اإلسهامات المجتمعية لقسم الدراسات اإلسالمية(بنين-بنات)
العام الجامعي (1438- 1437هــ)
الكلية/العمادة :العلوم واآلداب بشرورة – قسم الدراسات اإلسالمية :
تنبيه :مت ترتيب اإلسهامات اجملتمعية وفق األهمية .
أوالً :البحث العلمي
م

املساهمة اجملتمعية

1

مسناربعنوان :

اجلهة املستفيدة

أعضاء هيئة التدريس مثانية عشر شخصا

(التوثيق يف البحث العلمي والدراسات يف قسم الدراسات
اإلسالمية)

من أعضاء هيئة

اإلسالمية ووحدة

التدريس يف قسم

قدمه أ .د /عبد الظاهر عبد الباري

البحث العلمي يف

الدراسات اإلسالمية

عبيد

الكلية

ووحدة البحث العلمي

بتاريخ 1438/3/20هــــــــــــ

2

عدد املستفيدين

حبث بعنوان :

يف الكلية

جملة املدونة -

الطالب واجملتمع

(مفاهيم السِّلم املدني اليت حَرص

جممع الفقه اإلسالمي

والباحثون والقراء

النيب صلى اهلل عليه وسلم على

–اهلند دورية علمية

ترسيخها من خالل أذكار الصالة وأذكار حمكمة – العدد – 12
الصباح واملساء )

رجب 1438هــــــــــ

د  /عبد الواسع بن حييى املعزبي
األزدي
1

بتاريخ 1438/7 /7هـــــــــ
حبث بعنوان:
(الكالم املنصف يف القرآن الكريم،

جملة جامعة أم القرى الباحثون والقراء
لعلوم الشريعة

وأثره يف إظهار احلجة على اخلصم) والدراسات اإلسالمية
أ.د.عبد اهلل حممد سعيد اخلوالني
العدد ( )68حمرم 1438هـــــــــــ
3

حبث بعنوان :
(أسباب اإلرهاب والعالج القرآني له)
قدمه د /إمساعيل طاهر عزام

املؤمتر الدولي القرآني

مت عرض البحث يف املؤمتر

األول ( توظيف الدراسات

وحضره مجع غفري

القرآنية يف عالج املشكالت
املعاصرة ) املنعقد جبامعة
امللك خالد بأبهابتاريخ
1438 /1/17- 15هـــــــــــــ)
برعاية أمري منطقة عسري

4

حبث بعنوان (علل الرتمذي الكبري ترتيب كلية الشريعة والدراسات

مناقشة علنية

أبي طالب القاضي)

اإلسالمية بالقصيم

حبضور مجع من

(من بداية أبواب األشربة إىل نهاية

وكلية العلوم واآلداب

الباحثني واملهتمني

القراءات)

بشروره

(خترجيا ودراسة )
2016/12 /15م
رسالة ماجستري بتقدير ممتاز
للشيخ /فاضل بن حسن النهدي

5

حبث بعنوان :
)االستثمار يف التعليم العالي و حتسني
خمرجاته مبا حيقق رؤية  2030م)

مؤمتر دور اجلامعات

مجهور مؤمتر دور

السعودية يف تفعيل رؤية

اجلامعات السعودية يف

 2030م

تفعيل رؤية  2030م

2

قدمه د /عبد احملسن أمحد حممد علي

بحث بعنوان :

6

املنعقد جبامعة القصيم

املنعقد جبامعة القصيم

بتاريخ

بتاريخ

1438/4/14:13هـــــ

1438/4/14:13هـــــ

جملة األندلس للعلوم

مت نشر البحث يف اجمللة

"اخليل يف السنة النبوية مجعا ودراسة وخترجيا" اإلنسانية واالجتماعية ،
جملة علمية حمكمة فصلية
إعداد  /د .إياد أحمد سالمة

العلمية

تصدر عن جامعة األندلس

للعلوم والتقنية – صنعاء ،
يف العدد الثاني عشر  ،للعام
2016م  ،رقم اإليداع الدولي
(2410- 1818 :(issn
7

املؤمتر الدولي القرآني

حبث بعنوان :
( القيادة الناجحة يف معاجلة االحنراف

األول ( توظيف الدراسات

الفكري يف ضوء القرآن الكريم( قدمه د /عبد

القرآنية يف عالج املشكالت

احملسن أمحد حممد علي

مت عرض البحث يف املؤمتر
وحضره مجع غفري

املعاصرة ) املنعقد جبامعة
امللك خالد بأبهابتاريخ
1438 /1/17- 15هـــــــــــــ)
برعاية أمري منطقة عسري

8

حبث بعنوان :
( املعاجلة القرآنية الراقية لشبهات

املؤمتر الدولي القرآني
األول ( توظيف الدراسات

الباحثون والقراء (غري
حمدد)

القرآنية يف عالج املشكالت

اإلحلاد واملادية)

املعاصرة ) املنعقد بكلية

قدمه د  /عبد الواسع بن حييى املعزبي

الشريعة جبامعة امللك خالد

األزدي

بأبها بتاريخ /1/17- 15
1438هـــــــــــــ)
برعاية أمري منطقة عسري

9

حبث بعنوان :

املؤمتر الدولي القرآني

(التقليل من شأن العلماء وأثره على األمة –

األول ( توظيف الدراسات

الدوافع والعالج واآلثار يف ضوء القرآن الكريم )

القرآنية يف عالج املشكالت
3

الباحثون والقراء (غري
حمدد)

قدمه د  /أمحد علي عبد احلميد

املعاصرة ) املنعقد بكلية
الشريعة جبامعة امللك خالد
بأبها بتاريخ /1/17- 15
1438هـــــــــــــ)
برعاية أمري منطقة عسري

10

حبث بعنوان:

منشور جبمهورية مصر

الباحثون والقراء

(االحنراف الفكري يف ضوء القرآن الكريم مفهومه
–مظاهره -أسبابه -طرق عالجه)
د /عبد احملسن أمحد حممد علي
 11حبث بعنوان :

جملة املدونة التابعة للمجمع الباحثون والقراء
الفقهي باهلند

(األحاديث اليت صرح فيها رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم باخلوف على األمة –الداء والدواء)
د  /أمحد علي عبد احلميد
12

حبث بعنوان:

جملة كلية الدعوة اإلسالمية

(القدح يف العلماء الدوافع واآلثار والعالج يف

جبامعة االزهر مبصر 2016م

الباحثون والقراء

ضوء السنة النبوية)
د  /أمحد علي عبد احلميد
13

حبث بعنوان:

اإلسالمية جبامعة االزهر

(موقف العلماء والباحثني من االستشراق )

مبصر 2016م

الباحثون والقراء

د /عبد احلافظ أمحد طه
14

حبث بعنوان :

اإلسالمية جبامعة االزهر

(األثر الرائد لعلماء االزهر يف مواجهة

مبصر 2016م

الباحثون والقراء

االستشراق يف القرن العشرين)
د /عبد احلافظ أمحد طه
15

حبث بعنوان :

اإلسالمية جبامعة االزهر
4

الباحثون والقراء

مبصر 2016م

(وسائل حتصني شباب املسلمني من فكر التكفريين)
د /عبد احلافظ أمحد طه
16

حبث بعنوان :

اإلسالمية جبامعة االزهر

(جهود روجيه جارودي يف ميزان اإلسالم)

مبصر 2016م

الباحثون والقراء

د /عبد احلافظ أمحد طه
17

18

19

جملة الدراسات العربية ،جامعة غري حمدد .

حبث بعنوان :

املنيا  ،كلية دار العلوم ،دورية

(محاية األجواء اإلسالمية )

علمية حمكمة – العدد اخلامس

د /حممد حممد املهدلي

والعشرون – يناير 2012م اجمللد
اخلامس.

حبث بعنوان :

جملة الدراسات اإلسالمية

"الواليةالعظمىللمرأةاملسلمةفيالفقهاإلسالمي"

والعربية – جامعة املنيا -

رسالةمفتوحةإلىاألستاذةتوكلكرمان

العدد اخلامس  -للعام اجلامعي

د /حممد حممد املهدلي

2015م .

حبث بعنوان :
(عالقة احلاكم باحملكوم يف ضوء الفقه اإلسالمي
)

جملة األندلس للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،العدد  ،13يناير

جملة املدونة – علمية فصلية

حبث بعنوان :
االستقواء باخلارج دراسة شرعية تأصيلية
د /حممد حممد املهدلي

غري حمدد .

2017م  ،صنعاء.

د /حممد حممد املهدلي
20

غري حمدد .

غري حمدد .

حمكمة تصدر عن جممع الفقه
اإلسالمي باهلند ،السنة الثالثة،
العدد احلادي عشر ،ربيع اآلخر
1438هـ /يناير 2017م .جامعة
نغر نيودهلي  -اهلند.
جملة الدراسات اإلسالمية

21

حبث بعنوان :
معركة عاصفة احلزم أحكام ومضامني فقهية
د /حممد حممد املهدلي

والبحوث األكادميية ،يشرف على
إصدارها قسم الشريعة
اإلسالمية ،بكلية دار العلوم –
جامعة القاهرة .العدد اخلامس
والسبعون .ربيع األول 1438هـ /
ديسمرب 2016م  .القاهرة .
5

غري حمدد .

ثانياً :الدورات التدريبية

م

املساهمة اجملتمعية

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

1

دورة بعنوان:

مكتب التعليم بشروره

مجع غفري من الطالب وهو

( األمن الفكري يف االسالم )

ثانوية اإلمام الذهيب

موثق على تويرت قسم

حبي الروضة

الدراسات اإلسالمية

قدمها د .عبد احملسن أمحد حممد
ضمن برنامج مبادرون ()5
بتاريخ 1438 /3/21هــــــ
2

دورة بعنوان:

مكتب التعليم بشروره

مخسة وعشرون طالبا وهو

(الوسطية واالعتدال)

ثانوية عبادة بن الصامت

موثق على تويرت قسم

حبي اإلسكان

الدراسات اإلسالمية

قدمها د .عبد الواسع بن حييى املعزبي األزدي
ضمن برنامج مبادرون ()5
بتاريخ 1438 /3/29هــــــ
3

دورة بعنوان :

مكتب التعليم بشروره

أربعون طالبا وهو موثق

(فن املذاكرة واالستعداد لالختبارات)

ثانوية املعرفة األهلية

على تويرت قسم الدراسات

قدمها د .عبد الواسع بن حييى املعزبي األزدي

حبي األمري مشعل

اإلسالمية

ضمن برنامج مبادرون ()5
بتاريخ 1438 /3/21هــــــ
4

دورة بعنوان :

النادي الثقايف بكلية العلوم

لفيف من الطالب من مجيع

(كيفية التعامل مع املكتبة الشاملة )

بشروره

املستويات ،وهو موثق على
تويرت القسم

قدمها الشيخ فاضل بن حسن النهدي

ضمن فعاليات النادي الثقايف بتاريخ
1438/3/22هـــــــــــ
5

6

المشرفات التربويات
بمدارس شروره

"ضعي بصمتك واتركي اثر قبل
الرحيل "
د .ايمان الشحات
الفصل االول 38-37هــــــ
قسم الدراسات -بنات
دورة تدريبية في حفظ وتفسير سورة منسوبات كلية العلوم
6

سبع وعشرون
مستفيدة

تسع مستفيدات

الطالق
د .أم أيمن البشير
د .فريدة إبراهيم
الفصل االول 38-37هــــــ
قسم الدراسات -بنات

واآلداب شروره

7

ثالثاً :الندوات العلمية

م

املساهمة اجملتمعية

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

ندوة بعنوان :

طالب كلية العلوم

عدد كبري من الطالب

( اإلرشاد األكادميي ولوائح التأديب ) واآلداب بشروره من مجيع

قدمها د /إياد أمحد سالمة
منسق اإلرشاد األكادميي بكلية العلوم

وهو موثق على تويرت

االقسام
يف مسرح خدمة اجملتمع

واآلداب بشروره
بتاريخ 1438/3 /20هــــــــ
1

ندوة بعنوان ( حنو حضارة إسالمية

مكتب التعليم بشروره

مجع غفري من الطالب

معاصرة)

ثانوية

وهو موثق على تويرت

قدمها د .حممد معافى املهدلي

اإلمام الذهيب

قسم الدراسات
اإلسالمية

ضمن برنامج مبادرون ()5
بتاريخ 1438 /3/27هـــــــــــ
2

اللقاء التعريفي بعنوان

طالبات املستوى األول

(خطواتي إىل اجلامعة)

بقسم الدراسات

د .إميان الشحات

اإلسالمية

أ.صاحلة الصيعري
أ .ريم النهدي
الفصل االول 38- 37هــــــ
قسم الدراسات  -بنات
1438/1/5هـ
7

مخس وعشرون طالبة

شهر اهلل احملرم بني احلديث والعقيدة

منسوبات كلية العلوم

د .سعاد جاد اهلل

واآلداب شرورة

غري حمدد

د .أمساء علي
الفصل االول 38- 37هــــــ
قسم الدراسات -
3

حماضرات يف أمساء اهلل احلسنى

منسوبات كلية العلوم

الفصل االول 38- 37هــــــ

واآلداب شرورة

غري حمدد

قسم الدراسات  -بنات
4

رابعاً :ورش العمل
م

املساهمة اجملتمعية

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

1

التفوق الدراسي :اسرتاتيجيات وطرق

منسوبات كلية العلوم

غري حمدد

واآلداب شروره

أ .ريم النهدي و أ .نوف النهدي
وطالباتهما يف اإلرشاد
الفصل االول 38- 37هــــــ
قسم الدراسات  -بنات
2
3
...

خامساً :املؤمترات
م

املساهمة اجملتمعية

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

1

قدم د /عبد احملسن أمحد حممد علي

مؤمتر دور اجلامعات

مجهور مؤمتر دور

حبثاً بعنوان :

السعودية يف تفعيل

اجلامعات السعودية يف

)االستثمار يف التعليم العالي و حتسني

رؤية  2030م

تفعيل رؤية  2030م

خمرجاته مبا حيقق رؤية  2030م)

املنعقد جبامعة القصيم

املنعقد جبامعة القصيم

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

1438/4/14:13هـــــ

1438/4/14:13هـــــ

1438/4/14:13هـــــ

8

وهو موثق على تويرت
القسم
2
3
...

سادساً :النشرات واألدلة
م

اجلهة املستفيدة

املساهمة اجملتمعية

عدد املستفيدين

1

سابعاً :االتفاقيات
م

اجلهة املستفيدة

املساهمة اجملتمعية

عدد املستفيدين

1

ثامناً :االستشارات
املساهمة اجملتمعية

م

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

1

تاسعاً :أية جماالت أخرى
م
1

املساهمة اجملتمعية

اجلهة املستفيدة

عدد املستفيدين

إقامة مسابقة ثقافية علمية بني

طالب قسم

جمموعات اإلرشاد األكادميي

الدراسات اإلسالمية طالبا حضروا يف

برتتيب وإشراف منسق اإلرشاد

بشروره

أكثر من سبعني
املسرح الكبري

األكادميي بقسم الدراسات

بكلية العلوم

اإلسالمية

بشروره

د /حممد الصادق الرتكي
وكانت جلنة التحكيم مكونة من :
أ.د .عبد اهلل اخلوالني منسق
9

القسم
د .حممد الصادق الرتكي
أ.د .عبد الظاهر عبد الباري
د .صاحل بن ناصر الكربي
وكان افتتاح املسابقة بتاريخ
1438/3/12هــــــ
وختمت حبفل مت فيه تكريم
اجملموعات الفائزة
بتاريخ 1438 /3/28هـــــــــــ
يف املسرح الكبري بكلية العلوم
بشروره
2

نشاط تقوية مهاراة التالوة والتجويد مستمر
طوال الفصل حبسب اجلدول املعلق على بوابة
الكلية واملشاركون يف هذا النشاط هم :

طالب قسم

الدراسات اإلسالمية طالبا يوقعون يف
بشروره

أ.د  .عبد اهلل اخلوالني مشرف املقرأة
أ .د .عبد الظاهر عبد الباري ساعتان اسبوعيا
د .عبد احلافظ أمحد طه ساعتان اسبوعيا
د .عبد احملسن أمحد ساعتان اسبوعيا
د  .عبد الواسع حييى ساعتان اسبوعيا
د .حممد املهدلي ساعتان اسبوعيا

3

أكثر من أربعني

والراغبون يف

كل حصة مع مدرس
املقرأة يف سجل

تقوية مهارة التالوة خمصص لذلك
من األقسام األخرى يتابعه منسق

د .صاحل بن ناصر الكربي ساعتان

القسم وعمادة

د .عبادي حممد العسولي ساعتان

الكلية

دروس يف مسجد احلي مبنفوحة كل يوم بعد العصر أهل املسجد .

دروس يف مسجد احلي

10

مبنفوحة كل يوم بعد

د .حممد معافى املهدلي

العصر
4
5



امل تعبئة النموذج وإعادة إرساله الكرتونيا على نفس امللف من خالل برنامج االتصاالت اإلدارية.



سيتم نشر املساهمات على موقع اجلامعة اإللكرتوني.



لالستفسار بإمكانكم التواصل مع مشرف وحدة التطوير واجلودة على رقم اجلوال
( )0548443466أو من خالل الربيد اإللكرتوني (.)nidal_e2001@yahoo.com

عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر
وحدة التطوير واجلودة
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قائمة باخلدمات اجملتمعية املقدمة

منوذج 1- 11

كلية /مركز حبثي.......................................................:
رقم

عناصر اخلدمة اجملتمعية

العام األكادميي
1433/1432هـ

1432/1431هـ

●مسمى/توصيف اخلدمة
اجملتمعية
●اجلهة اجملتمعية
املستفيدة وعنوانها
●هدف(أهداف) اخلدمة
●اسم/امساء املشاركني
1

يف تقديم اخلدمة
●تاريخ بدء اخلدمة
●تاريخ
اإلنتهاء/التاريخ املتوقع
لإلنتهاء
●مدى رضا املستفيد من
اخلدمة
●مسمى/توصيف اخلدمة
اجملتمعية
●اجلهة اجملتمعية
املستفيدة وعنوانها
●هدف(أهداف) اخلدمة
●اسم/امساء املشاركني

ن..

يف تقديم اخلدمة
●تاريخ بدء اخلدمة
●تاريخ
اإلنتهاء/التاريخ املتوقع
لإلنتهاء
●مدى رضا املستفيد من
اخلدمة

*ن..

*هذا اجلدول قابل لالمتداد
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1434/1433هـ
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