بسم اهلل الرحمن الرحيم

برنامج الشريعة بكلية الشريعة والقانون
التعريف بالبرنامج:
برنامــج بكالوريــوس الشــريعة فــي كليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة الدمــام ،هــو نقلــة نوعيــة فــي
هــذا المجــال ،فقــد صمــم بطريقــة تنتظــم المعــارف والمهــارات والقيــم فــي نســق واحــد ،بحيــث يتملــك
الطالــب :المهــارات الفقهيــة واإلدراكيــة ،والقيــم األخالقيــة ،مشــفوعة بمحتــوى فقهــي معرفــي أصيــل،
فيجمــع التأصيــل والتطبيــق.
وألجــل ضمــان جــودة البرنامــج ،فقــد صيغــت مخرجاتــه علــى شــكل نواتــج قابلــة للقيــاس ،وأدمجــت
ضمــن المقــررات الدراســية ،التــي ســتقدم باســتراتيجيات تعليــم وتعلــم جديــدة ،تعــزز مهــارات التفكيــر
الناقــد والتحليــل واالســتنباط والتعليــل واإللحــاق والتقعيــد واالســتدالل والترجيــح والصياغــة البحثيــة
والصياغــة القضائيــة وتقويــم العقــود ومعالجــة النــوازل المعاصــرة.

المقررات الدراسية:
يتعلــم الطالــب أثنــاء ســنوات البرنامــج األربــع ،أهــم العلــوم التــي تكفــل تمكينــه مــن أداء مهامــه
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
البرنامــج مقــررات تربويــة لئــا تزاحــم مــواد التخصــص والعلــوم التأسيســية والمســاندة.

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
الميدانــي ،وصــو ً
ال إلــى التحقــق بالمهــارة والخبــرة واســتدامة التعلــم.

آفاق التوظيف بعد التخرج:
يتأهــل الطالــب خــال 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 اإلســامية ،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 طــاب الثانويــة العامــة داخــل المنطقــة وخارجهــا،
وتوفــر لهــم بيئــة تعليميــة متميــزة ،وقاعــات دراســية مجهــزة ،ال يتجــاوز فيهــا عــدد الطــاب ثالثيــن طالب ًا.

مقر الكلية:
مبنى  500بالحرم الجامعي بحي الراكة.

