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 فيصل 
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 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان المقرر  المقرر رقم  شرح المقرر

يقدم المقرر للدارس المعرفة الكاملة للمدخل إلى علم الفقه 

اإلسالمي, ويبين له مسائل الطهارة وصورها المختلفة ، 

وتقسيماتها ، وأحكامها على المذهب الحنبلي ، وذلك من خالل 

تناول مسائل : اآلنية واالستنجاء واالستجمار ، وسنن الفطرة ، 

والوضوء ، والغسل ، والمسح على الخفين ، والتيمم ، وأحكام  

النجاسة ، والحيض وما يتعلق به ,كما يركز على تصوير مسائل  

الطهارة ، وتحليل النصوص في هذه األبواب وضبط المفاهيم  

والحقائق ذات العالقة ,وتحديد المواضع المشكلة في فقه الطهارة  

 . ا ، والتعرف على كيفية التعامل معه

ISLM206  فقه الطهارة 
 

 

يتناول المقرر دراسة مسائل الصالة من خالل الحديث عن اآلذان 

واإلقامة وحقيقة الصالة ومشروعيتها وشروطها وأركانها وواجباتها  

وسننها وصفتها وصالة التطوع وصالة الجماعة وصالة الجمعة وصالة  

ويتناول أيضاً الزكاة وحكمها العيدين والكسوف واالستسقاء والجنائز ، 

وشروط وجوبها وأنواعها ومقاديرها وأصنافها وزكاة الفطر وصدقة 

 التطوع 

SLM223  فقه الصالة والزكاة  

يتناول المقرر أحكام الصيام من حيث : تعريفه وشروط وجوبه  

وشروط صحته ومفسداته وصوم التطوع واالعتكاف ، ومناسك  

لمناسك وشروط وجوبها  الحج والعمرة من خالل : حكم ا

والمواقيت الزمانية والمكانية واإلحرام وأحكامه وأركان العمرة 

وواجباتها وسننها وأركان الحج وواجباته وسننه وزيارة المسجد  

 . النبوي وأحكامها والهدي واألضحية والعقيقة وأحكامها

ISLM303  فقه الصيام والمناسك  

م الُمقّرر للدارس  المعرفة األوليّة بعلم أُصول الفقه الذي يُعدّ  يُقدِّّ

فه باألحكام   المعيار الذي يضبط به الفكر الّشرعي السليم كما يعّرِّ

الّشرعية التّكليفية والوضعية، وما يجب أداؤه منها عزيمة، وما  

يجب أداؤه على وجه الترخُّص، كما يبين له المعنى الّشرعي 

من عوارض سماوية أو   للتكليف وشروطه وأهليته وما يعتريه

 .مكتسبة

ISLM-
205 

 - (1) أصول الفقه

 

يتناول المقرر دراسة األدلة المتفق على حجيتها والمختلف على  

حجيتها، وبيان درجة هذه األدلة من حيث قوتها في الحجية، كما  

 .يتناول الناسخ والمنسوخ من النصوص الشرعية

SLM213 (2) أصول الفقه - 
 

المقرر بالدراسة داللة األلفاظ الشرعية واستنباط األحكام  يتناول 

 ى من أدلتها الشرعية، والعلم باالجتهاد وشروطه وضوابط الفتو 

ISLM304 (3) أصول الفقه 
 



 

 

يتناول المقرر بيان أحكام المعامالت متمثلة في مفهوم المال 

والملكية ، والبيوع وأنواعها ، وبعض المعامالت المالية  

المعاصرة ، والربا والصرف وأحكامهما وأحكام عقود : القرض  

 والدين ، الرهن ، والضمان ، والحوالة ، والعارية 

lSLM315 (1) فقه المعامالت 

 

راسة أحكام مجموعة من المعامالت وما يلحق  يتناول المقرر د

بها متمثلة في : الصلح ، والوكالة ، والحجر ، والشركة ،  

والمساقاة والمزارعة ، واإلجارة ، والسباق ، والغصب ، 

والشفعة ، وإحياء الموات ، والجعالة ، واللقطة ، والوقف ، 

 . والهبة ، والوصية 

ISLM404 (2) فقه المعامالت 

 

يتناول المقرر بالدراسة : القواعد الفقهية ، والفرق بينها وبين 

القواعد األصولية، والضوابط وأنواع القواعد الفقهية ومناهج 

التأليف فيها، ويدرس القواعد الكلية وما يتفرع منها ، وكيفية 

 .إنزالها على النصوص، وتطبيقها على الواقع

ISLM413  القواعد الفقهية 

 

التعريف بالنظام والسياسي في اإلسالم واإلحاطة بجوانبه، 

وتوضيح األسس التي يقوم عليها، وتجلية حقوق اإلنسان التي 

 .جاء بها اإلسالم ،ورد الشبه التي تثار حول هذه الموضوعات

Islm274  النظام السياسي في

  اإلسالم

التعريف بالنظام االقتصادي اإلسالمي، وأهمية تطبيقه لحل 

لمشكالت االقتصادية في العالم، والموازنة بينه وبين النظم ا

األخرى ،وأهمية التوزيع واإلنتاج وعالقته بالسوق والعولمة 

 .وآثارها 

ISLM273  النظام االقتصادي في

 اإلسالم
 

يتناول المقرر الجهاد وتعريفه وحكمه الشرعي ، واألحكام  

الجهاد في الحفاظ على  المتعلقة باألسرى والجرحى ، ويبين دور 

الهوية اإلسالمية ، وكيف عامل اإلسالم أهل الذمة والمستأمنين  

واالسباب التي تؤدي الى نقض العهد ، ويوضح حكم قتل 

 .المعصوم والحربي 

ISLM305  فقه الجهاد وأهل الذمة 

 

يتناول المقرر بالدراسة التعريف بالمصطلحات واألحكام  

روطه وأنواعه من طالق سني الشرعية المتعلقة بالطالق وش 

وبدعي وأنواع الكنايات الصريحة والخفية ومعرفة األركان 

والشروط. كذلك األحكام واألدلة والنصوص الخاصة به من 

الرجعة والعدة والحكمة منها وااللفاظ التي يتعلق بها الطالق 

والظهار واللعان وااليالء واحكام الحضانة ومراتبها والنفقة 

رضاع وأحكامه واألحكام المتعلقة بالنوازل  وأقسامها وال

 .والمستجدات الفقهية في هذا الشأن من الزينة واللباس الشرعي 

ISLM403 (2) فقه األسرة 

 

يتناول المقرر التعريف بالجنايات معناها وأحكامها ، والقصاص  

وأحكامه ، والقتل وانواعه ، كما يتناول الحدود ومشروعيتها  

، حد شرب الخمر ، حد السرقة ، حد   واحكامها : حد الزنا

الحرابة ، حد البغي ، حد الردة ، ويتناول أيضاً التعزير وأحكامه  

 . : التأديب وضوابطه ، وجرائم المخدرات

ISLM408  فقه الجنايات والحدود 

 



 

 

يقوم المقرر على دراسة فقه المواريث وأحكامه ومعرفة الورثة  

بطريقة علمية عصرية وحصصهم وكيفية حل مسائل اإلرث 

  ميسرة

ISLM414  فقه الفرائض 
 

المقرر والتأصيل   يتناول   ، عملياً  واآلداب  والقيم  الفاضلة  األخالق 

الشرعي لها من الكتاب والسنة ، والموافقة للفطرة السليمة ، وتعزيز 

و   ، المجتمع  وهوية  والنشطة  األالوسطية   ذات تطبيقية  المهارية 

 . العالقة 

 

ISLM 

282 

األخالق والقيم 

 اإلسالمية 
 

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  رقم المقرر  المساهمة مجال 
 1 مرحلة الدكتوراه -  فقه النوازل الطبية   652سلــم  التدريس

 2 مرحلة الدكتوراه  -فقه السياسة الشرعّية  655سلـــم  التدريس

 3 مرحلة الدكتوراه  - فقه النوازل في المعامالت 651سلــم  التدريس

 4 مرحلة الدكتوراه - فقه العقوبات 656سلــم  التدريس

-  قضايا فقهية معاصرة في األحوال الشخصية 552سلــم  التدريس
 مرحلة الماجستير 

5 

 6 مرحلة الماجستير  -فقه المعامالت المالية 556سلــم  التدريس

 7 مرحلة الماجستير -القواعد اأُلصولّية 558سلــم  التدريس

مرحلة   -العبادات قضايا فقهية معاصرة في  551سلــم  التدريس
 الماجستير 

8 

 9 مرحلة الماجستير  -االستشراق   525سلم  التدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 م عنوان المقرر  رقم المقرر  شرح المقرر

لفقهية المعاصرة في  أبرز المسائل ا  يقوم المقرر على اختيار-

 المجال الطبي. 

التعرف على المناهج العلمية الحديثة في البحث والتحليل  -

 . واالستنتاج  والترجيح

تأصيل المسائل الفقهية الحديثة وفق مقتضيات ومقاصد  -

 . الشريعة اإلسالمية

 1  فقه النوازل الطبية 652سلــم 

التعريف : بعلم الّسياسة، والّسياسة الشرعيّة ، والحكم  -
– وظائف الدولة الُمسلمة، وواجبات الحّكام فيها  –والسلطة 

األحكام   – القواعد التي ينبغي أْن تراعى في الّسياسة الشرعيّة 

 -فقه السياسة الشرعّية  655سلـــم 

 مرحلة الدكتوراه 
2 



 

 

الشرعيّة المختلفة في قضايا الّسياسة والحكم مثل: أحكام  
ب، والشورى، والبيعة، األقليّات، وأحكام المعارضة، والتح زُّ

 وغيرها.

يتناول المقرر دراسة أهم المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة  -

بفقه المعامالت  دراسة تأصيلية , وتنمية قدرة الطالبة الفقهية , 

خالل والتعرف على المسائل المستجدة  والحكم عليها من 

 التنظير واإللحاق بالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة .

لتعرف على المناهج العلمية الحديثة في البحث والتحليل  ا- 

 واالستنتاج  والترجيح 

 651سلــم 
  - فقه النوازل في المعامالت

 مرحلة الدكتوراه 
3 

التشريع   - في  عليها  تترتب  التي  والعقوبة  بالجريمة  التعريف 
 أُسس التجريم في التشريع اإلسالمي  . واإلسالمي  

 دراسة أنواع العقوبات وتدرجها تبعاً لعظم الجرم.  -

مرحلة   - فقه العقوبات 656سلــم 

 الدكتوراه 
4 

باألحوال يتناول المقرر أهم المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة  

الشخصية  دراسة تأصيلية , والتعرف على المسائل المستجدة  

والتحليل  التنظير  خالل  من  عليها  والحكم  الباب،  هذا  في 

 . واإللحاق بالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

قضايا فقهية معاصرة في   552سلــم 
مرحلة  - األحوال الشخصية

 الماجستير 
5 

تأصيلية لفقه المعامالت المالية،  يتناول المقرر دراسة -

والتعرف على المسائل المتعلقة بالمال والملكية والعقد  والحكم  

  عليها من خالل ربطها باألدلة وقواعد الشريعة ومقاصدها.

التعرف على المناهج العلمية الحديثة في البحث والتحليل  و

 . واالستنتاج  والترجيح

حلة  مر  -فقه المعامالت المالية 556سلــم 
 الماجستير 

6 

يتناول المقرر القواعد األُصوليّة التي تتعلق باألحكام الّشرعيّة   -

 من ناحية القواعد الُكليّة التي بُنيت عليها الفروع الفقهيّة. 

مرحلة   -القواعد اأُلصولّية 558سلــم 
 7 الماجستير 

المتعلقة يتناول المقرر دراسة أهم المسائل الفقهية المعاصرة -

حوال العبادات  دراسة تأصيلية , وتنمية قدرة الطالبة الفقهية أب

, والتعرف على المسائل المستجدة  والحكم عليها من خالل  

التعرف  والتنظير واإللحاق بالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة .

على المناهج العلمية الحديثة في البحث والتحليل واالستنتاج  

 والترجيح. 

قضايا فقهية معاصرة في   551سلــم 
 مرحلة الماجستير  -العبادات 

8 

يُدرس في هذا الُمقّرر االستشراق ، وآثاره  في مجال  

 الدراسات اإلسالميّة بعاّمة.

مرحلة   -االستشراق   525سلم 
 9 الماجستير 



 

 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب 

 
 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 

  الماجستير  12 هـ1430 هـ1443
  الدكتوراه  1 هـ1442 هـ1443

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

الت

اري

 خ

الشهادة   العنوان الجهة

 العلمية
# 

جامعة األمير   

نايف للعلوم 

 األمنية .      

 

 

جامعة األميرة   

نورة بنت  

عبدالرحمن  

 بالرياض.   

جامعة األميرة  

نورة بنت  

عبدالرحمن  

 بالرياض 

 

 

جامعة األميرة   

نورة بنت  

عبدالرحمن  

 بالرياض 

   

جامعة األمير  

نايف للعلوم 

 األمنية . 

 

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن  

 فيصل 

  / الحماية الجنائية للطفولة في الشريعة والقانون : للطالب
 عبدالرحمن عبدهللا النعيم ، 

       
  االستحسان وتطبيقاته المعاصرة : للطالبة / مريم العمري 

   األمن الداخلي والقضايا المعاصرة : رسالة ماجستير للطالبة
 ي رابعة السيار  /

  ماجستير رسالة   : اإلسالمي  الفقه  في  الوراثية  البصمة 
بنت  نورة  األميرة  جامعة   ، العطوي  منيرة   / للطالبة 

 عبدالرحمن بالرياض . 

   في قضايا الزواج : رسالة ماجستير للطالبة / نوازل فقهية
عبدالرحمن   بنت  نورة  األميرة  جامعة   ، شاكر  عبده  عبير 

 بالرياض . 

   سالم  / للطالب  ماجستير  رسالة   : المال  بإتالف  العقوبة 
 المحارفي ،  جامعة األمير نايف للعلوم األمنية . 

    نوازل فقهية في قضايا الحمل والرضاع : رسالة ماجستير
 لبة / منيرة الشودري ، جامعة الدمام .للطا

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 



 

 

 

جامعة األميرة   

نورة بنت  

عبدالرحمن  

 بالرياض .   

 

 

 

 

جامعة اإلمام   

عبدالرحمن بن  

 فيصل 

 

 

جامعة اإلمام   

عبدالرحمن بن  

 فيصل 

 

 

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن  

 فيصل 

 

جامعة األمير  

نايف للعلوم 

 األمنية . 

 

 

 

جامعة األمير  

نايف للعلوم 

 األمنية . 

 

جامعة األمير  

نايف للعلوم 

 األمنية . 

 

 

جامعة األمير  

نايف للعلوم 

 األمنية . 

 

 

 

  رسالة  :  ) تحقيق   ( المنهاج  كتاب  إلى  المحتاج  عمدة 
ماجستير للطالبة /  ليا محمود توفا  ، جامعة األميرة نورة 

 بنت عبدالرحمن بالرياض .

 

 : الرسائل التي مناقشتها   

    السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) تحقيق من
وفاء   / للطالبة  ماجستير  رسالة   :   )... الطهارة  كتاب 

 السبيعي ، جامعة الدمام .

  السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) تحقيق من باب
أحمد  / ريم  للطالبة  ...( :رسالة ماجستير  الفوائت  قضاء 

 المال ، جامعة الدمام . 

 الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) تحقيق من باب   السراج
صالة الجنازة ...( :رسالة ماجستير للطالبة / بدرية فريح  

 العنزي ، جامعة الدمام . 

  المملكة في  األموال  غسل  جريمة  في  التحقيق  إجراءات 
العربية السعودية : رسالة ماجستير للطالب / مشعل عبدهللا 

 لعلوم األمنية .  العتيبي ،  جامعة األمير نايف ل

   مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوبته في النظامين
إبراهيم    / للطالب  ماجستير  :رسالة  والمصري  السعودي 

 صالح اللحيدان ،  جامعة األمير نايف للعلوم األمنية . 

   عقوبة المصادرة واإلتالف في جرائم المخدرات في النظام
راشد ناصر المري ،     السعودي  :رسالة ماجستير للطالب /
 جامعة األمير نايف للعلوم األمنية .  

 
 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

رسالة  

 ماجستير 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود

 

 

جامعة الملك 

 عبدالعزيز 

 

 

جامعة الملك 

 عبدالعزيز 

 

 

جامعة اإلمام  

 محمد بن سعود

 

  علل النهي المنصوصة في زوائد مسند اإلمام أحمد على
 للطالب خالد عبدهللا الحماد الكتب الستة جمعًا ودراسة 

  التفتيح لمغلقات أبواب التنقيح لإلمام عثمان الشمني الرومي 

 هـ 1441دراسة وتحقيق للطالبة : مها عبدالقادر الشاطر 

  الفروق األصولية عند اإلمام ابن القيم جمعًا ودراسة 

 هـ 1440للطالب : مصعب محمد العسكري 

 

  إيضاح الفتاوى في النكت المتعلقة بالحاوي دراسة وتحقيق 

 للطالب / صفوان سليمان السويكت 
 
 
 

 
 

 

رسالة 

 دكتوراه 

 

 

رسالة 

 دكتوراه 

 

رسالة 

 دكتوراه 

 

 

رسالة 

 دكتوراه 

 

 

 

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
كلية اآلداب  بجامعة  هـ 1442

اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

 اللباب شرح مختصر القدوري ألبي سعيد

 ) دراسة وتحقيق (   اليزدي

من بداية كتاب الرضاع إلى نهاية كتاب 

 .رسالة ماجستير  النفقات 

 رسالة ماجستير للطالب / 

 محمد الحربي
 

كلية اآلداب  بجامعة  هـ 1442

اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

 ألبي سعيد  القدوري اللباب شرح مختصر 

 ) دراسة وتحقيق (   اليزدي

الهبة  من بداية كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب  
 دراسة وتحقيق" 

 رسالة ماجستير للطالب / 

 عبدهللا الحجيالن 
 

كلية اآلداب  بجامعة  هـ 1442

اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

 رسالة ماجستير للطالب /  نوازل  كورونا في باب العبادات 

 سعود البيشي
 

كلية اآلداب  بجامعة  هـ 1443

اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

 للطالب /   دكتوراهرسالة  

 عبداإلله العجيل
 

 
  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(   ان المهمات اإلدارية واللج 



 

 

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب الجهة

 قسم الدراسات اإلسالمية  

 كلية اآلداب 
رئيس لجنة الدراسات العليا  

 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 
  1443 اآلن

 قسم الدراسات اإلسالمية  

 كلية اآلداب
عضو ومقرر  لجنة تطوير  

الدراسات اإلسالمية  في كلية  

 اآلداب
 

  1443 اآلن

منسق مقرر االخالق والقيم   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 االسالمية  
 

  1440 اآلن

عضو اللجنة العلمية لمقرر   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

   اإلسالمية األخالق والقيم
 

  1440 اآلن

عضو اللجان العلمية للمقررات   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 العامة 
  1441 اآلن

لتحفيظ القرآن الكريم  لجمعية الخيرية ا

 بالمنطقة الشرقية

المشرف العام على المعاهد  

 القرآنية 

1437 1433  

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  

 بالمنطقة الشرقية

عضو المجلس العلمي للمعاهد  

 القرآنية 
 

1437 1433  

     

 
 ن عضوية اللجا

 

 # من إلى  المنصب الجهة
 قسم الدراسات اإلسالمية  

 كلية اآلداب / جزئي
رئيس لجنة الدراسات العليا  

 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 
  1435 اآلن

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 جزئي
عضو ومقرر لجنة إعداد خطة  

زمنية النتقال قسمي الدراسات  

اإلسالمية والقرآنية من كلية 

اآلداب  إلى كلية الشريعة 

 والقانون 
 

  1443 اآلن

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 جزئي
عضو لجنة  إعداد مقترح إلصدار 

مجلة علمية للمجال اإلنساني 

بجامعة اإلمام والتربوي  

 ن بن فيصل عبدالرحم
 

1443 1442  

 عضو لجنة الفقه وأصوله قسم الدراسات اإلسالمية 

 
1443 1433  



 

 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 جزئي
عضو لجنة تطوير مادة الثقافة 

اإلسالمية في جامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل 
 

1437 1436  

العلمي للمعاهد  عضو المجلس  لجمعية الخيرية بالمنطقة الشرقيةا

القرآنية بالجمعية الخيرية  

 بالمنطقة الشرقية
 

1439 1436  

عضو وحدة تطوير البرامج  كلية اآلداب

 الدراسية بكلية اآلداب 
 

  1443 اآلن

إعداد المعايير األكاديمية عضو  الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  

لمحتوى برامج الدراسات  

اإلسالمية ) الهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي (

1436 1435  

عضو اللجان العلمية للمقررات   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

بجامعة اإلمام عبدالرحمن العامة 

 بن فيصل 
 

  1441 اآلن

 
 االستشارات العلمية 

 
 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 

إعداد المعايير األكاديمية عضو  الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  

لمحتوى برامج الدراسات  

اإلسالمية ) الهيئة الوطنية للتقويم 

 واالعتماد األكاديمي (

1436 1435  

كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي ألبحاث الحرمين 

 الشريفين 

تقييم مخرجات كرسي الرئاسة 

العامة لشؤون المسجد الحرام  

والمسجد النبوي ألبحاث الحرمين 

 الشريفين  
 

1438 1438  

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
لتحفيظ القرآن الكريم  لجمعية الخيرية ا

 بالمنطقة الشرقية
المشرف العام على المعاهد  

 القرآنية 
1437 1433  

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  

 بالمنطقة الشرقية
عضو المجلس العلمي للمعاهد  

 القرآنية 
 

1437 1433  

 

 



 

 

 

 

 

 
 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ( 

 
 1 الحاسب اآللي 

 كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل عضو مشروع تطوير المقررات اإللكترونية في 
 

2 

 
 

 آخر تحديث 

25- 12 - 1443 


