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مقدمة 
اأعرق  ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية  بكلية الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز يعد من 

خالل  من  املعلمات  �تاأهيل  اإعداد  يف  الأق�سام  بقية  مع  �ي�سهم  بالكلية،  العلمية  الأق�سام 

مرحلة  يف  للطالبات  يقدمها  التي  �العملية  النظرية  �الرتبوية  الإ�سالمية  املقررات 

البكالوريو�س ، كما يقدم جلميع طالب �طالبات اجلامعة مقررات الإعداد العام.

�ي�سم الق�سم يف ع�سويته ) 54 ( ع�سوًا مبختلف الدرجات العلمية، �يف جميع التخ�س�سات 

ال�سرعية الدقيقة . �يعترب بيت خربة متتد خدماته للجامعة �املجتمع املحلي.

�كانت بداية ن�ساأة الق�سم عام 1403 هـ مع افتتاح الكلية املتو�سطة للطالبات، �قد ُعِني منذ 

ن�ساأته مبهمة تخريج معلمات القراآن الكرمي �الدرا�سات الإ�سالمية للمرحلة الإبتدائية، 

كما  الق�سم  بقي  1415هـ،  عام  الرتبية  كلية  اإىل  �حتويلها  املتو�سطة  الكلية  هيكلة  �مع   ،

الق�سم  �ي�سم  �الثانوية.  املتو�سطة  للمرحلة  معلمات  لتخريج  الرتبية،  لكلية  تابعًا  هو 

ر�سالة  لتحقيق  الق�سم  �ي�سعى  �موازي(،  �انت�ساب،  )انتظام،  طالبة   950 يقارب  ما  حاليًا 

اجلامعة  التي تهدف اإىل تاأهيل اخلريجات القادرات على املناف�سة ، ل�سد احتياج املجتمع 

املحلي يف حمافظة اخلرج بكفاءات متميزة من متخ�س�سات يف الدرا�سات الإ�سالمية ، �يف 

جمال الدعوة  �الإر�ساد لتتمكن اخلريجة من الإنخراط بكل جدارة يف كافة القطاعات 

الن�سائية يف املجتمع . 
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كلمة رئيس القسم :
احلمد هلل �ال�سالة �ال�سالم على ر�سول اهلل �بعد:

بعد عام درا�سي مثلت انطالقته منعطفًا يف م�سرية ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية 

بجامعة �سلمان بن عبد العزيز ، حيث مت نقل جميع اأع�ساء هيئة التدري�س من املتخ�س�سني 

اإىل ق�سم  الإن�سانية  العلوم �الدرا�سات  العام بكلية  ال�سرعية من ق�سم الإعداد  العلوم  يف 

الدرا�سات الإ�سالمية باجلامعة ، �مت اإ�سناد رئا�سة الق�سم ل�سطر الرجال ، �اجدها منا�سبة 

ل�ستعرا�س م�سرية الق�سم منذ تاأ�سي�سه.  

الن�ساأة:

اأن�سئ ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �سمن الكلية املتو�سطة يف عام 1403هـ �حينما مت افتتاح 

1415هـ مت حتويله اإىل  كلية الرتبية للبنات التابعة للرئا�سة العامة لتعليم البنات عام 

ق�سم م�ستقل �سمن اأق�سام الكلية التي اأ�سبحت بعد افتتاح جامعة �سلمان بن عبد العزيز 

اأحد الكليات التابعة للجامعة ، �مع بداية العام اجلامعي عام 1434هـ - 1435هـ مت دمج 

ق�سم الإعداد العام تخ�س�س )الدرا�سات الإ�سالمية( بكلية العلوم �الدرا�سات الإن�سانية 

لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �كلف الدكتور/ خالد بن هد�ب املهيدب رئي�سًا للق�سم ، �بذلك 

اأ�سبح الق�سم يخدم �سائر طالب اجلامعة من خالل تقدمي مواد الإعداد العام �ي�سرف على 

طالبات ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية باجلامعة. 

املهام الأكادميية للق�سم:

يقوم الق�سم مبهامه الأكادميية على حمورين :

- اأحدهما عام لكافة طالب اجلامعة .

- الآخر خا�س �هو لطالبات التخ�س�س .

لكافة طالب اجلامعة �طالباتها  �ساعات  فالق�سم يقدم ثماين  الأ�ل  للمحور  بالن�سبة  اأما 

�تتمثل يف اأربعة مقررات كالتايل: 

101�سلم – املدخل اإىل الثقافة الإ�سالمية .

102 �سلم – الإ�سالم �بناء املجتمع .

103 �سلم – النظام الإقت�سادي يف الإ�سالم .
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104 �سلم – اأ�س�س النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم .

�تهدف هذه املقررات اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى الطالب لتمكينهم من فهم الإ�سالم �العمل 

به �حت�سينهم ملواجهة التيارات الهدامة الثقافية منها �الإجتماعية �الأخالقية .

مقررًا(  الق�سم )26  لطالبات  يقدم   فالق�سم  التخ�س�س  �هو  الثاين  للمحور  بالن�سبة  �اأما 

ال�سرعية �تاأهيل  العلوم  اإىل تخريج معلمات  املقررات  مبعدل )59 �ساعة(. �تهدف هذه 

ت�ستوعب  التي  املجالت  يف  العمل  اأ�  العليا،  الدرا�سات  ملوا�سلة  اخلريجات  من  املتميزات 

خريجات الأق�سام ال�سرعية. 

اأقر جمل�س اجلامعة افتتاح ثالثة برامج يف الدرا�سات العليا ملرحلة املاج�ستري �هي  �قد 

)التف�سري �احلديث ، �الفقه �الأ�سول ، العقيدة ( ، �مت اعتماد الدرا�سة مع بداية الف�سل 

الدرا�سي الأ�ل من العام اجلامعي )1435هـ - 1436هـ( بعد النتهاء من فرز اأ�سما املقبولني 

�املقبولت للدرا�سة يف الربنامج.

من  �باقة  �حما�سرات  �نــد�ات  �د�رات  عمل  �ر�س  تقدمي  يف  الق�سم  من�سوبي  اأ�سهم  كما 

الفعاليات التي ا�ستفاد منها اأع�ساء هيئة التدري�س �الطالب �الطالبات �موؤ�س�سات املجتمع.

برامج  �تقدمي  باجلامعة  �الطالبات  للطالب  خدماته  تقدمي  يف  التو�سع  الق�سم  �يتطلع 

نوعية تواكب عجلة التقدم التي نعي�سها يف عاملنا املعا�سر.

�سائلني املوىل - عز �جل - اأن ي�سدد اخلطى �اأن يبارك يف اجلهود،،،

                                                   رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

                                                            د. خالد بن هد�ب املهيدب
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الرؤية :
التميز �الريادة يف جمال العلوم ال�سرعية يف جانبي الأ�سالة �املعا�سرة.

الرسالة :
بناء الكوادر التعليمية املتميزة يف تخ�س�س الدرا�سات الإ�سالمية، �اإعداد خمرجات قادرة 

الو�سطي  الفكر  على  املعتمدة  الإ�سالمية  الثقافة  �ن�سر  العمل،  ميادين  يف  املناف�سة  على 

امل�ستمد من الكتاب �ال�سنة .

األهداف :
الدرا�سات . 1 جمــال  يف  املتخ�س�سني  �الباحثني  �الــدعــاة  بالأ�ساتذة  املجتمع  ــداد  اإم

الإ�سالمية.

الإثراء املعلوماتي للطالب يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية .. 2

عقد الند�ات �املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة يف جوانب العلوم ال�سرعية .. 3

امل�ساركة يف خدمة املجتمع من خالل اإقامة املنا�سط �الربامج التوعوية  .. 4

تعزيز الثقافة ال�سرعية �اجلوانب الأخالقية لدى طالب اجلامعة .. 5

اإعداد البحوث �الر�سائل العلمية التي تهدف اإىل خدمة املجتمع .. 6

تطوير اخلطط �املناهج الدرا�سية لتواكب امل�ستجدات مع احلفاظ على الثوابت. 7

اإعداد كوادر علمية موؤهلة ملوا�سلة الدرا�سات العليا يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية. 8

امل�ساهمة يف اإي�سال ر�سالة الإ�سالم �قيمه عرب ��سائل الإعالم املختلفة. 9

نحو . 10 �اجباتها  اأداء  على  �الــقــادرة  حلقوقها  املدركة  الإ�سالمية  ال�سخ�سية  بناء 

جمتمعها �اأمتها

تقدمي الإ�ست�سارات ال�سرعية ملن�سوبي اجلامعة.. 11
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عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات 
اإلسالمية :

اأخرىمعيدحما�سراأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذاجلن�س

-7861-رجال

2 معلمه7149--ن�ساء

54املجموع

 
المبتعثين والمبتعثات :

حما�سرمعيداجلن�س

3-رجال

58ن�ساء

16املجموع
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أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات 
اإلسالمية )رجال(:

التخ�س�س الدقيقالرتبة العلميةال�سم

الفقهاأ�ستاذ م�ساركد. اأحمد بن �سالح الرباك

العقيدةاأ�ستاذ م�ساركد. خالد بن اإبراهيم الدبيان

حديثاأ�ستاذ م�ساركد. �سعيد بن نزال العنزي

دعوهاأ�ستاذ م�ساركد. عمر اأبو املجد بن ح�سني قا�سم

القران �علومهاأ�ستاذ م�ساركد. فهد بن علي العند�س

التف�سري �علومهاأ�ستاذ م�ساركد. م�سرف بن اأحمد الزهراين

الدعوة �الحت�ساباأ�ستاذ م�ساركد. خالد بن هد�ب املهيدب

عقيدةاأ�ستاذ م�ساعدد. تركي بن خالد الظفريي

فقه مقارناأ�ستاذ م�ساعدد. خالد بن عبدالرحمن الع�سكر

�سيا�سة �سرعيةاأ�ستاذ م�ساعدد. اإ�سماعيل بن حممد �ساهني

التف�سرياأ�ستاذ م�ساعدد. �سعيد بن غليف�س القحطاين

اأنظمةاأ�ستاذ م�ساعدد. عبد الرحمن بن عبد العزيز اجلريوي

التف�سرياأ�ستاذ م�ساعدد. عبد اهلل بن حمد اجلمعان

التف�سرياأ�ستاذ م�ساعدد. عبد اهلل بن حممد الع�سكر

مذاهب معا�سرةاأ�ستاذ م�ساعدد. يحيى بن ح�سن مراد

فقه مقارنحما�سراأ. عبد الرحمن بن حممد الفواز

اأ�سول فقهحما�سراأ. عبد الرحمن بن م�ساري امل�ساري

فقه مقارنحما�سراأ. حممد بن مقبل املقبل

ثقافة اإ�سالميةحما�سراأ. عبدالرحمن بن عبيد الرفدي

عدالة جنائيةحما�سراأ. في�سل بن عبد الرحمن ال�سدي

ثقافة اإ�سالميةحما�سراأ. مبارك بن عبيد احلربي

عقيدةمعيداأ. �ائل بن يحيى بخيت اجلندي
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أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات 
اإلسالمية )نساء(

التخ�س�س الدقيقاملرتبة العلميةال�سم

القران �علومهاأ�ستاذ م�ساعدد. نورة عبد العزيز حممد العلي

القران �علومهاأ�ستاذ م�ساعدد. �سعاد جابر حممد الفيفي

احلديث �علومهاأ�ستاذ م�ساعدد. ر��سة عبد املنعم الأمني اأمبدة

التف�سري �علوم القراناأ�ستاذ م�ساعدد. اإميان الريح اأحمد نور

تف�سرياأ�ستاذ م�ساعدد. نبيلة حممد التوم خالد

اأ�سول الفقهاأ�ستاذ م�ساعدد. اأم هانئ املر�سي ال�سيخ علي

فقه مقارناأ�ستاذ م�ساعدد. جنالء اإبراهيم بركات

القران �علومهحما�سراأ. زهرة عبد العزيز اجلريوي

اأ�سول الفقهحما�سراأ. رمي م�سفر مبارك ال�سردان

فقهحما�سراأ. عبري حممد فالح  العمري

فقهحما�سراأ. اإميان فرحان مطلق العنزي

حقوقحما�سراأ. مها اأحمد ح�سني املقابلة

عقيدةحما�سراأ. نعيمة حممد نا�سر ال�سنيد

العقيدة �املذاهب املعا�سرةحما�سراأ. عبري علي �سعد املوزان

احلديث �علومهحما�سراأ. نورة عبد اهلل حممد الغمال�س

العقيدة �املذاهب املعا�سرةحما�سراأ. مها حممد عبد الرحمن اخلطيب

فقهحما�سراأ. مي �سالح القا�سم

احلديث �علومهحما�سراأ. منرية عبد اهلل الع�سكر

فقهحما�سراأ. عائ�سة اأحمد حممد ع�سريي

القران �علومهحما�سراأ. فاطمة حممداملكا�ين

عقيدةحما�سراأ. عبري عبد اهلل �سامل الق�سيمي

الدرا�سات الإ�سالميةمعيداأ. �سارة عبد اهلل احمد التومي

العقيدةمعيداأ. نورة را�سد �سامل احلويطان
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العقيدةمعيداأ. �سارة حزام عاي�س القحطاين

القران �علومهمعيداأ. ابتهاج عبد اهلل �سعد ال�سنبل

العقيدة �املذاهب املعا�سرةمعيداأ. جوهرة علي زيد الوثالن

احلديثمعيداأ. ابتهاج �سليل عبد اهلل ال�سليل

تف�سريمعيداأ. اأ�سماء عبد اهلل ماجد احلربي

القران �علومهمعيداأ. نوره حممد عبد العزيز اجلريوي

الدرا�سات الإ�سالميةمعيداأ. اأر�ى حممد عبد العزيز اجلريوي

الدرا�سات الإ�سالميةمعلمةاأ. عائ�سة عامر فرحان ال�سهري

الفقه �ا�سولهمعلمةاأ. �سيخه عبد العزيز  املربد
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اللجان اإلدارية بجامعة سلمان بن عبد العزيز :
د. م�سرف بن اأحمد الزهراين. 1

• رئي�س جلنة التعيينات »درا�سات اإ�سالمية« بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جمل�س جامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو املجل�س العلمي بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جمل�س كلية العلوم �الدرا�سات الإن�سانية	

• اأمني اللجنة العليا الدائمة لربنامج كرا�سي البحث	

• ع�سو اللجنة التنفيذية للخطة الإ�سرتاتيجية للجامعة	

• ع�سو اللجنة الدائمة للتدريب �البتعاث	

• اأمني اللجنة العليا الدائمة لختيار القيادات يف اجلامعة	

• ع�سو اللجنة الدائمة للمتعا�نني .	

•  ع�سو اللجنة الدائمة للم�سابقات الوظيفية .	

• ع�سو اللجنة الدائمة لتاأديب اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة .	

• ع�سو اللجنة الدائمة لرتقيات املوظفني على املراتب العليا .	

• ع�سو يف عدد من جلان التعاقد خارج اململكة .	

د. فهد بن علي العند�س. 2

•  م�ست�سار �كيل اجلامعة للتطوير �اجلودة	

• مدير م�سر�ع التطوير لأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة.	

• مدير مركز التخطيط ال�سرتاتيجي �الدرا�سات امل�ستقبلية بوكالة اجلامعة للتطوير 	

�اجلودة

د. عمر اأبو املجد ح�سني قا�سم النعيمي. 3

م�ست�سار بعمادة �سوؤ�ن اأع�ساء هيئة التدري�س �املوظفني

ع�سو اللجنة الدائمة يف الدرا�سات العليا

م�ست�سار مبجل�س عمادة الدرا�سات العليا

ع�سو اللجنة الدائمة ملطبوعات اجلامعة
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ع�سو �حدة كرا�سي البحث

ع�سو فريق متابعة �تنفيذ الهدف ال�سرتاتيجي الثاين

 د. خالد بن هد�ب املهيدب. 4

• ع�سو جلنة التعيينات بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جلنة التاأديب بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جمل�س كلية الرتبية	

 د. عبد الرحمن بن عبد العزيز اجلريوي. 5

- ع�سو جلنة التعيينات بجامعة �سلمان بن عبد العزيز

د. عبد اهلل بن حمد اجلمعان. 6

• ع�سو جلنة التعيينات بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

 د. نورة بنت عبد العزيز العلي . 7

• ع�سو جلنة التعيينات بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو اللجنة الدائمة للتاأديب بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جلنة التقومي التطويري بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

• ع�سو جلنة البحوث العلمية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز	

د. �سعاد جابر الفيفي. 8

• رئي�سة ق�سم ريا�س الأطفال بكلية الرتبية باخلرج	

• ع�سو جلنة التعيينات بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز	
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عدد الطالب في الكليات المختلفة التي 
يدرس لها مواد اإلعداد العام للعام الجامعي 

1435/1434 هـ

ال�سنة

التح�سريية

العلوم 

�الدرا�سات

الإن�سانية

الهند�سةالرتبية

اإدارة

الأعمال

هند�سة 

احلا�سب

العلوم 

الطبية 

التطبيقية

الطب

ال�سيدلةالب�سري

طب 

الإجمايلالأ�سنان

الف�سل 

الأ�ل
46885420316749415321539126612780

الف�سل 

الثاين
41658424312619310320957153322085

عدد طالبات اإلعداد العام حسب الكليات 
للعام الجامعي 1435/1434هـ .

 
كلية العلوم الطبية التطبيقيةكلية الهند�سة �علوم احلا�سبكلية العلوم �الدرا�سات الإن�سانية

1217277289

عدد الطالبات المسجالت بقسم الدراسات 
اإلسالمية خالل الفصلين األول والثاني من العام 

الجامعي 1434-1435هـ

املوازيالنت�سابالنتظام

602230108
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أعداد خريجات قسم الدراسات اإلسالمية
 ) الخطة القديمة ( خالل الخمس سنوات 

الماضية :

ال�سنة الدرا�سية
العدد

النت�سابالنتظام

1429686-1430هـ

1430454-1431هـ

1431486-1432هـ

1432426-1433هـ

14337419-1434هـ

بلغ عدد اخلريجات بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية للعام اجلامعي احلايل 1434-1435هـ 

من نظام امل�ستويات ) 15 ( طالبة � ) 5 ( طالبات من نظام الفرق .



أبرز األنشطة 

والفعاليات
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اأقام ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية العديد من الأن�سطة �الربامج خالل العام اجلامعي  1434-

1435هـ  �من ابرز هذه الربامج :

• الأمر 	 �سد�ر  مبنا�سبة  البعيجان  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  ف�سيلة  تكرمي 

ال�سامي الكرمي بتعيينه اإمامًا للحرم املدين ، �انتقال عمله من حما�سر بجامعة �سلمان 

بن عبد العزيز اإىل اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
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• كرم الق�سم د. اأمين كامل ال�سواف رئي�س �حدة الإعداد العام بكلية العلوم �الدرا�سات 	

الإن�سانية نظري جهوده املتميزة يف �حدة الإعداد العام التي كان الق�سم تابعًا لها .

• 	 « الإ�سالمية  الثقافة  مقررات  تطوير  ��سائل   « بعنوان  الأ�ىل  العمل  �ر�سة  اإقامة 

الهداية  1435/3/29هـــ مببنى  املوافق  برعاية معايل مدير اجلامعة يوم اخلمي�س 

باخلرج ، قدمها ع�سو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود اأ.د. عبد اهلل بن اإبراهيم 

النا�سر ��سارك يف الور�سة اأع�ساء هيئة التدري�س ) رجال – ن�ساء ( �من يف حكمهم 

من جامعة �سلمان بن عبد العزيز بجميع فر�عها ) اخلرج ، احلوطة ، الأفالج ، ال�سليل 

، �ادي الد�ا�سر (

• اجلامعة 	 م�سرح  يف  املطلق  حممد  بن  اهلل  عبد  اأ.د.  ال�سيخ  ملعايل  حما�سرة  تنظيم 

بعنوان )توجيهات لل�سباب( يوم الأحد 1435/5/8 هـ .
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• نظم الق�سم يوم الثنني 1435/1/8هـ حما�سرة بعنوان ) حتى يكون حلياتك اأثر ( 	

األقاها الدكتور / خالد الدبيان .

• نظم ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يوم الأربعاء املوافق 1435/1/10هـ حما�سرة بعنوان 	

) كوين قد�ة ح�سنة ( األقتها الأ�ستاذة / عائ�سة ال�سهري .

• الفيفي 	 �سعاد بنت جابر  �الدكتورة   ، العلي  العزيز  نورة بنت عبد  الدكتورة  �ساركت 

الكرمي  القران  م�سابقة  حتكيم  يف  اجلريوي  العزيز  عبد  بنت  زهــرة  �الأ�ستاذة   ،

للطالبات مبقر كلية العلوم �الدرا�سات الإن�سانية باخلرج .

• �الطالبات 	 التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستهدفت  التي  الربامج  من  العديد  الق�سم  نفذ 

بكلية الرتبية باخلرج منها :

• ف�سل يوم عا�سوراء �الذي اأقيم يوم الأربعاء 1435/1/10هـ .	

• عقيدتي جناتي �الذي اأقيم يوم الثنني 1435/1/15هـ .	

• ن�سرة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه ��سلم يوم الأحد 1435/1/21ه.	

• حملة �ساعد�هم لي�سعد�ا �الذي اأقيم يوم الأحد 1435/2/5هـ .	

- �سارك ف�سيلة الدكتور خالد بن اإبراهيم الدبيان باإلقاء حما�سرة يف م�سرح كلية العلوم 

�الدرا�سات الإن�سانية بعنوان ) كن ن�سطًا( يف 1435/12/24ه .
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• ـــ 	 1435/4/27ه املوافق  الثنني  يوم   ) الواحد  الفريق  )بناء  بعنوان  د�رة  اإقامة 

�ا�ستهدفت   . الدبيان  اإبراهيم  بن  خالد  د.  الإ�سالمية  الدرا�سات  ق�سم  �كيل  األقاها 

طالب الكليات مبحافظة اخلرج حيث ر�سحت كل كلية ثالثة طالب حل�سور الد�رة .

•  �سارك ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ) ق�سم الطالبات ( يف فعاليات اليوم العاملي لل�سحة 	

�الذي اأقيم بكلية الرتبية باخلرج �الذي اأقيم يوم اخلمي�س املوافق 1435/6/10هـ.

• اأقام ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ) ق�سم الطالبات ( حما�سرة بعنوان ) كيف كان النبي 	

يوم  �ذلك  الدبيان  خالد   / الدكتور  األقاها   ) اهلل  اإىل  يدعو  ��سلم  علية  اهلل  �سلى 

الثالثاء املوافق 1435/6/1هـ.

• �سارك ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف فعاليات اليوم الثقايف �الذي اأقيم يوم الثنني 	

املوافق 1435/6/28هـ .

• يوم 	 اأقــيــم  �الـــذي  املفتوح  الــيــوم  فعاليات  يف  الإ�سالمية  الــدرا�ــســات  ق�سم  �ــســارك 

اخلمي�س1435/4/27هـ بكلية الرتبية باخلرج .

•  قام عدد من طالبات ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بزيارة ملعهد البيان ملعلمات القران 	

بنعجان �ذلك يوم اخلمي�س املوافق 1435/4/27هـ.

• �سارك ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف �ر�سة عمل ) البيئة الداخلية لكلية الرتبية ( 	

�التي اأقيمت يوم الأربعاء املوافق 1435/4/5هـ.

• الكلية كان من 	 نفذ ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية عددًا من الدر��س الدينية يف م�سلى 

اأبرزها:

•  در��س من ريا�س ال�ساحلني األقتها الدكتورة ر��سه عبد املنعم .	

• در��س يف التجويد األقتها الأ�ستاذة عائ�سة ال�سهري .	
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اإلنتاج العلمي واألبحاث المحكمة:
•  د. خالد بن اإبراهيم الدبيان:	

بحث علمي يف املوؤمتر العاملي للهيئة العاملية لتدبر القراآن الكرمي �ذلك يف د�لة قطر .. 1

فهم . 2 عن  اجلزائر  بد�لة  القادر  عبد  الأمري  جامعة  يف  العاملي  املوؤمتر  يف  علمي  بحث 

القراآن بني الن�س �الواقع.

 بحث يف موؤمتر ) �سعود اأمة (بعنوان ) اإدارة النبي - �سلى اهلل عليه ��سلم – اخلالف . 3

مع الآخرين(  موؤ�س�سة اأجيال لل�سباب امل�سلم- فانكوفر – كندا.

اأثر حفظ القراآن �قراءته يف . 4 اأ�سا�س احل�سارة ( بعنوان )  بحث يف موؤمتر ) الوحي 

زيادة التح�سيل الدرا�سي ( جامعة العلوم الإ�سالمية – كوالملبور – ماليزيا.

• د. خالد بن هد�ب املهيدب:	

اجلمعية . 1 جملة   « الد�لة  �سلطات  باحرتام  املجتمع  توعية  جتاه  احل�سبة  »م�سوؤ�لية 

ال�سعودية للدرا�سات الدعوية.

اخلريية . 2 ال�سبيعي  اهلل  �عبد  حممد  موؤ�س�سة  املانحة  للموؤ�س�سات  الدعوية  »اجلهود 

اأمنوذجًا » ، جملة الدرا�سات الإ�سالمية ،جامعة امللك �سعود.

“ املجلة . 3 يف حتقيق �سعرية الأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر  املجتمع  موؤ�س�سات  “د�ر 

العلمية لكلية اأ�سول الدين �الدعوة بالزقازيق ، جامعة الأزهر .

املوؤ�س�سية –�قف �سعد �عبد العزيز املو�سى اأمنوذجًا “ . 4 لالأ�قاف  الدعوية  “ اجلهود 

جملة جهار لالأبحاث املتقدمة مباليزيا.

البحوث . 5 �سمن  ن�سر   “ اأمنوذجًا  احل�سبة  –كرا�سي  العلمية  الكرا�سي  على  “الوقف 

بجامعة  املنعقد  العلمية  النه�سة  يف  الإ�سالمي  الوقف  اأثــر   : موؤمتر  يف  املطر�حة 

ال�سارقة / 9 – 10 مايو 2010م .
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“ ن�سر يف امللتقى الد�يل حول مقومات . 6 يف حتقيق التنمية امل�ستدامة  الوقف  اأثر   “

حتقيق التنمية امل�ستدامة يف القت�ساد الإ�سالمي جامعة قاملة 8  مايو1945 اجلزائر 

املنعقد يومي 3-2012/12/4م.

“مناذج مل�ساريع �قفية �سحية . 7 اخلدمات ال�سحية  م�ستوى  حت�سني  يف  الوقف  اأثر   “

ال�سحة  لقت�ساديات  الأ�ل  الــد�يل  املوؤمتر  يف  ن�سر   “ ال�سعودية  العربية  باململكة 

�الوقف ال�سحي الذي نظمه م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي �مركز الأبحاث خالل 

الفرتة من 8-1426/8/10هـ.

“جهود امللك �سعود بن عبد العزيز _ رحمه اهلل _ يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل داخل . 8

نظمتها  التي  �سعود  امللك  لتاريخ  العلمية  الند�ة  يف  ن�سر  ال�سعودية(  العربية  اململكة 

دارة امللك عبد العزيز خالل الفرتة من 5-7 ذ� القعدة 1427هـ.

للد�لة . 9 العامة  امليزانية  عجز  عند  اخلدمية  املرافق  متويل  يف  �د�ره  “الوقف 

املوؤ�س�سات الأمنية اأمنوذجًا “ ن�سر يف املوؤمتر الوقف الإ�سالمي )اقت�ساد �اإدارة ، �بناء 

 -18 من  الفرتة  خالل  املنورة  باملدينة  الإ�سالمية  اجلامعة  نظمته  الذي  ح�سارة( 

1430/4/20هـ.

لند�ة “احل�سبة . 10 ند�ة  “ قدم يف  ال�سبط اجلنائي  احت�ساب جهات  �اأ�ساليب  “��سائل 

الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  نظمتها  “ التي  بها  ال�سعودية  العربية  اململكة  �عناية 

باملعر�ف �النهي عن املنكر خالل الفرتة 11-1431/4/12هـ.

بال�سريعة . 11 مقـارنـة  الد�لية  للقوانني  �فقًا  القب�س  اأ�سباب   “ بعنوان  علمية  �رقة 

الإ�سالمية “ قدمت يف املوؤمتر العاملي “ القانون �العامل الإ�سالمي”  املنعقد بجامعة 

اأك�سفورد باململكة املتحدة بتاريخ 1434/12/25هـ.
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اأ�راق العمل يف . 12 “ ن�سر �سمن  �املوؤ�س�سات  اجلمعيات  الالئحة  �فق  الوقف  “جمالت 

ال�سوؤ�ن الجتماعية  الثاين للجمعيات اخلريية باململكة الذي عقدته �زارة  امللتقى 

بالتعا�ن مع جمعية الرب باملنطقة ال�سرقية يف الفرتة من 18-19 /1431/11هـ.

�رقة علمية بعنوان “ اآفاق تعزيز �سعرية الأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر يف املجتمع . 13

من خالل ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع “ مت امل�ساركة بها يف امللتقى الد�ري ال�سابع 

ملدراء فر�ع الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعر�ف �النهي عن املنكر املنعقد مبنطقة 

تبوك خالل الفرتة من 9-1433/1/10هـ.

ند�ة . 14 خــالل  �الــدعــوي  اخلــريي  العمل  دعــم  يف  الوقف  “د�ر  بعنوان  علمية  �رقــة 

الإ�سالمية �الأ�قاف  ال�سوؤ�ن  �زارة  فرع  نظمه  التي  املجتمع”  يف  �اأثره  “مفهومه 

�الدعوة �الإر�ساد مبنطقة اجلوف يف الفرتة من 1-1428/1/2هـ.

كتاب ) اأثر الوقف على الدعوة اإىل اهلل تعاىل( طبع من قبل �زارة ال�سوؤ�ن الإ�سالمية . 15

الإمارات  بد�لة  بال�سارقة  لالأ�قاف  العامة  �الأمانة   ، �الإر�ساد  �الدعوة  �الأ�قاف 

العربية املتحدة ، �موؤ�س�سة الوقف الإ�سالمي ، �دار الوراق.

�قفية . 16 مل�ساريع  منــاذج   – ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  يف  الوقف  )اأثــر  كتاب 

�سحية باململكة العربية ال�سعودية( ، طبعته جمعية الرب اخلريية بحوطة �سدير.

�الأ�قاف . 17 الإ�سالمية  ال�سوؤ�ن  �زارة  النا�سر  اخلريي  للوقف  معا�سرة  دعوية  م�سارف 

�الدعوة �الإر�ساد 1428هـ.

كتاب )ر�سالة اأخوية( طبع اأربع طبعات �ترجم للغة الفار�سية.. 18
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• د. خالد بن عبد الرحمن الع�سكر :	

 بحث اأثر الردة على الأحوال ال�سخ�سية للدكتور / خالد بن عبد الرحمن الع�سكر .. 1

بحث اأحكام دخول املبتعثني يف اأمان الكفار للدكتور / خالد بن عبد الرحمن الع�سكر .. 2

– للدكتور / خالد . 3 – ر�ؤية �سرعية  بحث توقف اجلهات العامة عن عمليات الإنقاذ 

عبد الرحمن الع�سكر.

• عبد الرحمن بن عبد العزيز اجلريوي:	

تقدمي �رقة عمل بعنوان ) العمل الوقفي يف اململكة ر�ؤى �تطلعات ( يف ملتقى اجلهات . 1

اخلريية باأبها.

تقدمي �رقة عمل بعنوان )العمل املوؤ�س�سي يف املوؤ�س�سات اخلريية اخلا�سة ( يف ملتقى . 2

املوؤ�س�سات اخلا�سة بالريا�س.

مراكز . 3 لقاء  يف   ) الوقفية  الدرا�سات  مراكز  )احتياجات  بعنوان  عمل  �رقة  تقدمي 

الدرا�سات الوقفية مبكة.

تقدمي �رقة عمل بعنوان ) منذجة مراكز الدرا�سات الوقفية ( يف ملتقى اخلربات . 4

الوقفية باملدينة .

تقدمي �رقة عمل بعنوان )اأثر الوقف يف حتقيق التنمية امل�ستدامة( يف موؤمتر حتقيق . 5
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