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كلمة عميد الكلية
الحمــد هلل الــذي علــم بالقلــم ،علــم اإلنســان مــا لــم يعلــم ،وصلــى هللا علــى النبــي األكــرم ،وعلــى آلــه وأصحابــه وأتباعــه وســلم؛
أمــا بعــد:
فإن هذه الكلية املباركة قد قامت على ثوابت هذا الدين الحنيف ،وأسهمت عبرعقود طويلة في تنمية هذا الوطن وتقدمه
قيــه ،وأمـ ّـدت املجتمــع بمخرجــات ّ
ور ّ
نوعيــة ،كان وال ي ـزال لهــا دورهــا الريــادي ،وتبــوأ أبناؤهــا مكانــة مرموقــة فــي املجتمــع،
فمنهم العلماء واملفتون والقضاة ،ومنهم األئمة والخطباء والدعاة ،ومنهم املعلمون واملربون ،واملحامون واملستشارون في
املجــاالت الشــرعية والنظاميــة.
وقــد اســتمرعطــاء كليــة الشــريعة بالريــاض وتميزهــا فــي مخرجاتهــا مــن الكفــاءات العلميــة املؤهلــة ،لتقــدم كل عــام نخبــة مــن
املتخصصين ،ليسهموا في ميادين العمل املتعددة ،ويشاركوا بفاعلية في شتى مجاالت التنمية ،مسلحين بالعلم واملعرفة،
متوشــحين باملنهــج املعتــدل فــي الفكــروالســلوك.
ً
وقد قامت وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة في الكلية ضمن سلسلة النشرات واملطبوعات التي تصدرها مشكورة
بإصداردليل خريجي كلية الشريعة من الطالب والطالبات ،منذ تأسيسها في العام الجامعي (1373هـ) ،إلى العام الجامعي
ً
(1439/1438هــ) ،إعالمــا بهــذه الكوكبــة النيــرة ،ولبنــة أساســية فــي البنــاء املعلوماتــي لقاعــدة بيانــات خريجــي كليــة الشــريعة
بالريــاض ،ســائلين هللا جــل وعــا أن ينفــع بهــم البــاد والعبــاد.
وهنــا ال بــد مــن كلمــة وفــاء تســطربأحــرف مــن نــور علــى جبيــن الزمــن لخــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود -حفظــه هللا وأدام عليــه الصحــة والعافيــة -وو لــي عهــده األميــن صاحــب الســمو امللكــي األميــرمحمــد بــن ســلمان بــن
حفظه هللا -ملا يقدمونه من عناية ورعاية واهتمام ودعم متواصل لجامعات اململكة العربيةعبدالعزيزآل سعود
ً
ً
الســعودية عموما ،ولجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســامية خصوصا.
كمــا أشــكرمعالــي مديــرالجامعــة أ.د .ســليمان بــن عبــدهللا أبــا الخيــل -وفقــه هللا  -الــذي قــاد الجامعــة بــكل حكمــة ودرايــة إلــى
تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ خططهــا وبرامجهــا ،فلــه ّ
منــا جزيــل الشــكروالتقديــر.
وال يفوتني اإلشادة بأعضاء إدارة ضمان الجودة بالكلية ،وعلى رأسهم فضيلة وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة د.
ً
محمــد بــن ســعد الحنيــن ،وزمــاؤه أعضــاء فريــق العمــل إلخـراج هــذا الدليــل ،الذيــن بذلــوا جهــودا مضنيــة فــي ســبيل إخراجــه
بهــذه الصــورة ،فلهــم الشــكروالثنــاء العاطر.
وأســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكريــم ،وأن ينفــع طــاب هــذه الكليــة بمــا تعلمــوا ويوفقهــم
للعمــل الصالــح ،إنــه ولــي ذلــك والقــادرعليــه.
عميد كلية الشريعة
د .يحيى بن علي العمري
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المقــــدمــــــة
الحمــد هلل الــذي جعــل العلمــاء ورثــة األنبيــاء ،ورفــع منزلتهــم فــي الدنيــا واآلخــرة ،والصــاة والســام علــى خيــر خلقــه
وأفضــل رســله ،املعلــم األول نبينــا محمــد ،وعلــى آلــه وصحبــه ،ومــن ســارعلــى نهجــه واقتفــى أثــره إلــى يــوم الديــن؛ أمــا
بعــد:
فإن كلية الشريعة بالرياض هي اللبنة الرئيسة التي تكونت منها جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية،
بــل تعــد مــن أقــدم الكليــات الجامعيــة فــي تاريــخ التعليــم العالــي باململكــة العربيــة الســعودية.
وقــد بــدأت الدراســة فــي الكليــة حيــن افتتاحهــا عــام (1373هــ) ،املوافــق لعــام (1953م) فــي قســم واحــد ،وهــو»:
قســم الشــريعة « ملرحلــة البكالوريــوس ،ومســايرة للتقــدم العلمــي الــذي شــهدته اململكــة تـ َّـم فــي بدايــة العــام الجامعــي
(1396/1395هــ) افتتــاح برنامــج الدراســات العليــا بالكليــة فــي تخص�صــي الفقــه وأصــول الفقــه ،كمــا تــم فــي العــام
الجامعــي (1400/1399هــ) افتتــاح الدراســات العليــا فــي تخصــص الثقافــة اإلســامية.
وبهذا تكون الكلية بأقسامها العلمية قد تولت تدريس املراحل الثالث ،وهي املرحلة الجامعية في تخصص
الشــريعة ،ومرحلتــا املاجســتير والدكتــوراه فــي تخصصــات الفقــه ،وأصــول الفقــه ،والثقافــة اإلســامية.
كمــا صــدرقـرارمجلــس التعليــم العالــي فــي 1432/7/2ه ـ القا�ضــي بإنشــاء قســم علمــي لألنظمــة فــي الكليــة ،وبهــذا تكــون
ً
الكليــة قــد ضمــت حاليــا أربعــة أقســام علميــة هــي :الفقــه ،وأصــول الفقــه ،والثقافــة اإلســامية ،واألنظمــة.
ً
ً
وقــد شــهدت أعــداد الطــاب املنتظميــن واملنتســبين فــي الكليــة تطــورا ملحوظــا منــذ تأســيس الكليــة وحتــى يومنــا هــذا؛
ً
ففــي حيــن كانــت البدايــة ب ـ ( )22طالبــا ،نجــد أن طــاب الكليــة اليــوم يعــدون بــاآلالف فــي املراحــل الدراســية الجامعيــة
والعليــا.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
لتكون كيانا شامخا ومعلما حضاريا وتعليميا راسخا ،يتجاوز أثره أرض اململكة
وقد برزت كلية الشريعة بالرياض ِ
العربية السعودية ليشمل أنحاء العالم اإلسالمي بل العالم أجمع ،فصارت مقصد طالب العلم الشرعي من كافة
أصقــاع املعمــورة.
ومن خالل مسيرة كلية الشريعة الطويلة فقد ّ
تخرج فيها دفعات عديدة من أبناء اململكة وسائربلدان العالم فكان
لهم دور فاعل في النهوض باألمة في شتى امليادين.
ئ ً
وتسعد الكلية بأن تضع بين يديك أخي القار دليال للخريجين في هذه الكلية ضمن سلسلة النشرات واملطبوعات
ً
التــي تصدرهــا ،رغبــة فــي تعزيــزالعالقــة بينهــا وبيــن خريجيهــا ،وإســهاما منهــا فــي إبـرازمــن كان لهــم دور فــي الحركــة العلميــة
فــي هــذه البــاد املباركــة ،فــكان إصــدارهــذا الدليــل الخــاص بالخريجين .
َ
وهللا تعالــى نســأل أن يوفــق الجميــع ملــا يحــب وير�ضــى ،وأن ينفــع بهــؤالء الخريجيــن عمــوم الخلــق فــي مشــارق األرض
ومغاربهــا.
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رؤية ورسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
رؤية الجامعة :
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية النموذج العالمي املتميزفي التعلم والتعليم والبحث العلمي
وخدمة املجتمع املبني على التعاليم والقيم اإلسالمية األصيلة.
رسالة الجامعة :
رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات؛ ليتمكنوا من املهارات القيادية وليكونوا
قادرين على خدمة الوطن ،من خالل توفيرنشاطات نوعية متميزة في التعلم والتعليم والبحث العلمي
وخدمة املجتمع ،في ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية تقوم الجامعة بالدمج بين تطبيق مبادئ اإلسالم
والتميزاألكاديمي والبحثي والتبادل املعرفي؛ من أجل اإلسهام في بناء وإنتاج ونشراملعرفة وفق معايير
الجودة الوطنية والدولية.
أهداف الجامعة :

 -1إيجاد مجتمع قوي ومترابط في جامعة اإلمام يتمحور حول ثقافة التميز.
 -2توفيــرهيــكل أكاديمــي حديــث وفاعــل ،وتمكيــن البرامــج األكاديميــة مــن تلبيــة احتياجــات املجتمــع وســوق العمــل،
وتطبيــق أكثــرأســاليب وتقنيــات التعليــم والتعلــم فاعليــة .
 -3تطويــر وإيجــاد ثقافــة بحــث قويــة وبيئــة مؤسســية بحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب فــي جامعــة اإلمــام،
وكذلك االرتقاء بجودة ومرافق البحث وبنيته األساسية ،وإيجاد تفاعل بين البرامج األكاديمية والبحث العلمي في
ً
ً
جميــع املجــاالت ،وإيجــاد التعــاون البحثــي محليــا ودوليــا.
 -4إنشاء عالمة مميزة لجامعة اإلمام تعتمد على نقاط قوة الجامعة وإسهاماتها في املجتمع السعودي والعالم.
 -5تطويرالهيكل التنظيمي بحيث يتناسب مع حجم جامعة اإلمام ومجاالتها الدراسية ووظائفها.
 -6أن تصبــح جامعــة اإلمــام رائــدة فــي مجــال التطبيــق الفاعــل لتقنيــة املعلومــات ألغـراض البحــث العلمــي والتعليــم
والنظــام اإلداري.
 -7توفيــرنظــام حوافــزماديــة ومعنويــة فاعــل وبنيــة مســاندة ألعضــاء هيئــة التدريــس؛ لتحقيــق التميــزفــي التدريــس
والبحــث العلمــي.
 -8مســاعدة الطالــب علــى تحقيــق النجــاح األكاديمــي ،وتطويــرمهاراتــه االجتماعيــة الشــاملة ،وإعــداده لالنتقــال إلــى
الحيــاة العمليــة بعــد التخــرج.
 -9تقديــم قــدرمماثــل فــي نوعيــة التعليــم والخدمــات فــي مركــزالطالبــات مــن خــال تخصيــص مــوارد كافيــة وتطويــر
الهيــكل اإلداري ليصبــح أكثــر فاعليــة.
 -10زيادة املرونة في الجامعة من أجل االبتكارواالستجابة للبيئة املتغيرة واحتياجات الطالب ،مع ضمان املساءلة.
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رؤية كلية الشريعة ورسالتها وأهدافها:
رؤية الكلية :
أن تكون رائدة في تعليم الشريعة ،ومتميزة في مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع.
رسالة الكلية :
تأهيــل متخصصيــن فــي الشــريعة يملكــون قــدرات علميــة شــرعية ،ومهــارات بحثيــة فــي مجــال الشــريعة،
ومهنيــة فــي القضــاء واإلفتــاء والتعليــم واالستشــارات الشــرعية.
أهداف الكلية:
تهدف الكلية إلى ما يلي:
ً
أوال :تأهيل الطلبة املتمكنين في علوم الشريعة.
ً
ثانيا :تأهيل الباحثين الشرعيين.
ً
ثالثا :تلبية حاجة املجتمع في التعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه.
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أهمية كلية الشريعة:
تتمثل أهمية كلية الشريعة فيما يأتي:
ً
أوال  :تدريس الع ـ ـ ــلم الشرعي الذي هو إرث النبوة ،والذي به تحصل س ـ ـ ــعادة الدارين ،وقد َّ
فضله هللا تعالى على
سائرالعلوم ،ورفع منزلة العالم به ،قال سبحانه وتعالى ـ﴿ :يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
ّ
درجات﴾ [سورة املجادلة ،آية ،]11:وجعل تعلمه عبادة عظيمة رتب عليها األجرالعظيم ،قال النبي -عليه
ً
ً
الصالة والسالم »: -من سلك ً
ـلماّ ،
سهل هللا له به طريقا إلى الجن ـ ـ ــة « [رواه مسلم في
طريقا يلتمس فيه ع ـ ـ ـ
صحيحه ،حديث رقم.]4867 :
ً
ثانيا :حاجة الناس ّ
املاسة إلى علم الشريعة ،ومعرفة الحالل والحرام؛ ليعبدوا هللا على هدى وبصيرة.
ً
ثالثا :حاجة القطاعات الح ـ ـ ــكومية املتعددة إلى املتخصص ـ ـ ــين في الشريعة؛ إلقامة الواليات الشرعية ،ك ـ ـ ــوالية
القضاء ،والحسبة ،وما يتصل بهما ،وال تخفى أهمية القض ـ ـ ــاء والح ـ ـ ــسبة في الدولة اإلسالمية ،خاصة أن
القضاء في اململكة العربية السعودية قائم على تحكيم الشريعة اإلسالمية.
ً
رابعا :حاجة الجامعات ،واملدارس ،واملعاهد في مختلف مراحلها ،وكافة دور العلم إلى من يقوم بمهنة التعليم في
التخصص ـ ـ ــات الشرع ـ ـ ــية ،خاصة أن هذه التخصص ـ ـ ــات تمثل نسبة كبيرة من م ـ ـ ــقررات التعليم في بالدنا.
ً
خامسا :حاجة امل ـ ـ ــجتمع وكثيرمن القطاعات الحكومية واألهلية إلى سد مجال االستش ـ ـ ــارات الشرعية والقانونية،
وهذا مما تسهم به مخرجات برنامج الشريعة.
ً
سادسا :إسهام برنامج الشريعة ومشاركته الثرية في صياغة حضارة إسالمية معاصرة ،تحافظ على أصالة املرجعية
ومراعاة املستجدات ،وإيجاد الحلول املناسبة للنوازل املعاصرة.
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المهن أو الوظائف التي يعد طلبة كلية الشريعة لها:

		

القضاء.
اإلفتاء.
تدريس العلوم الشرعية في الجامعات والتعليم العام.
الوظائف العدلية (كتابة العدل ،وكتابة الضبط ،ونحوها).
النيابة العامة (التحقيق واالدعاء العام).
املحاماة.
الحسبة.
الدعوة.
اإلمامة والخطابة.
الهيئات الشرعية في املصارف اإلسالمية.
االستشارات الشرعية.
الشؤون الدينية أو اإلرشاد الديني في القطاعات العسكرية واملدنية.
العمل في مراكزالبحوث الشرعية.
التدقيق الشرعي.
الباحثين الشرعيين والقانونيين

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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المواصفات العامة لخريج كلية الشريعة:
ينبغي أن يكون خريج كلية الشريعة والحاصل على درجة البكالوريوس فيها قد تحققت فيه املواصفات التالية:

ً
التأصيل في مجاالت التخصص ،وهي :الفقه وأصوله وقواعده ،باإلضافة إلى علم النحو،
أوال:
بما يجعله يسهم في التعليم والقضاء واإلفتاء واالستشارات الشرعية والخطابة وغيرها
		
من مجاالت التوظيف والدعوة.
		
ً
التأهل في العلوم الشرعية األخرى ،كالقرآن وعلومه ،والحديث وعلومه ،والعقيدة،
		
ثانيا:
وغيرها مما له أهمية في التخصص الشرعي.
		
ً
معرفة الثقافة اإلسالمية ،واالطالع على ثقافة العصرومعطياته الحضارية ،والقدرة
		
ثالثا:
على التعامل مع تقنيات العصربما يخدم التخصص.
		
ً
اإلملام باملبادئ العامة لالقتصاد ،والتمكن من فهم القضايا االقتصادية املعاصرة
رابعا:
وأثرها على املعامالت املالية.
		
ً
اكتساب امللكة الفقهية ،ومهارة البحث العلمي.
خامسا:
ً
التحلي بأخالق التخصص وآداب املهن التي يؤهل لها ،من خالل إبداء الرأي بموضوعية
سادسا:
وتجرد ،والحواروالنقاش بشكل علمي وبناء ،والصدق واألمانة في القول والعمل.
		
ً
القدرة على القيادة ،واالستعداد للتعاون مع اآلخرين في املشاريع واملبادرات املشتركة،
سابعا:
والعمل بروح الفريق.
		
ً
املشاركة في البحوث والندوات واألنشطة؛ ملواكبة أحدث املستجدات في املجال األكاديمي
ثامنا:
واملنهي.
		
ً
اكتساب سمات الشخصية اإلسالمية ،والتحلي بالسمت الحسن ،واملحافظة على
تاسعا:
املروءة التي تزين طالب العلم.
		
ً
القدرة على خدمة املجتمع من خالل بيان األحكام الشرعية ،وتبصيرالناس بأمور دينهم،
عاشرا:
واإلسهام في وعظهم وتذكيرهم ونصحهم.
		
الحادي عشر :االعتزازبهويته وانتمائه اإلسالمي ،وإدراك خصوصية بالده اإلسالمية.
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مخرجات الكلية وأبرز األعالم الذين تخرجوا منها:
تخرجــت مــن الكليــة ثــاث وســتون دفعــة ،منــذ العــام 1376هــ ،وحتــى العــام الدرا�ســي 1438هـ1439/هــ ،وتقلــد
العديــد مــن هــؤالء الخريجيــن مناصــب وطنيــة ّ
هامــة ،فمنهــم العلمــاء واملفتــون والقضــاة ومنهــم الــوزراء ونــواب الــوزراء
وأصحــاب املراتــب املمتــازة ،ومنهــم الدعــاة واملعلمــون ومدرســو حلــق تعليــم القـرآن الكريــم واملحامــون وغيــرذلــك مــن
الوظائــف واملهــن املهمــة.
ً
وكانــت أول دفعــة تخرجــت فــي الكليــة ســنة 1376هــ ،و عــدد طالبهــا اثنــان وعشــرون طالبــا ،وفيمــا يأتــي أســماؤهم
حســب الترتيــب األلفبائــي:
م

االسم
إبراهيم بن عبدهللا الثميري محمد العمران

11

2

إبراهيم بن الشيخ بن محمد بن إبرهيم

9

3

إبراهيم بن محمد بن عثمان

10

4

حمود بن عبدهللا العقالء

3

5

راشد بن صالح بن خنين

4

6

زيد بن عبدالعزيزبن فياض

1

7

سعد بن إسحاق بن عتيق

19

8

عبدالرحمن بن عبدالعزيزبن محمد بن سحمان

12

9

عبدالرحمن بن محمد بن شعيل

14

10

عبدالعزيزبن عبدالرحمن الحزيمي

12

11

عبدالعزيزبن عبداملنعم

5

12

عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان

7

13

عبدهللا بن عبدالعزيزبن إدريس

15

14

علي بن سليمان الرومي

18

15

علي بن سليمان الضالع

-

1

11

الترتيب

16

عبدامللك بن عمرآل الشيخ

19

17

محمد بن سعود بن دغيثر

22

18

محمد بن سليمان األشقر

2

19

محمد الصالح الشاوي

6

20

محمد بن عبدالرحمن بن دخيل

8

21

منصور بن عثمان الدخيل

11

22

صالح بن محمد بن رشود

21

12

أبرز األعالم الذين تخرجوا من الكلية
سماحة الشيخ  /عبدالعزيزبن عبدهللا آل الشيخ ،مفتي عام اململكة العربية السعودية.
•
ً
فضيلة الشيخ /محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه هللا -عضو هيئة كبارالعلماء سابقا.
•
ً
معالي الشيخ /د.صالح بن سعود آل علي ،رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حاليا.
•
معالي الشيخ /د .عبدالعزيزبن عبدالرحمن السعيد ،رئيس هيئة األمرباملعروف والنهي
•
ً
عن املنكرسابقا.
		
فضيلة الشيخ /زيد بن عبد العزيزالفياض -رحمه هللا -صاحب كتاب الروضة الندية
•
شرح العقيدة الواسطية ،وكان األول على أول دفعة تخرجت في الكلية سنة 1376هـ..
		
فضيلة الشيخ /عبدهللا بن حسن بن قعود-رحمه هللا -عضو هيئة كبارالعلماء وعضو
•
ً
اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقا.
		
ً
معالي الشيخ /د .عمربن عبدالعزيزبن مترك –رحمه هللا -وكيل وزارة العدل سابقا،
•
واملستشارالسابق في الديوان امللكي.
		
فضيلة الشيخ /عبدالرحمن بن ناصرالبراك العالم املعروف.
•
معالي الشيخ /إبراهيم بن عبدهللا الغيث ،رئيس هيئة األمرباملعروف والنهي عن املنكر
•
ً
سابقا.
		
ً
معالي الشيخ /د.علي بن مرشد املرشد ،رئيس تعليم البنات سابقا.
•
فضيلة الشيخ /د .علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب املسجد النبوي ،تخرج
•
في الكلية سنة 1391هـ1392/هـ.
		
معالي الشيخ /محمد بن فهد بن سعد الدوسري ،رئيس املحكمة اإلدارية العليا.
•
معالي الشيخ  /صالح بن فوزان الفوزان ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة
•
كبارالعلماء.
		
ً
معالي الشيخ /راشد بن صالح بن خنين ـ رحمه هللا ـ ،وكيل وزارة العدل سابقا ،ورئيس
•
ً
ً
تعليــم البنــات ســابقا ،واملستشــار فــي الديــوان امللكــي ســابقا.
معالي الشيخ  /عبدهللا بن عبدالرحمن بن غديان -رحمه هللا -عضو اللجنة الدائمة
•
لإلفتاء وعضو هيئة كبارالعلماء.
		
معالي الشيخ /د .عبدهللا بن عبداملحسن التركي ،وزيرالشؤون اإلسالمية واألوقاف
•
ً
والدعوة واإلرشاد ،سابقا ،واملستشارفي الديوان امللكي.
		
ً
معالي الشيخ /صالح بن محمد اللحيدان ،رئيس املجلس األعلى سابقا ،وعضو هيئة
•
كبارالعلماء.
		
معالي الشيخ /أ.د عبدهللا بن علي الركبان ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة
•
ً
كبارالعلماء سابقا.
		
ً
معالي الشيخ /أ.د أحمد بن علي سيراملباركي ،عضو مجلس الشورى سابقا ،وعضو
•
ً
اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبارالعلماء حاليا .
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•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		

ً
معالي الشيخ /أ.د عبدهللا بن محمد املطلق ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء سابقا وعضو
هيئة كبارالعلماء ،واملستشارفي الديوان امللكي.
ً
معالي الشيخ  /د .عبدهللا بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،وزيرالعدل سابقا ،ورئيس
ً
مجلس الشورى حاليا ،وعضو هيئة كبارالعلماء.
معالي الشيخ /د .محمد بن عبدالكريم العي�سى ،وزيرالعدل سابقا ،ورئيس املجلس
ً
األعلى للقضاء املكلف سابقا ،واألمين العام لرابطة العالم اإلسالمي.
معالي الشيخ /عبدالكريم بن عبدهللا الخضير ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو
هيئة كبارالعلماء.
ً
فضيلة األستاذ الدكتور /سعد بن تركي الخثالن ،عضو هيئة كبارالعلماء سابقا .
ً
فضيلة الدكتور /عبدالرحمن بن محمد السدحان عضو هيئة كبارالعلماء سابقا.
ً
فضيلة األستاذ الدكتور :عبدهللا بن سعد الرشيد ،عضو هيئة كبارالعلماء سابقا.
ً
فضيلة الشيخ /د .عبدهللا بن صالح الحديثي ،وكيل وزارة العدل سابقا ،وعضو مجلس
ً
الشورى سابقا.
معالي الشيخ /سعد بن ناصرالشثري ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار
العلماء ،واملستشاربالديوان امللكي.
معالي الدكتور /بكربن عبدهللا أبو زيد -رحمه هللا -عضو اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية واإلفتاء وعضو هيئة كبارالعلماء.
فضيلة الشيخ  /عطية بن محمد بن سالم  -رحمه هللا -قا�ضي التمييزبمحكمة املدينة
املنورة ،واملدرس باملسجد النبوي.
ً
معالي الشيخ /عبدالرحمن بن عبدالعزيزالكلية ،رئيس املحكمة العليا سابقا.
معالي الشيخ /عبدهللا بن محمد بن سعد بن خنين ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
ً
سابقا ،وعضو هيئة كبارالعلماء.
فضيلة الشيخ  /صالح بن عبدالرحمن األطرم -رحمه هللا -عضو هيئة كبارالعلماء،
ً
وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء ،وعضو هيئة كبارالعلماء سابقا.
فضيلة الشيخ /عبدهللا بن محمد بن زاحم -رحمه هللا -إمام وخطيب املسجد الحرام،
ً
ورئيس محاكم املدينة املنورة سابقا.
فضيلة الشيخ /د .عبد املحسن بن محمد القاسم ،إمام وخطيب املسجد النبوي.
فضيلة الشيخ /د .صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب ،إمام وخطيب املسجد الحرام.
فضيلة الشيخ /د .حسين بن عبد العزيزآل الشيخ ،إمام وخطيب املسجد النبوي.
ً
معالي الشيخ /محمد بن سليمان املهوس ،رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام سابقا.
معالي الشيخ /د .محمد بن عبدهللا العجالن ،مديرجامعة اإلمام محمد بن سعود
ً
اإلسالمية سابقا.
ً
معالي الشيخ  /د .عبدهللا بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،وزيرالعدل سابقا ،ورئيس
ً
مجلس الشورى حالياـ وعضو هيئة كبارالعلماء.
معالي الشيخ /صالح بن عبدهللا آل إبراهيم ،نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ً
سابقا.
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•
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•

ً
معالي الشيخ  /عبداملحسن بن ناصرالعبيكان ،املستشارفي الديوان امللكي سابقا.
معالي الشيخ /أ.د عبدهللا بن محمد املطلق ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة
كبارالعلماء ،واملستشارفي الديوان امللكي.
معالي الشيخ /د .عبدالرحمن بن عبدالعزيزالسديس ،الرئيس العام لشؤون املسجد
الحرام واملسجد النبوي ،وإمام وخطيب املسجد الحرام.
معالي الدكتور /وليد بن محمد الصمعاني ،وزيرالعدل ،ورئيس املجلس األعلى للقضاء
املكلف.
معالي الدكتور /خالد بن محمد اليوسف ،رئيس ديوان املظالم.
ً
معالي الدكتور /عبدالرحمن بن عبدهللا السند ـ مديرالجامعة اإلسالمية سابقا،
والرئيس العام لهيئة األمرباملعروف والنهي عن املنكر.
معالي الشيخ /عبدالعزيزبن حمين الحمين ،رئيس هيئة األمرباملعروف والنهي عن املنكر
ً
سابقا.
ً
معالي الشيخ /إبراهيم بن شايع الحقيل ،رئيس ديوان املظالم سابقا.
معالي الشيخ /محمد بن حسن آل الشيخ ـ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ،وعضو هيئة كبارالعلماء.
د .جبريل بن محمد البصيلي ،عضو هيئة كبارالعلماء.
د .صالح بن عبدهللا العصيمي ،عضو هيئة كبارالعلماء.
فضيلة الشيخ :سعد بن محمد السيف ،نائب وزيرالعدل.
معالي الدكتور :ناصربن عبدالعزيزالداود ،وكيل وزارة الداخلية.
فضيلة األستاذ الدكتور :مسلم بن محمد الدوسري وكيل جامعة املجمعة.
معالي الشيخ :إبراهيم بن سليمان الرشيد رئيس املحكمة اإلدارية العليا في ديوان املظالم.
معالي الشيخ :غيهب بن إبراهيم الغيهب ،رئيس املحكمة العليا.

وال شك أن ما تقدم على سبيل التمثيل ال الحصر ،فمن الصعب اإلحاطة بكل من تسنموا مسؤوليات
ومناصــب عليــا مــن خريجــي الكليــة فــي هــذا الدليــل املختصــر؛ وذلــك لكثرتهــم وتنــوع القطاعــات التــي
يعملــون فيهــا.
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لجنة الخريجين بالكلية:
سـ ً
ـعيا من الكلية الســتمراراســتفادة الخريجين ،واملســاهمة في دعم وتنمية املهارات لديهم أنشــأت لجنة
للخريجيــن.
رؤية لجنة الخريجين:

الريادة في إعداد خريجين ذوي مهارات وكفاءات متميزة في التعلم والتعليم
رسالة لجنة الخريجين:

دعــم وتنميــة القــدرات العلميــة الشــرعية ،واملهــارات التعليميــة والبحثيــة واإلداريــة التــي تطلبهــا جهــات
التوظيــف.
أهداف لجنة الخريجين:

•
•
•
•
•
•
•
•

التواصل مع خريجي الكلية ،وإنشاء قاعدة بيانات لهم.
تنمية مواهب الخريج البحثية وامليدانية التعليمية واإلدارية.
تنمية املهارات القيادية ،والتربوية لدى الخريج.
التغذية الراجعة للخريج ً
سواء من الجامعة أو املجتمع (مكان العمل :دوائرحكومية،
مستشفيات ،بنوك ،مكاتب استشارات أو محاماة ،جامعات ،مدارس).
تطويروتوسيع مدارك الخريج من خالل امللتقيات والدورات واللقاءات واملشاريع.
توثيق العالقات والروابط بين الخريجين ،وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
تهيئة الخريجين للعمل في املجاالت املتاحة.
تنظيم اللقاءات مع جهات التوظيف حتى يتاح للخريج معرفة مجاالت العمل املتاحة.
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برامج ومناشط لجنة الخريجين:

•
•
•
•
•
•
•

لقاء الخريجين (نصف سنوي).
دورات مهارية ،وقيادية ،وتخطيطية تنظيمية ،وتطويرية ،ومهارات اتصال شخصية.
اللقاءات مع جهات التوظيف (يوم املهنة).
ملتقى املشاريع.
اللقاء مع وكيل الدراسات العليا.
بريد استشارات الخريجين.
عقد املؤتمرات والندوات مع الجمعيات واملراكزاملتخصصة.

بريد التواصل مع لجنة الخريجين:
shariagraduates@imamu.edu.sa
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برامج الدراسات العليا التي ترعاها كلية الشريعة:
أوال :برامج الماجستير:
ً
برنامج الماجستير في قسم الفقه ،وفي قسم أصول الفقه:

.1

اسم البرنامج و رمزه:
•
املاجستيرفي الفقه ( شرع )11لطالب الفقه  +املاجستيرفي أصول الفقه (شرع  )12لطالب أصول الفقه.
أهداف البرنامج :
•
ً
أوال :تأهيل الباحثين الشرعيين من املتخصصين في الفقه وأصوله.
ً
ثانيا :تحقيق االكتفاء الذاتي للقسمين من املحاضرين .
ً
ثالثا :اإلسهام في إيجاد الحلول الشرعية ملشكالت العصر.
ً
رابعا :ربط الفقه بأصوله واالهتمام بالتطبيقات املعاصرة.
•

الخطة الدراسية للبرنامج:

تتألف الدراسة في هذا البرنامج من :
الدراسة املنهجية ملدة فصلين دراسيين يدرس فيه الطالب املقررات التالية:
.1
الفصل
الدراسي

األول

اسم المقرر

الوحدات

أصول الفقه
القواعد الفقهية
فقه املعامالت1-
فقه النوازل
الثقافة اإلسالمية
البحث

4
2
3
2
2
2
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أصول الفقه
تخريج الفروع على األصول
فقه املعامالت2-
فقه الجنايات
فقه القضاء

الثاني

4
2
2
4
2

الرسالة:
.2
يقــدم الطالــب بعــد اجتيــازالدراســة املنهجيــة مشــروعا لرســالة املاجســتيرفــي موضــوع مــن موضوعــات التخصــص،
وينجــزه فــي املــدة املخصصــة للبرنامــج وفــق الئحــة الدراســات العليــا.

برنامج الماجستير في الثقافة اإلسالمية:

.٢

اسم البرنامج و رمزه:
•
املاجستيرفي الثقافة اإلسالمية ( شرع .)13
•

أهداف البرنامج :

ً
أوال :تأهيل متخصصين متميزين في الثقافة اإلسالمية.
ً
ثانيا :تحقيق االكتفاء الذاتي للقسم من املحاضرين .
ً
ثالثا :تكامل الثقافة اإلسالمية مع التخصصات الشرعية األخرى .
ً
رابعا :اإلسهام في تحقيق التواصل والحوارالثقافي في دوائره املختلفة.
الخطة الدراسية للبرنامج:
•
تتألف الدراسة في هذا البرنامج من :
الدراسة املنهجية ملدة أربعة فصول دراسية يدرس فيه الطالب املقررات التالية:
.1
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الفصل
الدراسي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اسم المقرر

الوحدات

علم الثقافة
مدخل في علم الثقافة اإلسالمية
مدخل إلى النظم اإلسالمية
الثقافة اإلسالمية-املثقف واملجتمع
تاريخ التشريع
مناهج البحث العلمي1-
مصادرالثقافة اإلسالمية
مقاصد الشريعة
مناهج البحث العلمي2-
علم االجتماع الديني
قضايا معاصرة1 -
مناهج الفكرالقديم
مدارس الفكرفي الحضارة اإلسالمية
النظم االجتماعية في اإلسالم والتطور الحضاري
قضايا معاصرة 2 -
القيم
مناهج الفكرفي الحضارة اإلسالمية
البحث التكميلي

2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
3
2
2
4
٦
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ثانيا :برامج الدكتوراه:
ً
.1

برنامج الدكتوراه في قسم الفقه:

اسم البرنامج و رمزه :
•
الدكتوراه في الفقه ( شرع .)21
أهداف البرنامج :
•
ً
أوال :تحقيق االكتفاء الذاتي من أعضاء هيئة التدريس في القسم .
ً
ثانيا :اإلسهام في سد العجزفي أعضاء هيئة التدريس في هذا التخصص في الجامعات السعودية .
ً
ثالثا :اإلسهام في إيجاد الحلول الشرعية ملشكالت العصر.
ً
رابعا :ربط علم الفقه بأصوله والتطبيقات الفقهية املعاصرة .
الخطة الدراسية للبرنامج:
•
تتألف الدراسة في هذا البرنامج من :
الدراسة املنهجية ملدة فصل درا�سي يدرس فيه الطالب املقررات التالية:
.1
اسم المقرر

الوحدات

قضايا مالية معاصرة
فقه الحدود والتعزيرات
النوازل في فقه األسرة
أصول الفقه -االجتهاد والتقليد

3
2
3
4

الرســالة :يقدم الطالب بعد اجتيازالدراســة املنهجية مشــروعا لرســالة الدكتوراه في موضوع من
.2
موضوعــات التخصــص وينجــزه فــي املــدة املخصصــة للبرنامــج وفــق الئحــة الدراســات العليــا ويحتســب ب  48ســاعة.
.2

برنامج الدكتوراه في قسم أصول الفقه:

اسم البرنامج و رمزه :
•
الدكتوراه في أصول الفقه ( شرع.)022
أهداف البرنامج :
•
ً
أوال :تحقيق االكتفاء الذاتي من أعضاء هيئة التدريس في القسم .
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ً
ثانيا :اإلسهام في سد العجزفي أعضاء هيئة التدريس في هذا التخصص في الجامعات السعودية .
ً
ثالثا :اإلسهام في إيجاد الحلول الشرعية ملشكالت العصر.
ً
رابعا :ربط علم أصول الفقه بالفروع الفقهية.
الخطة الدراسية للبرنامج:
•
تتألف الدراسة في هذا البرنامج من :
الدراسة املنهجية ملدة فصل درا�سي يدرس فيه الطالب املقررات التالية :
.1
اسم المقرر

الوحدات

أصول الفقه
الفروق
املقاصد
قضايا مالية معاصرة
فقه الحدود والتعزيرات

4
2
1
3
2

الرســالة :يقــدم الطالــب بعــد اجتيــاز الدراســة املنهجيــة مشـ ً
ـروعا لرســالة الدكتــوراه فــي موضــوع
.2
مــن موضوعــات التخصــص ،وينجــزه فــي املــدة املخصصــة للبرنامــج وفــق الئحــة الدراســات العليــا ،ويحتســب ب ()48
ســاعة.
ج -برنامج الدكتوراه في قسم الثقافة اإلسالمية:

اسم البرنامج و رمزه :
•
الدكتوراه في الثقافة اإلسالمية( شرع .)23
أهداف البرنامج :
•
ً
أوال :تأهيل متخصصين متميزين في الثقافة اإلسالمية.
ً
ثانيا :تحقيق االكتفاء الذاتي للقسم من أعضاء هيئة التدريس.
ً
ثالثا :تكامل الثقافة اإلسالمية مع العلوم الشريعة األخرى .
ً
رابعا :اإلسهام في إيجاد الحلول الشرعية ملشكالت العصر.
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ً
خامسا :استشراف املستقبل الثقافي واقتراح البدائل املناسبة.
الخطة الدراسية للبرنامج:
•
تتألف الدراسة في هذا البرنامج من:
الدراسة املنهجية ملدة فصل درا�سي يدرس فيه الطالب املقررات التالية:
.1
اسم المقرر

الوحدات

االتجاهات الفكرية في العصرالحديث
مناهج الفكرفي العصرالحديث
النظم االجتماعية في العصرالحديث
الدراسات املستقبلية

4
4
2
2

الرســالة :يقدم الطالب بعد اجتيازالدراســة املنهجية مشـ ً
ـروعا لرســالة الدكتوراه في موضوع من
.2
موضوعات التخصص ،وينجزه في املدة املخصصة للبرنامج وفق الئحة الدراسات العليا ،ويحتسب بـ ( )48ساعة.
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إحصائيات الخريجين لألعوام ١٤٣٤/١٤٣٣هـ١٤٣٨/١٤٣٧-هـ:

العام

عدد الخريجين

١٤٣٨/١٤٣٧هـ
١٤٣٧/١٤٣٦هـ
 ١٤٣٦/١٤٣٥هـ
 ١٤٣٥/١٤٣٤هـ
 ١٤٣٤/١٤٣٣هـ

١١٣٧
١١٧١
١١٤٧
٥٧٤
٦٤٣
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الخريجون األوائل لألعوام ١٤٣٥/١٤٣٤هـ١٤٣٩/١٤٣٨-هـ
أ) األوائل من الطالب:
الخريجون األوائل من العام الجامعي 1435-1434هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالب

١

عبدالرحمن محمود سيد العبادي
فاروق عبدهللا عادل عبدهللا
تركي بن احمد بن علي السليماني
عبدالباقي بن علي بن احمد نهاري
فهد بن البدربن شباب الروقي العتيبي

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

جابربن احمد بن يحيى الجابرى
عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا األحمد
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الشافي
عبدالرزاق بن فؤاد بن ابراهيم العامر
فراس بن خالد بن عبدالعزيزالغنام

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

١
٢
٣
٤
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الفصل الدراسي الصيفي

محمد بن ابراهيم بن سليمان النفيسه
نايف بن سعود بن عبدالعزيزالربيش
ناصربن عبدهللا بن ابراهيم بن مبرد
محمد بن عيد بن عياده الجعفري العنزي

الخريجون األوائل من العام الجامعي 1436-1435هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالب

١

إسحاق أواللئيا عبدالرحيم
محمد فؤاد رشيدي الخياط
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجريوى
نافع بن قاطور بن عابرالتومي الشمري
عبدهللا بن زكريا بن جعفرفلفالن

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

تسنيم الحق سيد كبيرالحق
عبدالرحمن بن حمد بن عبدهللا الجري�سي
ابراهيم بن عبدالكريم بن محمد العليان
عاصم عبدالقوي قاسم السلمى
فيصل بن عبداملجيد بن عبدهللا بن بني يعلى الشمراني

م

اسم الطالب

٢

عبدهللا بن عبدالعزيزبن عبدالرحمن بن ربيعه
عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا العمري الزهراني

٢
٣
٤
٥

١

الفصل الدراسي الصيفي
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الخريجون األوائل من العام الجامعي 1437-1436هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالب

١

محمد عمرحافظ كفايت هللا
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الشبيبي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيزالحميد
عبدالرحمن بن نصاربن فوزان النصار
سمبكي يحي مطيع هللا

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

عبدالرحمن بن علي بن ناصربن هديان
رائد بن فهد بن ناصراليوسف
احمد بن فهد بن ناصراليوسف
هشام بن مزروع بن عبدهللا املزروع
محمد بن ابراهيم بن محمد القنام

م

اسم الطالب

٢

عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيزاملطرودي
محمد بن عاصم بن عبدهللا العمران

٢
٣
٤
٥

١

27

الفصل الدراسي الصيفي

الخريجون األوائل من العام الجامعي 1438-1437هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالب

١

ابراهيم يحي علي حيدر
عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الغانم
صالح بن خالف بن فروان التومي الشمري
عبدالعزيزبن عبداالله بن عبدالعزيزال فريان
عاصم عادل فاغال

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

عمربن عوض بن سعد ال بوجرفه الشهراني
فيصل بن عبدالعزيزبن علي املسعود
عبداملجيد بن بدربن صالح الجويان
عبدهللا بن حسن بن فايزآل سليمان القرني
عبداملجيد بن صالح بن محمد الدخيل

م

اسم الطالب

٢
٣
٤
٥

١

الفصل الدراسي الصيفي

احمد بن عبدالعزيزبن محمد الوهيبي
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الخريجون األوائل من العام الجامعي 1439-1438هـ
م
١
٢
٣
٤
٥
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الفصل الدراسي األول

اسم الطالب

سعد بن سامي بن عبدالعزيزالعبداملحسن
عبدالوهاب عبدهللا سالم البطاطي
تركي بن مفرج بن صايل جعفري العنزي
عمرو عمرعبد الكرشمي
سليمان بن حمد بن سليمان السلوم

أ) األوائل من الطالبات:
الخريجات األوائل من العام الجامعي ١٤٣٥-١٤٣٤
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالبة

١

نور بنت نومان بن حصوي الحسني العنزي
فوزيه بنت سفربن عبدالغني الغامدي
االء بنت محمد احمد مو�سى
خوله بنت محمد بن عبدهللا االحمد
مها بنت ناصربن محمد العي�سى

م

اسم الطالبة

٢
٣
٤
٥

١
٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

فاطمه بنت سالم بن محمد باطرفى
ساره بنت محمد بن عبداملحسن الحميد
ملا بنت سعد بن عبدالعزيزالوزان
عبيربنت محمد بن سريع السريع
هاجربنت احمد بن سعود الزعاقي
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الخريجات األوائل من العام الجامعي 1436-1435هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالبة

١

خوله بنت حافظ عبدالوحيد
طريفه بنت عبدالعزيزبن عبدهللا القميش
اروى بنت عبدهللا بن عبدالعزيزاملهنا
زينب بنت محمد ابوبكرشيخ حسين
عهود بنت احمد بن عوض الفهمي الزهراني

م

اسم الطالبة

٢
٣
٤
٥

١
٢
٣
٤
٥
٥
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الفصل الدراسي الثاني

أفنان بنت عبدهللا بن عبدالعزيزالصائغ
خوله بنت خالد بن مسفرالجوفان
بثينه بنت محمد بن سليمان الرميح
نوره بنت صالح بن عبدهللا السيف
جهاد بنت محمود بن الشبراوي ابراهيم
ابراربنت عبدهللا بن محمد القو�سي

الخريجات األوائل من العام الجامعي 1437-1436هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالبة

١

ريم بنت عبدالرحمن بن سعد الجبرين
الهنوف بنت عبدالعزيزبن سعود الرشود
رنا بنت فهد بن محمد بن سيف
حليمة بنت توري مو�سى مابي
خلود بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الزير

م

اسم الطالبة

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

خوله بنت فهد بن سعد الحسين
فائزه بنت فهد بن سالم باجابر
منال بنت عبدالعزيزبن محمد الحسيني
عهود بنت عي�سى بن محمد بعيطي
هند بنت عبدهللا بن عمرالعبدالكريم

م

اسم الطالبة

٢

سميره بنت محمد بن برهان احمد
عائشه بنت عبدهللا بن محمد الدهي�شي

٢
٣
٤
٥

١

الفصل الدراسي الصيفي
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الخريجات األوائل من العام الجامعي 1438-1437هـ
م

الفصل الدراسي األول

اسم الطالبة

١

عائشه بنت محمد بن حميد الخوالني
ريم بنت ابراهيم بن سعد الهويمل
سهى بنت سلطان بن عبدالعزيزاملطلق
نوره بنت عبدالعزيز بن سعود العمار
فائزه بنت عبدهللا بن علي الشهري

م

اسم الطالبة

٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي الثاني

١

اسماء بنت فهيد بن محمد بن هويمل
ريم بنت خالدبن محمد الرشود
نوره بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيزال زيد
افنان بنت محمد بن عبد هللا الحماد
ملياء بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

م

اسم الطالبة

٢
٣
٤
٥

١
٢
٣
٤
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الفصل الدراسي الصيفي

ملياء بنت علي بن صالح القبي�سي
اثيربنت عبداللطيف بن عبد هللا السليمان
مرام بنت مقبل بن محمد الخضيرى
نديره بنت طارق بن عبد هللا العمر

الخريجات األوائل من العام الجامعي 1439-1438هـ
م
١
٢
٣
٤
٥

الفصل الدراسي األول

اسم الطالبة

مناهل بنت محمد بن عبدهللا العوض
غيداء بنت عبد هللا بن عبدالرحمن العباد
بشرى بنت خالد بن صالح الزيد
هيله بنت فهد بن محمد املحيميد
اسماء بنت جزولي بن حسين عبدهللا
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المعدالت التراكمية للخريجين
 -١المعدل التراكمي لخريجي عام 1433-1432هـ

 -١المعدل التراكمي لخريجي عام 1434-1433هـ

 -١المعدل التراكمي لخريجي عام 1435-1434هـ

 -١المعدل التراكمي لخريجي عام 1436-1435هـ

 -١المعدل التراكمي لخريجي عام 1438-1437هـ
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معلومات استطالع رأي الخريجين والجهات الموظفة
للعام 1438 - 1437هـ
•معلومات وظيفية:

•ارتباط الوظيفة بالتخصص

•مستوى خريجي الكلية مقارنة بغيرهم من خريجي الجامعات األخرى السعودية

36

•االستفادة من التخصص في مجال الوظيفة

•تقييم الخريجين لجودة برنامج الشريعة

وسائل التواصل

37

للمزيد حول برامج الشريعة:
.1

زيارة موقع كلية الشريعة االلكتروني:

http://cutt.us/G3pOo

.2

البريد اإللكتروني لكلية الشريعة:

shariacollege@imamu.edu.sa

.3

البريد اإللكتروني للجنة الخريجين:

shariagraduates@imamu.edu.sa

األرقام الهاتفية:
م

اسم الجهة
مكتب عميد الكلية
مديرمكتب العميد
مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة
سكرتيرمكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة
مكتب وكيلة الكلية للشؤون التعليمية والجودة
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
سكرتيرمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
٢٣
٢٤

إدارة ضمان الجودة
إدارة ضمان الجودة  -طالبات
سكرتيرمكتب إدارة ضمان الجودة
مكتب رئيس قسم الفقه
مكتب وكيل قسم الفقه
مكتب أمين قسم الفقه
مكتبة منسقة قسم الفقه
مكتب رئيس قسم أصول الفقه
مكتب وكيل قسم أصول الفقه
مكتب أمين قسم أصول الفقه
مكتب منسقة قسم أصول الفقه
مكتب رئيس قسم الثقافة اإلسالمية
مكتب وكيل قسم الثقافة اإلسالمية
مكتب أمين قسم الثقافة اإلسالمية
مكتب منسقة قسم الثقافة اإلسالمية
املكتبة املركزية
املقسم الرئي�سي للجامعة

1
2
3
4
5
6
7

رقم الهاتف

رقم الناسوخ

0112582100
0112582451
0112582500
0112582265
01125٩٧٣٤٦
0112582413
0112582٤١٤
0112582٤١٥
0112582478
٠١١٢٥٩٧٨٣٧
0112582479
0112582266
0112582151
0112582150
٠١١٢٥٩٩٤٢١
0112582449
0112582085
0112582084
٠١١٢٥٩٩٤١٠
0112582483
0112582123
0112582122
٠١١٢٥٩٩٣٤٤
0112581222
0112580000

0112590292
0112590292
0112590293
٠١١٢٥٩٧٣٤٠
0112582587

0112582478

0112582266
0112582449
0112582483
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تم
بحمد الله وتوفيقه

39

40

