
التعريف بالبرنامج:
برنامــج بكالوريــوس الشــريعة فــي كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الدمــام، هــو نقلــة نوعيــة فــي 
ــك  ــث يتمل ــد، بحي ــق واح ــي نس ــم ف ــارات والقي ــارف والمه ــم المع ــة تنتظ ــم بطريق ــد صم ــال، فق ــذا المج ه
ــل،  ــي أصي ــي معرف ــوى فقه ــفوعة بمحت ــة، مش ــم األخالقي ــة، والقي ــة واإلدراكي ــارات الفقهي ــب: المه الطال

ــق.  ــل والتطبي ــع التأصي فيجم

وألجــل ضمــان جــودة البرنامــج، فقــد صيغــت مخرجاتــه علــى شــكل نواتــج قابلــة للقيــاس، وأدمجــت 
ــر  ــارات التفكي ــزز مه ــدة، تع ــم جدي ــم وتعل ــتراتيجيات تعلي ــتقدم باس ــي س ــية، الت ــررات الدراس ــن المق ضم
الناقــد والتحليــل واالســتنباط والتعليــل واإللحــاق والتقعيــد واالســتدالل والترجيــح والصياغــة البحثيــة 

ــرة.  ــوازل المعاص ــة الن ــود ومعالج ــم العق ــة وتقوي ــة القضائي والصياغ

المقررات الدراسية:
ــه  ــن أداء مهام ــه م ــل تمكين ــي تكف ــوم الت ــم العل ــع، أه ــج األرب ــنوات البرنام ــاء س ــب أثن ــم الطال يتعل
الوظيفيــة فــي المجــاالت الشــرعية المختلفــة، فيــدرس الفقــه وعلومــه المختلفــة، وعلــوم القــرآن الكريــم 
والحديــث الشــريف والعقيــدة والنحــو، باإلضافــة إلــى القانــون واألنظمــة والثقافــة واالقتصــاد ومهــارات 
االتصــال والتفكيــر، وقــد وجهــت هــذه المقــررات لتحقــق التكامــل المعرفــي لــدى الطالــب، وال يتضمــن 

ــاندة.     ــية والمس ــوم التأسيس ــص والعل ــواد التخص ــم م ــال تزاح ــة لئ ــررات تربوي ــج مق البرنام

استراتيجيات التعلم:
تعتمــد الكليــة طــرق التعلــم اإليجابيــة، المبنيــة علــى التعلــم النشــط، وتفعيــل دور الطالــب، إذ 
يشــارك فــي النقــاش والحــوار وحــل المشــكالت ودراســة الحــاالت ومعالجــة النــوازل والمســتجدات والتــدرب 

ــم. ــتدامة التعل ــرة واس ــارة والخب ــق بالمه ــى التحق ــواًل إل ــي، وص الميدان

آفاق التوظيف بعد التخرج: 
يتأهــل الطالــب خــالل ســنوات الدراســة لتكــون لديــه األدوات المهاريــة والخبــرة والمعرفــة، التــي 
تؤهلــه للعمــل فــي الكثيــر مــن الجهــات المرموقــة، وتعمــل الجامعــة علــى تعزيــز الشــراكة الدائمــة مــع هــذه 

الجهــات، ومنهــا: 

الســلك القضائــي، وكتابــة العــدل، والتعليــم الجامعــي، والمحامــاة، والهيئــات الشــرعية والرقابــة فــي 
المصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية، والتحقيــق واالدعــاء العــام، والدعــوة واإلرشــاد، واالستشــارات 

الشــرعية والقانونيــة.

مدة البرنامج:
أربع سنوات دراسية، تتضمن الساعات الدراسية المعتمدة، باإلضافة إلى حلقات نقاش وتدريب.

طالب الكلية:
تعمــل الكليــة علــى اســتقطاب المتفوقيــن مــن طــالب الثانويــة العامــة داخــل المنطقــة وخارجهــا، 
وتوفــر لهــم بيئــة تعليميــة متميــزة، وقاعــات دراســية مجهــزة، ال يتجــاوز فيهــا عــدد الطــالب ثالثيــن طالبًا.

مقر الكلية:
مبنى 500 بالحرم الجامعي بحي الراكة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

برنامج الشريعة بكلية الشريعة والقانون


