قسم أصول الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم
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عقد مجلس قسم أصول الفقه جلسته السادسة عشر بتاريخ 1438/5/16 :هـ،
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات الالزمة :
 -1الموافقة على تعاون أ.د .جبريل بن محمد البصيلي -عضو هيئة كبار
العلماء -مع القسم في العام الجامعي 1439/1438هـ .
 -2التوصية بالموافقة على تعيين عدد من المحكمين ألبحاث د .سعيد أحمد
صالح فرج العلمي التي تقدم بها للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
 -3التوصية بالموافقة على مشاركة المعيدين بالقسم  /أحمد سعيد منصور،
وعبدهللا حسن المنهالي ،في مؤتمر قطر للدراسات العليا .

-

 -4التوصية بترشيح أربعة من المتخصصين لجائزة الملك فيصل العالمية
للدراسات اإلسالمية للعام 1439هـ2018/م  ،وموضوعها" :األعمال
التي أنجزت في تحقيق كتب التاريخ اإلسالمي والتراجم" ،وذلك لالستفادة
منهم في تحكيم األعمال ،وهم:
معالي األستاذ الدكتور /عبد هللا بن عبد المحسن التركي.
الدكتور /ب َّشار ع َّواد معروف.
الدكتور /غيثان بن علي جريس.
الدكتور /حاتم الضامن.
 -5التوصية بإحالة خطة الطالب عبدهللا بن العباس الحازمي ،والتي بعنوان:
"القواعد الفقهية في القضاء اإلداري جمعا ً ودراسة" .إلى اللجنة األولى
من لجان دراسة الخطط  ،على أن تعرض اللجنة تقريرها عن الخطة
وصالحيتها للتسجيل في جلسة الحقة
 -6التوصية بتشكيل لجنة لوضع اختبارات القبول للدراسات العليا لمرحلتي
الماجستير والدكتوراه للشقين الطالب والطالبات  -قسم أصول الفقه  -يوم
األربعاء  1438/5/18هـ  ،وكذلك لوضع أسئلة االختبار الشامل لمرحلة
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الدكتوراه – قسم الفقه – يوم الخميس 1438/8/1هـ .

 -7اطلع أعضاء المجلس على التعاميم المختلفة الواردة إلى القسم .
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عقد مجلس قسم أصول الفقه جلسته السابعة عشرة بتاريخ 1438/5/24 :هـ،
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات الالزمة :

 -1التوصية بمنح الطالب  /أحمد بن سعيد منصور القحطاني درجة
الماجستير في أصول الفقه .
 -2التوصية بالموافقة على منحة دراسية لطالب يمني الجنسية في برنامج
الماجستير بالقسم .

 -3اطلع المجلس على خطاب فضيلة وكيل الكلية للتطوير والجودة برقم
 9/31/1/749وتاريخ 1438/1/2هـ بخصوص تشكيل اللجان
الداخلية في القسم  ،وتعيين منسقي المقررات حسب المتبع ،وأوصى
المجلس بتشكيلها.
 -4التوصية بالموافقة على الطلب المقدم من الدكتور /محمد بن متعب
كردم للمشاركة في ندوة "الخطاب التكفيري في الفكر العربي الحديث
والمعاصر" الذي تنظمه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة
القيروان بتونس في الفترة من  22 – 20أبريل 2017م ببحث عنوانه:
تجديد الخطاب اإلسالمي ،أسبابه وضوابطه .
 -5التوصية بالموافقة على طلب حذف مقدم من طالب ببرنامج الماجستير
انتظام .
 -6اطلع أعضاء المجلس على التعاميم المختلفة الواردة إلى القسم .
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