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الثالثاء 1438/5/10هـ ،

عقد مجلس قسم الفقه جلسته الثالثة عشرة يوم
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة ،وهي:

التوصية بالموافقة على حذف الفصل الدراسي األول من العام
-1
الجامعي 1437هـ 1438 -هـ  . ،لطالب ببرنامج الماجستير .
التوصية بالموافقة على حذف الفصل الدراسي األول من العام
-2
الجامعي 1437هـ 1438 -هـ ،لطالب ببرنامج الدكتوراه .
التوصية بالموافقة على منح درجة الدكتوراه للطالب في برنامج
-3
األنظمة  /يحي بن حسين الحربي  ،والتي بعنوان  ( :السلطة التقديرية
لقاضي التنفيذ في النظام السعودي والفقه اإلسالمي – دراسة مقارنة ) .
التوصية بالموافقة على الخطة المقدمة من الطالب /مفرح بن محمد بن
-4
سلمان غزواني  ،ماجستير فقه انتظام  ،وعنوانها (اآلراء الفقهية للشيخ عطية
محمد سالم رحمه هللا المتوفى 1420هـ )" من أول باب الحيض إلى نهاية
باب مواقيت الصالة "جمعا ً وتوثيقا ودراسة" .
التوصية بالموافقة على الخطة المقدمة من الطالب /سلطان بن محمد
-5
األحمري  ،ماجستير أنظمة انتظام  ،وعنوانها( :الديون الممتازة في النظام
السعودي دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي) .
التوصية بالموافقة على الخطة المقدمة من الطالبة  /عائشة بن جار هللا
-6
آل مشهور  ،ماجستير فقه  ،والتي بعنوان ( :المسائل التي نُفي فيها الخالف
في المذهب الحنبلي من بداية باب القراض إلى نهاية باب الحجر -دراسة
فقهية)

-7

اطَّلع المجلس على مجموعة من التعاميم الواردة إليه ،وتم تبليغ

األعضاء بها؛ للعمل بما فيها.
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-1

-

عقد مجلس قسم الفقه جلسته الرابعة عشرة يوم الثالثاء 1438/5/17هـ ،
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة ،وهي:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الطالب /حسن حسين
حسن آل سلمان  ،وعنوانها( :الشرط االستثنائي وتطبيقاته في العقود
اإلدارية دراسة مقارنة بن النظام السعودي والفقه اإلسالمي ) وتكون
اللجنة من كل من :
األستاذ المشارك بالقسم مشرفا ً
د .محمد أحمد حلمي
أ د .محمد عبد هللا الصواط األستاذ بجامعة أم القرى مناقشا ً خارجيا ً
د .أيمن فتحي مخلوف األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ً داخليا ً
د  .أحمد محمد الغامدي األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ً احتياطيا ً
د  .شحاته عبد المنطلب حسن األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ً احتياطيا ً

 -1التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الطالب /عبد هللا علي
حسن العمري  ،وعنوانها( :االستثناءات الواردة على أصول المرافعات في
نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنا ً بالفقه اإلسالمي) وتتكون اللجنة من
كل م ن:
األستاذ المشارك بالقسم مشرفا ً
 د .علي عبده محمدمناقشا ً
األستاذ المساعد بالقسم
 د .عيد عبد اللطيف د .سعد بن علي األسمري األستاذ المشارك بالقسم مناقشا ً د .محمد عبد الرحمن األحمري األستاذ المساعد بالقسم مناقشا ً احتياطيا ًمناقشا ً احتياطيا ً
 د .علي محمد الصياد األستاذ المشارك بالقسم -2التوصية بالموافقة على منح طالب ببرنامج الماجستير أنظمة  ،فرصة إضافية
لفصلين دراسيين ابتداء من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي /1437
1438هـ .
 -3التوصية بالموافقة على طلب منحة دراسية من طالب يمني الجنسية ببرنامج
الدكتوراه أنظمة .
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 -4التوصية بالموافقة على الخطة المقدمة من الطالب /حسن عقيل محمد الربعي.
ماجستير فقه انتظام  ،وعنوانها (اآلراء الفقهية للشيخ عطية محمد سالم رحمه
هللا المتوفى 1420ه  ") ،من أول باب سترة المصلي إلى آخر باب المساجد "
جمعا ً وتوثيقا ودراسة".
 -5التوصية بالموافقة على إعادة توصيف مقرر (545سلم) فقه الزكاة
والمعامالت ؛ وذلك ليتناسب مع مرحلة الماجستير في المحاسبة المهنية  ،وقد
تم تكوين لجنة من القسم تضم كالً من :
 د  .خالد بن معيض آل كاسي . د  .علي عبده محمد . د  .محمد حسن عبد الوهاب . -6التوصية بالموافقة على حذف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
1437هـ 1438 -هـ ،لطالب واحد بمرحلة الدكتوراه .
 -7التوصية بالموافقة على تأجيل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
1438هـ 1439 -هـ ،لطالب واحد ببرنامج الماجستير .
-8
-

التوصية بالموافقة على ترشيح األساتذة اآلتية أسماؤهم :
أ.د/محمد بن إبراهيم الغامدي .
أ.د/عبد الرحمن بن أحمد الجرعي .
أ.د/محمد منصور مدخلي .
د/أحمد بن محمد الغامدي .
د/أيمن فتحي مخلوف
للتحكيم في األعمال المرشحة لنيل جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات
اإلسالمية للعام 1439هـ في فرع  ( :األعمال التي أنجزت في تحقيق كتب
التأريخ اإلسالمي والتراجم ) .

 -9اطَّلع المجلس على مجموعة من التعاميم الواردة إليه ،وتم تبليغ األعضاء بها؛
للعمل بما فيها.
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عقد مجلس قسم الفقه جلسته الخامسة عشرة يوم الثالثاء 1438/5/24هـ
 ،وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة ،وهي:

 -1التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الطالب /محمد بن سعيد آل
ظفران  ،وعنوانها ( :التزامات المتعاقد مع اإلدارة والجزاءات المترتبة على
اإلخالل بها  ،دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه اإلسالمي ) وتتكون
اللجنة من كل من :
مشرفا ً
األستاذ المشارك بالقسم
 د/محمد عكازمناقشا ً خارجيا ً
 أ.د/محمد بن مرعي الحارثي األستاذ بجامعة جازانمناقشا ً داخليا ً
األستاذ المشارك بالقسم
 د/شحاته عبد المنطلباألستاذ المشارك بالقسم مناقشا ً احتياطيا ً
 أ.د/محمد بن ابراهيم الغامديمناقشا ً احتياطيا ً
األستاذ المشارك بالقسم
د/أيمن فتحي مخلوف
 -1التوصية بالموافقة على طلب حذف الفصل الثاني من العام الجامعي
1437هـ 1438-هـ،وتأجيل الفصل األول من العام الجامعي 1438هـ
1439هـ،لعدد ( )5طالب من مرحلة الماجستير والدكتوراه . -2التوصية بالموافقة على خطة الطالب  :سلمان جابر سعيد آل ناصر.
ماجستير فقه انتظام  ،وعنوانها (اآلراء الفقهية للشيخ عطية محمد
سالم رحمه هللا المتوفى 1420هـ)" من بداية باب االعتكاف إلى نهاية
كتاب الحج " جمعا ً وتوثيقا ودراسة .

 -3اطَّلع المجلس على مجموعة من التعاميم الواردة إليه ،وتم تبليغ
األعضاء بها؛ للعمل بما فيها.
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