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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عقد مجلس الكلية جلسته السابعة عشرة يوم األربعاء 1438/5/25هـ واتخذ
القرارات التالية :
أولا:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب:
حسن حسين حسن آل سلمان ،وعنوانها[ :الشرط الستثنائي وتطبيقاته في العقود
اإلدارية دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي].وتكونت من كل من :
السم

الدرجة العلمية

د .محمد أحمد حلمي

األستاذ المشارك بالقسم مشرفا ا ومقرراا

محمد
أعضاء لجنة أ د.
المناقشة
هللا الصواط
والحكم
د .أيمن فتحي مخلوف

عبد األستاذ
القرى

بجامعة

صفة المشاركة
أم مناقشا ا خارجيا ا

األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ا داخلياا

د .أحمد محمد الغامدي

األستاذ المشارك بالقسم مناق اشا داخلياا احتياطياا

د.شحاته
عبد المنطلب حسن

األستاذ المشارك بالقسم مناق اشا داخلياا احتياطياا

ثانيا ا:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الماجستير التي تقدم بها الطالب:
عبد هللا بن علي بن حسن العمري ، ،وعنوانها[ :الستثناءات الواردة على أصول
المرافعات في نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنا ا بالفقه اإلسالمي ].وتكونت
من كل من :
السم

أعضاء لجنة
المناقشة
د .علي عبده محمد
والحكم
د .عيد عبد اللطيف
د .سعد بن علي األسمري

الدرجة العلمية

صفة المشاركة

األستاذ المشارك بالقسم مشرفا ا ومقرراا
األستاذ المساعد بالقسم

مناقشا ا داخلياا

األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ا داخلياا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناق اشا داخلياا احتياطياا

د.محمدعبدالرحمن
األحمري

األستاذ المساعد بالقسم

د .علي محمد الصياد

األستاذ المشارك بالقسم مناق اشا داخلياا احتياطياا

ثالثا ا:
التوصـية بالموافقة على منح طالب في مرحلة الماجستير فرصة إضافية لمدة فصلين
دراسيين ابتداء من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438 /1437هـ .
رابعا ا:
التوصية بالموافقة على طلب منحة خارجية للدراسة في برنامج الدكتوراه -انتظام-
بقسم الفقه تخصص أنظمة.
خامسا ا:
التوصية بالموافقة على إعادة توصيف مقرر (545سلم) فقه الزكاة والمعامالت على
وفق ما قرره مجلس القسم.
سادسا ا:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الماجستير التي تقدم بها الطالب:
عبد هللا بن عوضة الغامدي ،وعنوانها[ :انتخاب وقوف السجاوندي لإلمام محمد بن
محمد الزندني من بداية الكتاب إلى نهاية سورة اإلسراء دراسةا وتحقيقا ا ].وتكونت
من كل من :
السم
أعضاء لجنة د .محمد إلياس محمد أنور
المناقشة
والحكم
د .حسن علي منيع الشهراني
د .شعيب إدريس إيما

الدرجة العلمية

صفة المشاركة

األستاذ
بالقسم

المشارك مشرفا ا ومقرراا

األستاذ
بالقسم

المشارك مناقشا ا داخلياا

األستاذ

المشارك مناقشا ا داخلياا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالقسم
د .محمد بن أحمد الحواش

األستاذ
بالقسم

المساعد مناق اشا
احتياطياا

داخلياا

سابعا ا:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /عبدالعزيز سالم الشهري ،الطالب في مرحلة
الماجستير قسم القرآن  ،بعنوان " :المحتمالت التفسيرية في المحرر الوجيز في
تفسير الكتاب العزيز (لبن عطية األندلسي) من أول سورة األنفال إلى نهاية سورة
يونس عرضا ا ودراسة " وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /محمد يوسف علي
صغير ،األستاذ المشارك بالقسم .
ثامنا ا:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /غنيم بن حسين بن عايض القحطاني ،الطالب
في مرحلة الماجستير قسم القرآن  ،بعنوان " :المحتمالت التفسيرية في المحرر
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( لبن عطية األندلسي) من أول سورة المائدة إلى
نهاية سورة األعراف عرضا ا ودراسة ".وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /محمد
يوسف علي صغير ،األستاذ المشارك بالقسم.
تاسعا ا:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الماجستير التي تقدم بها الطالبة:
حصة بنت علي بن غانم حقوي ،وعنوانها[ :تجريد الصحاح الستة في الحديث
(الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي) من جمع الفقيه رزين بن
معاوية العبدري األندلسي (ت 535هـ)( .القسم الثامن والعشرون) (من أول أبواب
االستئذان – من كتاب األدب  -إلى آخر باب قول رسول هللا " :الشفاء في ثالث"
– من كتاب الطب  )-تحقيقا ودراسة].وتكونت من كل من:
السم

أعضاء لجنة
المناقشة
أ.د /حكيمة بنت أحمد حفيظي

الدرجة العلمية

صفة المشاركة

األستاذة بالقسم

مشرفا ا ومقرراا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحكم

د .أحمد علي محمد الحندودي األستاذ
بالقسم
الغامدي

المشارك مناقشا ا داخلياا

د.علي بن مصلح بن محمد األستاذ
بالقسم
المصلحي

المساعد مناقشا ا داخلياا

د.محمد بن ناصر الجوهري

األستاذ
بالقسم

المساعد مناق اشا
احتياطياا

داخلياا

عاشراا:
التوصـية بالموافقة على منح طالب في مرحلة الماجستير فرصة إضافية لمدة فصلين
دراسيين تبدأ من الفصل الثاني لهذا العام 1438-37هـ.
الحادي عشر:
التوصية بالموافقة على طي قيد طالب بمرحلة الدكتوراه قسم السنة وعلومها.
الثاني عشر:
التوصية بالموافقة على طي قيد مجموعة من الطالب في مرحلة الماجستير انتظام
قسم القرآن وعلومه .
الثالث عشر:
التوصية بالموافقة على طلب منحة داخلية للدراسة في برنامج الماجستير بقسم القرآن
وعلومه.
الرابع عشر:
التوصية بالموافقة على مشاركة الدكتور« :محمد متعب بن كردم» في الندوة
الدولية :الخطاب التكفيري في الفكر العربي الحديث والمعاصر" الذي تنظمه كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة القيروان بتونس ببحث( :تجديد الخطاب اإلسالمي
أسبابه وضوابطه -نظرة مقاصدية )-في الفترة من 22-20أبريل .2017
الخامس عشر:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوصية بالموافقة على مشاركة األستاذ الدكتور« :عبدالعزيز بن عمر القنصل» في
الندوة الدولية :الرؤية النقدية في العلوم اإلسالمية " الذي تنظمه كلية اآلداب بجامعة
ابن طفيل بالقنطرة ،بالمملكة المغربية .ببحث( :التحرر من التعصب وتقبل النقد
البناء) في الفترة -4-3مايو2017م.
السادس عشر:
التوصية بالموافقة على مشاركة األستاذ الدكتور« :عبداللطيف بن عبدالقادر
الحفظي» في الندوة الدولية" :الرؤية النقدية في العلوم اإلسالمية" الذي تنظمه كلية
اآلداب بجامعة ابن طفيل بالقنطرة ،بالمملكة المغربية .ببحث( :ضوابط نقد األقوال
المخالفة في مسائل العتقاد) في الفترة -4-3مايو2017م.
السابع عشر:
التوصية بالموافقة على مشاركة األستاذ الدكتور« :حسن بن محمد البارقي» في
الندوة الدولية" :الرؤية النقدية في العلوم اإلسالمية" الذي تنظمه كلية اآلداب بجامعة
ابن طفيل بالقنطرة ،بالمملكة المغربية .ببحث( :ضوابط في الممارسات العملية للنقد؛
لبناء الشخصية النقدية) في الفترة -4-3مايو2017م.
الثامن عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /ياسر بن محمد حسن زمل ،الطالب في مرحلة
الدكتوراه قسم الفقه (أنظمة)  ،بعنوان " :المسؤولية الجنائية لمزودي خدمات
التصالت في النظام السعودي مقارنة بالفقه اإلسالمي ".وإسناد اإلشراف إلى
فضيلة الدكتور /عبد الفتاح بهيج عبد الدايم ،األستاذ المشارك بالقسم.
التاسع عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالبة /فوزية المحب محمد عسيري ،الطالبة في
مرحلة الماجستير قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  ،بعنوان " :البدعة عند اإلمام ابن
حزم دراسة تحليلية ".وإسناد اإلشراف إلى فضيلة األستاذ الدكتور /علي بن حسين
موسى األستاذ بالقسم.
العشرون:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوصـية بالموافقة على تحديد موعد اختبار األعمال الفصلية للفصل الثاني من العام
الجامعي 1438-1437هـ لمرحلة البكالوريوس يوم األحد الموافق1438/7/19هـ
إلى يوم الخميس 1438/8/8هـ  ،وتسليم األبحاث يوم الخميس الموافق
1438/8/29هـ .
الحادي والعشرون:
التوصـية بالموافقة على طلب المعيدين التالية أسماؤهم:
االسم:

القسم:

أحمد بن سعيد منصور

أصول الفقه

عبد هللا بن حسن المنهالي

أصول الفقه

المنهال بن أحمد عكيري

القرآن وعلومه

عبد اللطيف بن حسن الزميلي

السنة وعلومها

المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الذي تعقده جامعة قطر في الفترة من  22إلى
 23إبريل 2017ه بعنوان "الدراسات العليا بين الواقع والمأمول".
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