قسم العقيدة و املذاهب املعاصرة

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم
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عقد مجلس قسم العقيدة المذاهب المعاصرة جلسته الرابعة عشرة يوم
األربعاء 1438/ 4 / 13هـ وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها
التوصيات الالزمة ،وهي:

 -1التوصية بالموافقة على تشكيل عدة لجان من القسم إلعادة توصيف مقررات
القسم التي يرعاها في برنامج التعليم االبتدائي بكلية التربية  ،على النحو
التالي:
 لجنة مقرر التوحيد :أ.د /علي حسين موسى
أ.د /محمد البريدي
د /رشيد حسن
د /جابر حيان
 لجنة مقرر الملل والنحل :أ.د /مسعود حايفي
د /حسن البارقي
د /عرفات السهيلي
د /عبد هللا باوادي
 لجنة مقرر المذاهب الفكرية :أ.د /عبد الوهاب فرحات
أ.د /صالح نعمان
أ.د /سيد ميهوب
د /كمال جحيش
 -2التوصية بتفعيل عمل لجنة تطوير مقرري الثقافة اإلسالمية 111 :ــ 114؛
بهدف تحقيق األهداف السامية التي صدر من أجلها مرسوم إقرار تلك
المقررات في جميع جامعات المملكة  ،وإعادة تشكيلها من كل من :
رئيسا
أ.د/عبداللطيف الحفظي
أ.د /عبد الوهاب العروسي فرحات عضوا
عضوا
د /عادل أمين حافظ
عضوا
د /خالد بن محمد القرني
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د/حسن بن محمد البارقي
د/محمد بلخير الراجحي
د /علي بن جابر العلياني

عضوا
عضوا
عضوا

 -3التوصية بالموافقة على طلب األستاذ الدكتور/علي بن محمد الشهراني التقاعد
المبكر ؛ نظرا النتقال عمل فضيلته إلى مجلس الشورى .
 -4التوصية بالموافقة على طلب الدكتور  /حسن محمد البارقي التفرغ العلمي
من بداية العام الجامعي 1439هـ .
 -5التوصية بالموافقة على طلب حذف الفصل الدراسي األول 1438 -1437هـ
لعدد  3طالبات من برنامج الماجستير .
 -6التوصية بالموافقة على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني 1438-1437هـ
لطالب بمرحلة الماجستير.
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عقد مجلس قسم العقيدة المذاهب المعاصرة جلسته الخامسة عشرة يوم
الثالثاء1438/ 4 / 19هـ وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها
التوصيات الالزمة ،وهي:

 -1التوصية بالموافقة على طلب فضيلة الدكتور  /عادل أمين حافظ فرج األستاذ
المشارك بالقسم مناقشة محتوى المكتبة ومدى أهميتها لطالب العقيدة
والمذاهب المعاصرة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وأوصى
بنشرها على موقع القسم من خالل وكالة التطوير والجودة بالكلية .
 -2التوصية بالموافقة على منحة داخلية في برنامج أصول الدين لطالب يمني
الجنسية .
 -3التوصية بعدم الموافقة على طلب طالب التحاقه بالدراسات العليا في برنامج
الماجستير(انتظام) .
 -4التوصية بالموافقة على طلب تأجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني -1437
1438هـ في برنامج الماجستير(انتظام) ،لعدد  4طالبات.
 -5التوصية بالموافقة على طلب حذف الفصل الدراسي األول للعام الجامعي
الحالي1438 -1437 :هـ في مرحلة البكالوريوس لطالب واحد .
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عقد مجلس قسم العقيدة المذاهب المعاصرة جلسته السادسة عشرة يوم األحد
1438/ 5 / 8هـ وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات
الالزمة ،وهي:
 -1التوصية بالموافقة على طلب المحاضر /أحمد بن علي بن محمد الزاملي
تمديد فترة ابتعاثه للدكتوراه إلى الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1438 -1437هـ .
 -2التوصية بالموافقة على عقد اختبار بديل لعدد ( )5طالب بمرحلة
البكالوريوس في عدد من المقررات.
 -3التوصية بالموافقة على رفع الحرمان لطالبين بمرحلة البكالوريوس .
 -4التوصية بالموافقة على طلب طالب بكالوريوس االعتذار عن الفصل
الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438 -1437هـ.
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عقد مجلس قسم العقيدة المذاهب المعاصرة جلسته السابعة عشرة يوم
االثنين 1438/ 5 / 23هـ وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها
التوصيات الالزمة ،وهي:
 -1التوصية بالموافقة على ترشيح فضيلة األستاذ الدكتور /غيثان بن علي
بن جريس أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد ؛ محكما لجائزة الملك فيصل
في التاريخ والتراجم .
 -2التوصية بالموافقة على طلب فضيلة الدكتور /عبدالعزيز بن عمر
القنصل ،المشاركة ببحث بعنوان  " :التحرر من التعصب وتقبل النقد
البناء"  ،في الندوة الدولية  :الرؤية النقدية في العلوم اإلسالمية وذلك
يومي -4-3:مايو 2017م بكلية اآلداب  ،بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،
بالمملكة المغربية .
 -3التوصية بالموافقة على طلب فضيلة الدكتور /عبداللطيف بن
عبدالقادر الحفظي ،المشاركة ببحث بعنوان  ":ضوابط نقد األقوال
المخالفة في مسائل االعتقاد"  ،في الندوة الدولية  :الرؤية النقدية في العلوم
اإلسالمية وذلك يومي -4-3:مايو 2017م بكلية اآلداب  ،بجامعة ابن
طفيل بالقنيطرة  ،بالمملكة المغربية .
 -4التوصية بالموافقة على طلب فضيلة الدكتور /حسم محمد البارقي
المشاركة ببحث بعنوان  " :ضوابط في الممارسات العملية للنقد ؛ لبناء
الشخصية الناقدة " ،في الندوة الدولية  :الرؤية النقدية في العلوم اإلسالمية
وذلك يومي 4-3:مايو 2017م بكلية اآلداب ،بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،
بالمملكة المغربية .
 -5التوصية بالموافقة على نقل خدمات فضيلة الدكتور محمد علي آل
عمر إلى القسم ؛ وذلك لحاجة القسم إليه لسد العجز في الساعات الزائدة
به.
 -6التوصية بالموافقة على طلب فضيلة رئيس القسم التعاون مع فضيلة
الدكتور /معاذ مصطفى الخن لتدريس مقرري السلم .114-111
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 -7التوصية بالموافقة على خطة الماجستير المقدمة من الطالبة /سرى
بنت سعيد األحمري بعنوان" :أسس الفكر األخالقي عند شاه ولي هللا
الدهلوي عرضا ودراسة".
 -8التوصية بالموافقة على خطة الماجستير المقدمة من الطالبة/أفنان سعد
سعيد السرحاني بعنوان " :أعمال القلوب عند اإلمام النووي دراسة
تأصيلية" .
 -9التوصية بالموافقة على خطة الماجستير المقدمة من الطالب /نجيب هللا
فضل الرحيم بعنوان ":اآلثار العقدية الواردة في اليهود في تفسيري ابن
أبي حاتم الرازي وعبد الرزاق الصنعاني جمعا ودراسة".
-10التوصية بالموافقة على حذف مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام
الجامعي 1438-1437هـ .لطالب واحد ببرنامج الماجستير .
-11التوصية بالموافقة على حذف مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام
الجامعي 1438-1437هـ .لطالبتين ببرنامج الماجستير .
 -12اطَّلع المجلس على مجموعة من التعاميم الواردة إليه ،وتم تبليغ
األعضاء بها .
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عقد مجلس قسم العقيدة المذاهب المعاصرة جلسته الثامنة عشرة يوم األحد
1438/ 5 /29هـ وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات
الالزمة  ،وهي:
 -1التوصية بالموافقة على برنامج الدكتوراه في أصول الدين تخصص:
العقيدة والمذاهب المعاصرة ؛ لما يحققه من خدمة لطالب وطالبات
الدراسات العليا بمنطقة عسير ؛ فضال عن تأهيل الكوادر األكاديمية
لسد العجز في التدريس بالجامعات السعودية .
 -2التوصية بالموافقة على ما يلي :
أوال :اعتماد ما جرى عليه القسم سابقا في تدريس مقري الثقافة
اإلسالمية  111سلم 114 ،سلم وفق نمط التعليم التقليدي  ،أو التعليم
اإللكتروني الجزئي بنسبة ، %50؛ وذلك للمبررات التالية:
 -1أن مقرر مدخل إلى الثقافة اإلسالمية111(1-سلم )2-يتضمن
أصول اإليمان وما يتصل بها من قضايا االعتقاد األخرى  ،كما
يتضمن الرد على الشبهات االعتقادية في هذه المسائل ؛ ما يتطلب
حضور أستاذ المقرر فعليا لدى الطالب  ،والتلقي عنه مباشرة ؛ إلزالة
ما قد يعلق بأذهان بعض الطالب من الشبهات االعتقادية واآلراء
المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة.
كما أن مقرر الثقافة اإلسالمية1114(4-سلم )2-يتضمن المذاهب
واالتجاهات الفكرية المختلفة والمتجدد ظهورها  ،وهي بهذا تتطلب
التقاء الطالب بأستاذ المقرر بشكل مباشر ؛ لتحقيق الهدف من تدريس
المقرر وهو تحصين الطالب من التأثر بهذه المذاهب واآلراء  ،والرد
على الشبهات المثارة لدى الطالب في ذلك .
 -2تحقيق األمن الفكري لدى الطالب الذي تبذل الدولة لتحقيقه
جهودا مشهودة  ،وهذا ال يتحقق إال بالعناية التامة بهذين المقررين
على وجه الخصوص ؛ لما يشتمالن عليه من مفردات عقدية وفكرية
تسهم في تحصين الطالب من مزالق االنحراف والشطط العقدي
والفكري.
ثانيا :بناء على المبررات السابقة وتحقيقا ألهداف مقررات الثقافة
اإلسالمية  ،والتي صدر باعتماد تدريسها في الجامعات السعودية أمر
سام ؛ لما لها من األهمية في حماية الهوية اإلسالمية والوطنية
ٍ
المتوافقة مع سياسة المملكة التعليمية التي نصت على ما يأتي:
ففي بابها األول بعنوان :األسس العامة التي يقوم عليها التعليم  ،تشير
بعض بنوده إلى :
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البند رقم ( -)11العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم
االبتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه ،والثقافة اإلسالمية مادة أساسية
في جميع سنوات التعليم العالي.
البند رقم ( -)12توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها
منهجا وتأليفا وتدريسا وجهة إسالمية في معالجة قضاياها والحكم على
نظرياتها وطرق استثم ارها ،حتى تكون منبثقة من اإلسالم ،متناسقة
مع التفكير اإلسالمي السديد.
وفي بابها الثاني بعنوان :غاية التعليم وأهدافه العامة  ،يشير البند رقم
( )28منه إلى أن  :غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال،
وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم
اإلسالمية وبالمثل العليا ،وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة،
وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة ،وتطوير المجتمع اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا ،وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه.
كما تشير األهداف اإلسالمية العامة التي تحقق غاية التعليم في بنودها
التالية إلى:
 -2تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم ،وذلك بالبراءة من كل نظام أو
مبدأ يخالف هذه الشريعة ،واستقامة األعمال والتصرفات وفق أحكامها
العامة الشاملة.
 -3النصيحة لكتاب هللا وسنة رسوله بصيانتهما ،ورعاية حفظهما،
وتعهد علومهما ،والعمل بما جاء فيهما.
 -4تزويد الفرد باألفكار والمشاعر والقدرات الالزمة لحمل رسالة
اإلسالم.
 -5تحقيق الخلق القرآني في المسلم والتأكيد على الضوابط الخلقية
مكار َم ْ
الستعمال المعرفة "إنَّما ب ُ
الق ".
ُعثت ألتمم
األخ ِ
ِ
 -6تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أُمته ،ويشعر
بمسؤولياته لخدمة بالده والدفاع عنها.
 -7تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات
المختلفة التي تجعل منه عضوا عامال في المجتمع.
 -8تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية ،وإعدادهم لإلسهام في حلها.
 -9تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى
يستطيع المساهمة في نهضة األمة.
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قسم العقيدة و املذاهب املعاصرة

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -10دراسة ما في هذا الكون الفسيح عن عظيم الخلق ،وعجيب
الصنع ،واكتشاف ما ينطوي عليه في أسرار قدرة الخالق لالستفادة
منها وتسخيرها لرفع كيان اإلسالم لما وإعزاز أمته8.
 -11بيان االنسجام التام بين العلم والدين في شريعة اإلسالم ،فإن
اإلسالم دين ودنيا ،والفكر اإلسالمي يفي بمطالب الحياة البشرية في
أرقى صورها في كل عصر.
 -12تكوين الفكر اإلسالمي المنهجي لدى األفراد ،ليصدروا عن
تصور إسالمي موحد فيما يتعلق بالكون واإلنسان والحياة ،وما يتفرع
عنها من تفصيالت.
ولما تقدم ؛ فإن المجلس يوصي بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس
لمقررات الثقافة اإلسالمية بما يغطي الحاجة القائمة من خالل التعيين
 ،أو التعاقد  ،وزيادة األنصبة  ،وعقود االستعانة بأساتذة من خارج
الجامعة  .ويُكتفى في معالجة ما يتعلق بالقاعات بتطبيق نمط التعليم
اإللكتروني الجزئي فقط .
 -3التوصية بالموافقة على طلب التعاقد مع فضيلة الدكتور /أحمد
بوسجادة (جزائري الجنسية) األستاذ المشارك في الدعوة واإلعالم
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .قسطنطينة  .الجزائر.
 -4التوصية بالموافقة على إجراء المقابلة للطالب والطالبات المتقدمين
لبرنامج الماجستير .
وتتكون لجنة المقابلة من كل من :
أ.د /محمد بن عبد هللا بن يحيى البريدي
-1
أ.د /كمال جحيش.
-2
د /خالد بن محمد القرني.
-3
د /محمد بن محمد بلخير الراجحي.
-4
 -5التوصية بالموافقة على طلب حذف مقررات الفصل الدراسي الثاني
1438-1437هـ في برنامج الماجستير(أساسي) ،لطالبة واحدة.
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