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 عقد مجلس الكلية جلسته الثامنة عشرة يوم األربعاء 1438/6/2هـ واتخذ
القرارات التالية :
أولا:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب:
مع
المتعاقد
ظفران،وعنوانها[:التزامات
آل
سعيد
بن
محمد
اإلدارة والجزاءات المترتبة على اإلخالل بها ،دراسة مقارنة بين النظام السعودي
والفقه اإلسالمي].وتكونت من كل من :
السم

الدرجة العلمية

صفة المشاركة

د .محمد عكاز

األستاذ المشارك بالقسم

مشرفا ً ومقرراً

أ د .محمد
أعضاء لجنة
الحارثي
المناقشة
د.شحاته عبد المنطلب
والحكم
بن

مرعي األستاذ بجامعة جازان
األستاذ المشارك بالقسم

أ .د .محمد بن ابراهيم األستاذ بالقسم
الغامدي
د.أيمن فتحي مخلوف

األستاذ المشارك بالقسم

مناقشا ً خارجيا ً
مناقشا ً داخليًا
مناق ًشا
احتياطيًا

داخليًا

مناق ًشا
احتياطيًا

داخليًا

ثانيا ً:
التوصية بالموافقة على طلب طي قيد طالب بمرحلة الدكتوراه قسم الفقه برنامج
(األنظمة)  ,وطالبة بمرحلة الدكتوراه برنامج (الفقه).
ثالثا ً:
التوصـية بالموافقة على طلب المحاضـر« :إبراهيم محمد إبراهيم سلطان» تمديد مدة
ابتعاثه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الدكتوراه مدةَ عام واحد تبدأ من
1438/11/5هـ.
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رابعا ً:
التوصية بالموافقة على طلب المحاضـر بقسم القرآن وعلومه «أحمد عبد الباسط
البلوشي» البتعاث إلى الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة كلية القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية ،قسم القراءات ،من بداية العام الجامعي 1439/1438هـ،
وذلك لمدة ثالث سنوات .
خامسا ً:
التوصية بالموافقة على طلب منحة دراسية بكلية الشـريعة وأصول الدين (قسم
أصول الدين).
سادسا ً:
التوصية بالموافقة على طلب منحة دراسية في برنامج الماجستير بقسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة لطالب (يمني الجنسية).
سابعا ً:
التوصية بالموافقة على طلب منحة دراسية في برنامج الماجستير بقسم السنة
وعلومها لطالب (هندي الجنسية).
ثامنا ً:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /محمد عيسى موسى عبَّادي فقيه بعنوان:
"سؤالت التابعين للصحابة -رضي هللا عنهم -في التفسير من بداية سورة الفاتحة إلى
نهاية سورة النساء ـ جمعا ً ودراسة ".وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /حسن بن
علي منيع الشهراني ،األستاذ المشارك بالقسم.
تاسعا ً:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /عادل محمد عوض الشهراني بعنوان:
"سؤالت التابعين للصحابة -رضي هللا عنهم -في التفسير ،من بداية سورة المائدة
إلى نهاية سورة طه ـ جمعا ً ودراسة ".وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /حسن بن
علي منيع الشهراني ،األستاذ المشارك بالقسم.
عاشراً:
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التوصية بالموافقة على خطة الطالب /خالد أحمد علي الكاتمي بعنوان ":سؤالت
التابعين للصحابة -رضي هللا عنهم -في التفسير ،من بداية سورة األنبياء إلى نهاية
سورة الناس ـ جمعا ً ودراسة" وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /حسن بن علي
منيع الشهراني ،األستاذ المشارك بالقسم.
أحد عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /طارق بن إبراهيم المسعود بعنوان" :األحاديث
واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن الكريم ,ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة
ب
الطحاوي(ت321:هـ) من أول (كتاب الطهارة) إلى تأويل قوله تعالى{:قَد نَ َر ٰى تَقَلُّ َ
َوج ِهكَ فِي ٱل َّس َما ِء}من كتاب الصالة (تخريجا ودراسة) " وإسناد اإلشراف إلى فضيلة
الدكتور /علي بن محمد حسن العطيف األستاذ المشارك بالقسم.
اثنا عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /نايف بن سمير الحربي ،بعنوان" :األحاديث
واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة
الطحاوي (ت 321:هـ) من كتاب الصالة ،باب تأويل قول هللا عز وجل( :وهلل
المشرق والمغرب) إلى أخر كتاب الصالة - .تخريجًا ودراسة"-وإسناد اإلشراف إلى
فضيلة الدكتور /علي بن محمد حسن العطيف ،األستاذ المشارك بالقسم.
ثالثة عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /موسى يحيى عبدالرحمن أبو واكدة ،بعنوان:
" األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد
بن سالمة الطحاوي (ت321 :هـ) من تأويل قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتي يتبين
لكم) من كتاب الصيام إلى تأويل قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) من كتاب
الحج والمناسك ،تخريجا ً ودراسة "-وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /محمد بن
عبد هللا حميدان آل أحمد  ،األستاذ المشارك بالقسم.
أربعة عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /عبدهللا حسين علي صميلي ،بعنوان:
" األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد
ص َدقَ ا
بن سالمة الطحاوي (ت321 :هـ) من تأويل قوله تعالى :إِنَّ َما ال َّ
ات لِ ْلفاقَ َرا ِء
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ين من كتاب الزكاة إلى تأويل قوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
َو ْال َم َسا ِك ِ
) من كتاب الصيام -تخريجا ً ودراسة "-وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /علي
بن محمد حسن العطيف ،األستاذ المشارك بالقسم.
خمسة عشر:
التوصية بالموافقة على خطة الطالب /عبدهللا حسن غرمان الشهري  ,بعنوان" :
األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن الكريم ,ألبي جعفر أحمد بن محمد
بن سالمة الطحاوي (ت321 :هـ) من أول كتاب الزكاة إلى تأويل قوله تعالى:
ص َدقَ ا
إِنَّ َما ال َّ
من كتاب الزكاة تخريجا ً ودراسة" وإسناد
ات لِ ْلفاقَ َرا ِء َو ْال َم َسا ِكي ِن
اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /علي بن محمد حسن العطيف ،األستاذ المشارك
بالقسم.
ستة عشر:
التوصية بالموافقة على طلب اختبار بديل لمجموعة طالب في مرحلة البكالوريوس
سبعة عشر:
التوصـية بالموافقة على ترشيح وكيل الكلية للتطوير والجودة لعدد من األساتذة
منسقين لبرامج الكلية (بكالوريوس) ،وهم كالتالي:
منسقو برنامج الشريعة
م

العمل

االسم

 1د.علي بن عبده محمد علي

األستاذ المشارك بقسم الفقه

 2محمد محمود حسين محسن

األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه

منسقو برنامج أصول الدين
 3د.شعيب بن إدريس إيما مايل

األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه

 4د .عبدالرحمن بن عبدهللا الحازمي

األستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها

 5د .عبدهللا بن أحمد مبارك باوادي

األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
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