قسم السنة و علومها

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس قسم السنة وعلومها جلسته الثالثة عشرة يوم االثنين  1438/4/10هـ ،
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة ،وهي :
 -1التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :علي بن محمد
بن هادي جديبا والتي هي بعنوان :الموطأ برواية عبد هللا بن مسلمة القعنبي
(130هـ221 -هـ ) من باب " :صالة المسافر ما لم يجمع ُم ْكثًا " إلى آخر
باب  :ما جاء في قضاء رمضان (تحقيقًا وتخري ًجا ودراسةً) وتعيين فضيلة أ.
د /محمد بن ظافر بن عبد هللا الشهري  ،األستاذ بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -2التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :يحيى بن حسين
بن إبراهيم يعقوب والتي هي بعنوان :الموطأ برواية عبد هللا بن مسلمة
القعنبي (221 -130هـ ) من كتاب الصيام (باب ما جاء في قضاء التطوع)
إلى نهاية كتاب المناسك (تحقيقًا وتخريجًا ودراسةً) وتعيين فضيلة أ .د /محمد
بن ظافر بن عبد هللا الشهري  ،األستاذ بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -3التوصية بالموافقة على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني عن طالبتين من
طالبات الماجستير األساسي .
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كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس قسم السنة وعلومها جلسته الرابعة عشرة بيوم الثالثاء 1438/4/11هـ
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة :
 -1التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :علي بن فائع بن
محمد الشديدي عسيري والتي هي بعنوان :الموطأ برواية عبدهللا بن مسلمة
القعنبي (130هـ 221 -هـ ) من بداية كتاب البيوع إلى نهاية باب دية الخطأ
(تحقيقًا وتخريجًا ودراسةً)  ،وتعيين فضيلة أ .د/يحيى بن عبد هللا بن يحيى
البكري ،األستاذ بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -2التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :محمد بن سليمان
حسن الفيفي والتي هي بعنوان  :الموطأ برواية عبد هللا بن مسلمة القعنبي
(221-130هـ) من باب :قتل الغيلة إلى آخر كتاب :األشربة (تحقيقًا
وتخري ًجا ودراسةً) وتعيين فضيلة أ .د /يحيى بن عبدهللا بن يحيى البكري ،
األستاذ بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -3التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :محمد بن أحمد
بن محمد دوف والتي هي بعنوان :الموطأ برواية عبد هللا بن مسلمة القعنبي
(130هـ 221 -هـ ) من باب :الدعاء ألهل المدينة إلى آخر المخطوط (تحقيقًا
وتخريجًا ودراسةً) وتعيين فضيلة أ .د /يحيى بن عبد هللا بن يحيى البكري ،
األستاذ بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -4التوصية بالموافقة على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني عن طالبة من
طالبات الماجستير األساسي  ،وحذفه عن أخرى .
 -5التوصية بالموافقة على طلب إعادة قيد طالبة من مرحلة الماجستير انتظام .
 -6التوصية بالموافقة على طلب حذف الفصل الدراسي عن طالب من طالب
البكالوريوس .

2

قسم السنة و علومها

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس قسم السنة وعلومها جلسته الخامسة عشرة يوم الثالثاء 1438/4/11هـ
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة :
 -1التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :طـارق بن
إبراهيم المسعود والتي هي بعنوان :األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام
القرآن الكريم  ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت321هـ) من
ك فِي ٱل َّس َما ِء}
ب َوج ِه َ
أول (كتاب الطهارة) إلى (تأويل قوله تعالى { :قَد نَ َر ٰى تَقَلُّ َ
من كتاب الصالة (تخريجا ً ودراسة) وتعيين فضيلة د/علي بن محمد حسن
العطيف  ،األستاذ المشارك بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -2التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب :نايف بن سمير
بن سليم الحربي والتي هي 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) البقرة:
 11٥إلى آخر كتاب الصالة  -تخريجًا ودراسة  -وتعيين فضيلة د/علي بن محمد
حسن العطيف  ،األستاذ المشارك بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -3التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :عبدهللا بن حسن
بن غرمان الشهري والتي هي بعنوان :األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام
القرآن الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت321هـ) من
ص َدقَ ُ
أول كتاب الزكاة إلى تأويل قوله تعالى "إِنَّ َما ال َّ
ات لِ ْلفُقَ َرا ِء َو ْال َم َسا ِكي ِن" من
كتاب الزكاة تخريجا ً ودراسة  ،وتعيين فضيلة د/علي بن محمد حسن العطيف ،
األستاذ المشارك بالقسم مشرفًا على الرسالة .
 -4التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :عبدهللا بن حسين
صميلي والتي هي بعنوان :األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن
الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت321هـ) من تأويل
ص َدقَ ُ
قوله تعالى( :إِنَّ َما ال َّ
ات لِ ْلفُقَ َرا ِء َو ْال َم َسا ِكي ِن) من كتاب الزكاة إلى تأويل قوله
تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم) من كتاب الصيام تخريجا ً ودراسة .وتعيين
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة د/علي بن محمد حسن العطيف  ،األستاذ المشارك بالقسم مشرفًا على
الرسالة .
 -5التوصية بالموافقة على خطة الدكتوراه المقدمة من الطالب  :موسى بن يحيى
أبو واكدة والتي هي بعنوان :األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن
الكريم ،ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي (ت321هـ) 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
وتعيين فضيلة د/محمد بن عبد هللا حميدان آل أحمد  ،األستاذ المشارك بالقسم
مشرفًا على الرسالة .
 -6التوصية بالموافقة على طلب تأجيل الفصل الدراسي الثاني عن مجموعة من
طالب وطالبات الماجستير األساسي .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس قسم السنة وعلومها جلسته السادسة عشرة يوم االثنين 1438/5/16هـ
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة :
 -1التوصية بالموافقة على منح درجة الماجستير في السنة وعلومها للطالبة :
فاطمة بنت عبد هللا عبد الرحمن آل سحيم والتي هي بعنوان ( :تجريد
الصحاح الستة في الحديث) من جمع الفقيه رزين بن معاوية العبدري
األندلسي ت 535هـ [القسم التاسع عشر] (من باب ترك الصالة كفر) إلى
نهاية قوله تعالى( :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) [آية ]128 :من سورة التوبة (تحقيقا ً
ودراسة).
 -2التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة الطالبة  :حصة بنت علي بن
غانم حقوي في رسالتها للماجستير والتي هي بعنوان  :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
على النحو التالي :
 د /حكيمة بنت أحمد حفيظي (األستاذ بالقسم مشرفا ً ومقرراً) د/أحمد علي محمد الحندودي الغامدي ( األستاذ المشارك بالقسممناقشا)
 د /علي بن مصلح بن محمد المصلحي (األستاذ المساعد بالقسممناق ًشا)
 د/محمد بن ناصر الجوهري (األستاذ المساعد بالقسم مناقشا ًاحتياطيا).
 -3التوصية بالموافقة على طلب فرصة إضافية ببرنامج الماجستير األساسي .
 -4التوصية بالموافقة على اعتماد منسقين لمقررات القسم من األعضاء ،وبيان
مهامهم .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5التوصية بالموافقة على طلب المعيد /عبداللطيف بن حسن الزميلي المشاركة
في المؤتمر الدولي األول لطلبة الدراسات العليا الذي سيُعقد بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية في جامعة قطر بدولة قطر.
 -6التوصية بالموافقة على طلب طي قيد طالب ببرنامج الدكتوراه.
 -7التوصية بالموافقة على اعتماد نتيجة الطالب المتخرجين لهذا العام (-1437
1438هـ) ببرنامج الماجستير الموازي  ،والذين كان لديهم تعثر في مادة
علوم الحديث من الفصل الماضي .

6

قسم السنة و علومها

كلية الشريعة وأصول الدين

قرارات جملس القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد مجلس قسم السنة وعلومها جلسته السابعة عشرة يوم االثنين 1438/5/30هـ
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة :
 -1التوصية بالموافقة على منح درجة الماجستير في السنة وعلومها للطالبة :
مبخوتة بنت مبارك بن سرور الصيعري والتي هي بعنوان  :تجريد الصحاح
الستة في الحديث (الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي)
من جمع الفقيه رزين بن معاوية العبدري األندلسي (ت 535هـ)( .من بداية
باب :حكم المفقود في أهله وماله  -من كتاب الطالق -إلى نهاية باب :ما يقول
إذا فرغ من طعامه والشراب -من كتاب األطعمة) -تحقيقا ودراسة ( -القسم
الرابع والعشرون) .
 -2التوصية بالموافقة على منحة دراسية ببرنامج الماجستير لطالب من دولة
الهند .
 -3التوصية بالموافقة على خطة الماجستير المقدمة من الطالبة  :حنان بنت حسن
بن عبدهللا األسمري والتي هي بعنوان( :أقوال الحافظ الخطيب البغدادي في
الجرح والتعديل الواردة في كتابه "تاريخ مدينة السالم" جمعا ً ودراسة) القسم
الثاني (من أول األحمدين إلى آخر من اسمه الحسين) .وتعيين فضيلة د/
علي بن مصلح بن محمد المصلحي  ،األستاذ المساعد بالقسم مشرفًا على
الرسالة .
 -4التوصية بالموافقة على خطة الماجستير المقدمة من الطالبة  :عواطف بنت
محمد شعثان البارقي والتي هي بعنوان( :أقوال الحافظ الخطيب البغدادي في
الجرح والتعديل الواردة في كتابه "تاريخ مدينة السالم" جمعا ً ودراسة) القسم
الثالث (من أول من اسمه  :حمزة إلى آخر من اسمه علي) وتعيين فضيلة د/
علي بن مصلح بن محمد المصلحي  ،األستاذ المساعد بالقسم مشرفًا على
الرسالة .
 -5التوصية بالموافقة على اعتماد خطة الماجستير المقدمة من الطالبة  :أمل بنت
عايد عوض الغامدي والتي هي بعنوان( :أقوال الحافظ الخطيب البغدادي في
الجرح والتعديل الواردة في كتابه "تاريخ مدينة السالم" جمعا ً ودراسة) القسم
الرابع (من أول من اسمه  :العباس إلى آخر الكتاب) وتعيين فضيلة د /علي
بن مصلح بن محمد المصلحي  ،األستاذ المساعد بالقسم مشرفًا على الرسالة .
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