العصر العثماني حتى نهاية القرن الثاني عشر 	
الهجري / الثامن عشر الميالدي



· الموارد المالية ألمراء مكة المكرمة في العصر المملوكي	

· وثيقة اوقاف السلطان قايتابي المملوكي في مكة المكرمة بين سنتي )١٣١٢-١٣١٧هـ(	

· منهج المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي في االستدالل بالوثائق والنقوش التاريخية	

· السدانة الحجابة للكعبة المعظمة قبل االسالم دراسة تاريخية	

· سوق مجنة دراسة في موقعه ونشاطه	

· نيابة األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد الملك عبدالعزيز )١٣٤٤-١٣٧٣هـ(	

· المشاعر المقدسة عبر العصور دراسة تاريخية حضارية	

· مكة المكرمة خالل الفترة )١٢٧٧-١٣٣٤هـ/١٨6١-١9١6م(	

· الطوافة والمطوفين	

       



الجمعية العلمية السعودية
لعلم األصول ومقاصد الشريعة



التعريف بالجمعية :

إن الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة بكلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية )أصول( هي إحدى الجمعيات العلمية التي أسست بناء على الالئحة المنظمة لعمل 

الجمعيات العلمية بالجامعات السعودية ، ومقرها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة.

• صدرت موافقة مجلس جامعة أم القرى على إنشائها في ٢٤ / ٣ / ١٤٣٤ هـ.

• وعقد اجتماع الجمعية العمومية األول الذي بموجبه تم اختيار مجلس اإلدارة بتاريخ 5 / 9 / 
١٤٣5 هـ.

• وقد حّددت الجمعية رؤيتها ورسالتها وقيمها وفق ما يلي :

الرؤية :

الريادة في تأصيل منهج االستدالل وتطبيقاته المعاصرة

الرسالة :

خدمة علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بحثا وتطبيقا بوسطية ومعاصرة من 
خالل إطالق المبادرات والبرامج وتأسيس الشراكات العلمية وسائر األنشطة الممكنة 

لتحقيق الجودة في الفتاوى واالستنباط وأدب الخالف والبحث والمناظرة

القيم :

األصالة والمعاصرة - الموضوعية - الوسطية - المسؤولية - الجودة - التعاون 
وبناء الشراكات.
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أهداف الجمعية :

تهدف الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

١- العناية بالنشاط العلمي لعلم األصول ومقاصد الشريعة .

٢- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية وتوثيق الروابط مع المهتمين بعلم 
األصول ومقاصد الشريعة .

٣- تقديم المشورة العلمية في مجاالت التخصص.

٤- تنمية األداء العلمي والعملي ألعضاء الجمعية وتطوير أساليبه.

5- تيسير تبادل اإلنتاج العلمي, وتحقيق التواصل العلمي في مجال اهتمامات الجمعية 
بين الهيئات والمؤسسات المعنية في داخل المملكة وخارجها.

6- العناية بالتراث العلمي في مجال تخصص الجمعية تحقيقا ودراسة ونشرا.

٧- رصد األخطاء المعاصرة المتعلقة باألصول ومقاصد الشريعة, ودراستها ونقدها .

مـجــلـة أصـــول :

دورية علمية محكمة تعنى بنشر األبحاث والدراسات في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
تصدر عن جمعية)أصول( مرتين سنويًا.



أهداف المجلة:

- إثراء البحث العلمي وتنميته في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة من خالل توفير 
وعاء علمي متخصص يشجع الباحثين على نشر أبحاثهم المتميزة.

- اإلسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خالل نشر األبحاث المتميزة التي تتناول تلك 
القضايا من منظور علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

- متابعة ورصد أبرز اتجاهات النشاط العلمي في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة من 
خالل نشر المراجعات النقدية للكتب وأخبار الرسائل الجامعية وتقارير المؤتمرات والندوات.

- تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة من خالل 
تقويم األبحاث وتبادل الخبرات وفتح نوافذ جديدة للنقد الموضوعي الهادف.

 التحكيم العلمي:

تخضع جميع البحوث التي تنشر في المجلة لتحكيم علمي دقيق من قبل فاحصين اثنين 
على األقل حسب المعايير العلمية المتعارف عليها في ذلك.
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مجاالت النشر في المجلة:

١- البحوث والدراسات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة وتطبيقاتها التي 
تتسم باألصالة والجدة واإلضافة العلمية وسالمة المنهج.

٢- دراسة وتحقيق مخطوطات التراث المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة ذات اإلضافة 
العلمية.

٣- مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.

٤- تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.

5- مستخلصات الرسائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .

6-الفهارس والكشافات المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة .

٧- ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا يستكتب فيها أهل العلم وأصحاب الخبرة مما له 
صلة بأهداف المجلة.





الدراسات العليا



تقــدم كليــة الشــريعة برامــج دراســات عليــا فــي مرحلــة الماجســتير والدكتــوراه فــي التخصصات 
الشــرعية والتاريخية والدراســات اإلســالمية .

كمــا تشــارك الكليــة فــي تقديــم برامــج دراســات عليــا لكليــات بريــدة األهليــة فــي منطقــة 
القصيــم.

بلــغ عــدد المقبوليــن مــن الطــالب والطالبــات فــي جميــع مراحــل الدراســات العليــا بالكليــة فــي 
األعــوام مــن ١٤٣5-١٤٣٧هـــ علــى النحــو التالــي :

مرحلة الدبلوم ١6٧ الماجستير ٢٠٢ ومرحلة الدكتوراه ١٣٨

العددالعامالمرحلة

١٤٣6/٣55٧هـالدبلوم
١٤٣٧/١٤٣66٨هـ
١٤٣٨/١٤٣٧٤٢هـ

١٤٣6/٣5٨٤هـماجستير
١٤٣٧/١٤٣6١٢٣هـ
١٤٣٨/١٤٣٧95هـ

١٤٣6/٣5٤٠هـدكتوراه
١٤٣٧/١٤٣655هـ
١٤٣٨/١٤٣٧٤٣هـ
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الرسائل العلمية التي نوقشت في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في العام الدراسي 

١٤٣٧-١٤٣٨هـ 

بلغ عدد الرسائل التي نوقشت في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في العام الدراسي 
١٤٣٧-١٤٣٨هـ  في الشطرين ١5٢ ،  )  دكتوراه  ٢١   *    ماجستير ١٣١ (، على التفصيل التالي:

مركز الدراسات التاريخ  الشريعةالمرحلة
اإلسالمية   

المجموع

٢١-١65دكتوراه
٤٨٢٧56١٣١ماجستير
6٤٣٢56١5٢اإلجمالي





خدمة الجامعة والمجتمع



تولــي كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية اهتمامــا بالغــا بخدمــة المجتمــع، مــن منطلــق 
ــة المملكــة العربيــة الســعودية )٢٠٣٠ ( لتفعيــل العمــل  رؤيتهــا  ورســالتها التــي تنبثــق مــن رؤي
التطوعــي ونقلــه مــن الفرديــة إلــى المؤسســية؛ حيــث تطمــح المملكــة إلــى تطويــر وتنميــة مجــال 
العمــل التطوعــي، ورفــع عــدد المتطوعيــن مــن ١١ ألًفــا فقــط، إلــى مليــون متطــوع قبــل نهايــة عــام 

.٢٠٣٠

ولتحقيــق هــذه المطلــب الشــرعي والوطنــي تســعى كليــة الشــريعة جاهــدة إلنشــاء شــراكة 
مجتمعيــة بينهــا وبيــن جهــات القطــاع غيــر الربحــي خــارج نطــاق الجامعــة ألداء رســالتها نحــو خدمة 
المجتمــع ويتمثــل ذلــك فــي تعاونهــا المثمــر مــع مؤسســات  المجتمــع المكــي كالرئاســة العامــة 
ــؤون  ــاف ووزارة الش ــريفين ووزارة األوق ــن الش ــادم الحرمي ــوف خ ــريفين وضي ــن الش ــة الحرمي لخدم
ــع لجماعــة  ــة التاب ــب الدعــوة والجاليــات ومعهــد الدراســات القرآني االجتماعيــة والتعــاون مــع مكات
تحفيــظ القــرآن الكريــم وعــدد كبيــر مــن مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي الــذي يخــدم المجتمــع و 

التعــاون مــع ســجون مكــة لتدريــب وتأهيــل المســجونين بالســجن االم لمكــة المكرمــة. 

وانطالقا من حرص كلية الشريعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في خدمة 
المجتمع فقد عقدت ورشة عمل تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع وبرنامج 

تعريفي بالقطاع غير الربحي بمكة لتعزيز سبل التعاون بين الكلية وهذه الجهات.

وقد بلغ عدد الدورات وورش العمل والندوات واللقاءات العلمية التي نفذها أعضاء وعضوات 
كلية الشريعة خالل ثالث سنوات لخدمة الجامعة والمجتمع ما يزيد عن ) ٢٨٣(.

وتنوعت مشاركات أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية لخدمة المجتمع ، من خالل:

§ تقديم خدمات االستشارات العلمية والمهنية لمختلف فئات وهيئات المجتمع.	
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§ تقديم الندوات والدورات العلمية والدورات وورش العمل داخل الجامعة.	

§ تقديم الندوات والدورات العلمية والدورات وورش العمل خارج الجامعة.	

§ العضوية في المؤسسات والمكاتب غير الربحية أو في مجالس إدارتها.	

§ العضوية في الجمعيات العلمية.	

§ المشاركة في وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي لنشر الثقافة والمعرفة.	

أوال: خدمة الجامعة :

قدمــت كليــة الشــريعة عــددا كبيــرا مــن البرامــج والفعاليــات الثقافيــة المتنوعــة، تنوعــت مــا 
ــات  ــع فئ ــة وحمــالت ومســابقات  اســتهدفت جمي ــاءات حواري ــدوات ولق بيــن دورات وورش عمــل ون
منســوبي الجامعــة ) أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطلبــة وعمــال النظافــة( ، بالتنســيق 

والتعــاون مــع:



ــة  ــاء كلي ــا أعض ــي نفذه ــة الت ــاءات العلمي ــدوات واللق ــل والن ــدورات وورش العم ــدد ال ــغ ع وبل
الشــريعة خــالل ثــالث ســنوات لخدمــة الجامعــة مــا يزيــد عــن ) ١٨١( فعاليــة ، وخــالل العــام الدراســي 

ــد عــن ) ٧٠ ( فعاليــة، نــورد بعضــا منهــا فيمــا يلــي:   ١٤٣٧-١٤٣٨ مــا يزي

التاريخاسم الفعاليةم

١٤٣٧هـقراءة الرسائل واألبحاث العلمية وتقييمها

١٤٣٧هـتحقيب التاريخ وإشكالية المصطلح التاريخي

١٤٣٧هـورشة كتابة تقرير المقرر 

١٤٣٧هـمفاتيح دراسة الروض المربع

١٤٣٧هـدورة الخرائط الذهنية 

١٤٣٧هـلقاء المحبة األول 

حملة سأرقى بالشراكة مع معهد االمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروع 
١٤٣٧هـتعظيم البلد الحرام ومركز الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالزاهر 

١٤٣٧هـكوب المعرفة ومسابقته

١٤٣٧هـورشة مقترحات لموضوعات بحثية لتطوير األبحاث مع مقرر قاعة بحث 

١٤٣٧هـبرنامج عمر مضى 

١٤٣٧هـبرنامج انت كفو 

١٤٣٧هـحملة حصاد 

١٤٣٧هـفعالية المثقف المعاصر

١٤٣٧هـفعالية طهر بيتك

١٤٣٧هـالمشاركة ضمن حملة الوقاية من سرطان الثدي
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١٤٣٧هـالمشاركة في تنظيم برنامج سعداء برعاية مركز اسعاد لالستشارات التربوية

١٤٣٧هـالمشاركة في مسابقة همة للقمة 

١٤٣٧هـلقاء بعنوان تكامل أصول الفقه مع علوم الشريعة األخرى 

حلقة المدراسة األسبوعية لمتن شرح الكوكب المنير لطالبات الدراسات العليا 
1437هـوالبكالوريوس 

١٤٣٧هـقضايا العالم اإلسالمي وإنسانية طرحها

١٤٣٧هـحملة تبصير ) قدرك كبير(

سلسلة ورش إجراءات الخطة التنفيذية لتوصيات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
١٤٣٧هـاألكاديمي لقسم الشريعة

١٤٣٧هـورشة )مهارات االستذكار الجيد(

١٤٣٧هـدورة توصيف البرنامج

١٤٣٧هـورشة عمل )مفاتيح دراسة الروض المربع(

١٤٣٧هـتنمية مهارات عضوات هيئة التدريس لخدمة المجتمع

١٤٣٧هـدورة الخرائط الذهنية

١٤٣٧هـدورة أساليب التقييم

١٤٣٧هـدورة استراتيجيات التدريس الحديثة

١٤٣٧هـدورة آفاق التعلم االلكتروني الجيل الرقمي

١٤٣٧هـمعايير تحكيم االبحاث العلمية

١٤٣٧هـدورة مصفوفة البرنامج

١٤٣٧هـدورة نحو إرشاد اكاديمي ناجح

٤١٤٣٧هـدورة مصفوفة االختبار و المقرر



١٤٣٧هـحملة )حماية حقوق الطالب( #تبصير

سلسلة ورش إجراءات الخطة التنفيذية لتوصيات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 
1437هـاألكاديمي لقسم الشريعة

1437هـورشة )مهارات االستذكار الجيد(

1437هـاستخدام البوربوينت أثناء التدريس الجامعي

1437هـاألسس التي قام عليها التاريخ االقتصادي عند المسلمين 

1437 هـصور من مظاهر األمن الفكري في الحضارة اإلسالمية 

1437 هـقضايا  العالم اإلسالمي وإنسانية طرحها وعالجها، وناقشت 5 قضايا :

1437هـالقضايا الحديثة والمعاصرة لمسلمي القرم )١(

1437 هـالجهود اإلغاثية لمسلمي البوسنة والهرسك )٢(

1437هـالصراع األفغاني )٣(

1437 هـالصراع الدولي في فلسطين )٤(

1437هـاألزمة الصومالية )5(

1437 هـالمثقف المعاصر -  ورشة مهارات إعداد كتابة البحث العلمي في التاريخ

1437هـحملة سرطان الثدي

1438هـلقاء الدراسات العليا مع رئيس القسم بلوائح الدراسات العليا 

حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم )5(

 
1438هـ

1438هـالملتقى العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة أم القرى 

1438هـمحاضرة بعنوان » كنا وصرنا » في حملة فلنتفق حتى النفترق 
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1438هـلقاء “ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما “ بحملة فلنتفق حتى ال نفترق

1438هـإدارة حوار الملتقى األول بعمادة البحث العلمي 

1438هـدورة الخرائط الذهنية 

1438هـتقرير المقرر الدراسي

1438هـالتعامل مع القواعد الفقهية واألصولية

1438هـالمقاصد وأصول الفقه

1438هـالتعامل مع كتاب روضة الناظر البن قدامة.

1438هـاالدراك ومراتبه عند األصوليين

1438هـالمصادر األصولية 

1438هـدورة األقيسة المنطقية 

1438هـحلقات المدارسة األصولية لكتاب الكوكب المنير للفتوحي

1438هـأحكام اإلجهاض واألطفال الخدج

1438هـمن أحكام التواصل االجتماعي المعاصرة 

1438هـالحضانة رؤيا معاصرة 

1438هـاستخدام المواقع االلكترونية في الدراسات الشرعية واللغة العربية 

1438هـلقاء المستجدات ) بداية مجتهد (

1438هـورشة البحث في المكتبة الشاملة لطالبات الدراسات العليا 

لقاء عرض أبحاث طالبات الدكتوراه تخصص الفقه ضمن مهارة االختبار الشامل 
1438هـبعنوان “ العمليات التجميلية في ضوء الشريعة اإلسالمية “ 

1438هـدورة التعريف بخدمات مكتبة الملك عبداهلل الجامعية 



1438هـورشة التعريف بوابة التعليم االلكتروني 

لقاء تدشين فهرس أوعية النشر لألبحاث المحكمة الخاصة بالدراسات الفقهية 
1438هـوالقضائية وما يتصل بها الصادرة باللغة العربية 

سلسلة الطرق الصحيحة للتعامل مع مقررات الدراسات الشرعية وشملت ستة ورش 
1438هـ:

1438هـ١.التعامل مع القواعد الفقهية واالصولية 

1438هـ٢.التعامل مع كتاب أحكام القران البن العربي

1438هـ٣.التعامل مع كتاب سبل السالم للصنعاني 

1438هـ٤. التعامل مع الفقه المقارن عبر الخرائط الذهنية 

1438هـ5. التعامل مع كتاب روضة الناظر البن قدامة 

1438هـ6.التعامل مع كتاب الروض المربع 

1438هـحملة طهر لتنظيف أروقة قسم الشريعة 

1438هـورشة أطلقي العنان لنجاحك 

1438هـدورة كيف تدرس النازلة الفقهية 

1438هـمهارات توليد األفكار اإلبداعية 

1438هـضمن برنامج التأصيل في علم القواعد الفقهية، عقدت ٧ مجالس:  

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )١(

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )٢(

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )٣(

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )٤(

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )5(
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1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )6(

1438هـمجلس التأصيل في علم القواعد الفقهية )٧(

1438هـحلقة نقاش بعنوان مناقشة الرسائل العلمية بين الواقع والمأمول 

1438هـضمن برنامج منارات الطلب إضاءات منهجية لدراسة مقررات الشريعة : 

1438هـالتفقه والتأصيل - محفزات ومثبطات )١(

1438هـالتعامل مع كتب آيات األحكام )٢(

1438هـالتعامل مع كتاب الروض المربع )٣(

1438هـالتعامل مع كتاب روضة الناظر )٤(

1438هـمقدمات في علم القواعد الفقهية )5(

1438هـالملكة الفقهية : حقيقتها - وشروط اكتسابها - وثمرتها )6(

1438هـمقدمات في علم المنطق )٧(

ضمن برنامج مهارات البحث في الدراسات اإلسالمية، مالمح وآفاق، عقدت 5 لقاءات 
1438هـكالتالي: 

1438هـدورة المصادر االلكترونية في العلوم الشرعية )١(

1438هـندوة مناهج البحث في االقتصاد اإلسالمي )٢(

1438هـدورة أوعية المعلومات في البحث العلمي )٣(

1438هـمحاضرة مقومات البحث العلمي في الدراسات الشرعية )٤(

1438هـحلقة نقاش آفاق البحث في القواعد الفقهية )5(

1438هـورشة عمل: كيف تعد امتحانك الدوري من خالل بوابة التعلم االلكتروني؟

1438هـمعاني الحروف بين التقعيد اللغوي واالستدالل األصولي 



1438هـالبحث في المكتبة الشاملة 

1438هـدورة أساليب المذاكرة والتحصيل الفعال 

1438هـدورتين في تحسين التالوة بمقرأة الشريعة 

1438هـمسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم

1438هـدورة اعداد المكاتب الحديثة 

1438هـدورة تحرير الخطابات 

1438هـدورة الببلشر 

1438هـدورة الفوتوشوب 

1438هـتبادل الخبرات والمعرفة 

  

ثانيا: خدمة المجتمع:

بلغت عدد الدورات وورش العمل والندوات واللقاءات العلمية التي قدمها أعضاء وعضوات 
كلية الشريعة خالل ثالث سنوات لخدمة المجتمع بالمئات، وهي تتنوع ما بين دروس علمية 

ودورات وورش عمل وندوات علمية، نورد بعضها فيما يلي:

التاريخالمكاناسم الفعالية ) ندوة - دورة - درس(

دروس علمية يقدمها :فضيلة عميد الكلية أ. د 
مستمرالمسجد الحرام.غازي بن مرشد العتيبي

دروس علمية يقدمها :معالي الرئيس العام 
لشؤون الحرمين فضيلة أ. د. عبدالرحمن 

السديس
مستمرالمسجد الحرام
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دروس علمية يقدمها : فضيلة أ .د . عبداهلل 

مستمرالمسجد الحرامالغطيمل

مستمرالمسجد الحرامدروس علمية يقدمها :فضيلة أ. د. أحمد بن حميد

دروس علمية يقدمها : فضيلة أ. د. عبدالرحمن 
مستمرالمسجد الحرامالقرني

تقديم التوجيه واالفتاء في حمالت حجاج الداخل 
سنوياحمالت الحجودول الخليج والدول العربية 

مستمرمركز يسر النسائيتقديم االستشارات الفقهية الخاصة بفقه االسرة 

إقامة دروس علمية فقهية في المعاهد والمدارس 
القرانية 

معهد الدراسات القرآنية - معهد 
البتول - جامع الراجحي- جامع 

االمام الذهبي
مستمر

مشاركة د.خيرية هوساوي في برنامج ضيوف خادم 
سنوياضيوف خادم الحرمين الشريفينالحرمين الشريفين في الحج

برنامج التعامل مع المطوالت: منهج ابن كثير في 
١٤٣٧هـجامع الراجحيالبداية والنهاية 

ندوة : المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر 
العصور

دارة الملك عبدالعزيز-  مركز تاريخ 
١٤٣٧هـمكة

١٤٣٧هـجامع الراجحينعمة األمن 

دارة الملك عبدالعزيز -مركز تاريخ رجل المرحلة ملك الحزم 
١٤٣٧هـالطائف 

مستجدات فقه أبواب العبادات

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بحي مشرفة- 
الدورة العلمية العالمية الثالثة 

عشرة

١٤٣٨هـ



وقفات مع قصة أصحاب الغار

مركز الدعوة واإلرشاد بجدة بالتعاون 
مع المكتب التعاوني للدعوة 

واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق 
جدة

١٤٣٨هـ

ضمن برنامج إطاللة على مساق “مساق أحكام 
المريض” 

منصة زادي للتعلم الشرعي 
١٤٣٨هـالمفتوح

مركز الدعوة واإلرشاد بجدة بالتعاون قصة أصحاب األخدود
١٤٣٨هـمع اللجنة العلمية بجامع الشريف

دورة المختصر في القواعد األصولية وتطبيقاتها 
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بالمطار القديم - 

فرع حي السبيل
١٤٣٨هـ

دالئل النبوة وأثرها في حياة المسلم
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بالمطار القديم - 

فرع حي السبيل
١٤٣٨هـ

١٤٣٨هـجامع الراجحيالخلفاء الراشدون 
ندوة التعليم في المسجد الحرام في عهد الملك 

عبد العزيز 
دارة الملك عبدالعزيز - مركز تاريخ 

١٤٣٨هـمكة

شرح كتاب فقه المعامالت ضمن مقررات التأهيل 
١٤٣٨هـجامع الراجحيالفقهي

مركز الدعوة واإلرشاد ومكتب هدى محاضرة أثر القدوة الحسنة في انتشار اإلسالم
١٤٣٨هـللعالمين بمكة

فتنة الخوارج 
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بالمطار القديم - 

فرع حي السبيل
١٤٣٨هـ

مركز الدعوة واإلرشاد ومكتب هدى محاضرة قدوتي أمهات المؤمنين
١٤٣٨هـللعالمين بمكة

مركز الدعوة واإلرشاد ومكتب هدى محاضرة هل أنت قدوة ؟
١٤٣٨هـللعالمين بمكة
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المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد محاضرة لهم االمن وهم مهتدون
١٤٣٨هـوتوعية الجاليات بالمعابدة - مكة

المسجد الجامع بحرة محافظة دروس في السيرة النبوية 
١٤٣٨هـالمندق 

حملة المليار نسخة والقائم عليها تقريض لكتيب السيرة النبوية في دقائق 
مشروع السالم عليك أيها النبي

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد دورة فقه االحتساب ضمن برنامج القيم النبوية
١٤٣٨هـوتوعية الجاليات بالزاهر- مكة

١٤٣٨هـمرحبا رمضان 
١٤٣٨هـمركز المعالي - مكةدورة فقه األولويات

 )حوار حول آيات الحجاب (

ضمن برنامج القيم النبوية
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 

١٤٣٨هـوتوعية الجاليات بالزاهر- مكة

معهد البتول لتعليم الكتاب فقه المرأة المسلمة
١٤٣٨هـوالسنة - مكة

حقوق المرأة في اإلسالم

)حقوق الزوجات(
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحي - مكة

حقوق المرأة في اإلسالم

)شبهات وشهوات(
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحي - مكة

١٤٣٨هـمركز دار األرقمدورة الداعيات في الحج
١٤٣٨هـمشروع الجوهرة النفيسة ملتقى : رعاية اإلسالم للمرأة  في الحج

الملتقى السنوي الثالث للمؤسسات النسائية 
١٤٣٨هـمكتب صناع الحياةالخيرية بمكة الموارد البشرية

١٤٣٨هـإمارة مكةندوة : شاهد وشهيد 



مختصر السيرة 

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات بحي مشرفة- 
الدورة العلمية العالمية الثالثة 

عشرة

١٤٣٨هـ

ندوة التعليم بالمسجد الحرام في عهد الملك 
عبدالعزيز

مركز تاريخ مكة ) دارة الملك عبد 
١٤٣٨هـالعزيز (

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيشرح عمدة الفقه كتاب البيوع 
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيشرح عمدة الفقه كتاب النكاح

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيشرح تسهيل الفرائض البن عثيمين
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيشرح منظومة سلم الوصول إلى علم األصول

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيشرح بلوغ المرام

حالنا مع القرآن 
مركز الدعوة واإلرشاد بجدة بالتعاون 

مع المكتب التعاوني للدعوة 
واإلرشاد وتوعية الجاليات شرق جدة

١٤٣٨هـ

مركز الدعوة واإلرشاد بجدة بالتعاون مرحبا رمضان 
١٤٣٨هـمع اللجنة العلمية بجامع الشريف

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيمجالس إيمانية : برنامجكِ في رمضان
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيمجالس إيمانية : الرضا جنة المؤمن

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيمجالس إيمانية : رمضان وزيادة اإليمان
١٤٣٨هـجامع ابن القيمفقه آيات الصيام 

١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيمجالس إيمانية : شرح آيات أحكام الصيام
١٤٣٨هـجامع عائشة الراجحيمجالس إيمانية: فضل الذكر

١٤٣٨هـمعنى التضرع في الدعاء وكيف تحققه
١٤٣٨هـ.النادي مكة الثقافي األدبي  معالم مكة وآثارها ورؤية ٢٠٣٠

١٤٣٨هـتكليف طالب السيرة النبوية بالعمل التطوعي :
١٤٣٨هـتنظيف المساجد وتطييبها
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١٤٣٨هـتنظيف المنتزهات 

توعية المواطنين بأمراض السكري والسمنة 
والتدخين في الممشى  وقام به طالب التوعية 

والتعزيز الصحي 
١٤٣٨هـ

التبرع بكراسي متحركة ووقفها في المسجد 
١٤٣٨هـالحرام 




