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عقد مجلس قسم القرآن وعلومه جلسته الثانية عشرة يوم األحد1438/5/15 :هـ
 ،وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة ،وهي:
 -1أوصى المجلس بالموافقة على الموضوع والخطة المقدمة من طالب
الماجستير انتظام  :غنيم بن حسين بن عايض القحطاني ،بعنوان :المحتمالت
التفسيرية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( البن عطية األندلسي)
من أول سورة المائدة إلى نهاية سورة األعراف عرضا ً ودراسة ،وإسناد
اإلشراف إلى الدكتور :محمد يوسف علي صغير .
 -2أوصى المجلس بالموافقة على الموضوع والخطة المقدمة من النظر في خطة
طالب الماجستير انتظام  :عبد العزيز سالم علي الشهري ،بعنوان :المحتمالت
التفسيرية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( البن عطية األندلسي)
من أول سورة األنفال إلى نهاية سورة يونس عرضا ً ودراسة ،وإسناد
اإلشراف إلى الدكتور :محمد يوسف علي صغير.

 -3التوصية بالموافقة على طلب الترقية إلى أستاذ مشارك المقدم من فضيلة
الدكتور :محمد بن أحمد بن محمد الحواش األستاذ المساعد بالقسم ،الكتمال
الشروط المطلوبة وفقا ً للمادة) (26 :من الالئحة ،وقبول األبحاث التي أرفقها
بطلبه ،وترشيح أساتذة متخصصين لتحكيمها.
 -4التوصية بتشكيل لجنة لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب :عبد هللا
بن عوضة بن يحيى الغامدي ،الموسومة بـ(انتخاب وقوف السجاوندي)
لإلمام محمد بن محمد الزندني من بداية الكتاب إلى نهاية سورة اإلسراء
دراسةً وتحقيقا ً .وهم:
مشرفا ً ومقرراً
األستاذ المشارك
1ـ د .محمد إلياس محمد أنور
2ـ د .حسن علي منيع الشهراني

األستاذ المشارك

مناقشا ً داخليا ً

3ـ د .شعيب إدريس إيما

األستاذ المشارك

مناقشا ً داخليا ً

4ـ د .محمد بن أحمد الحواش

األستاذ المساعد

مناقشا ً احتياطيا ً
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 -5التوصية بتشكيل لجان إعداد اختبار القبول للمتقدمين لمرحلة الماجستير
1439/1438هـ.
 -6التوصية بإقرار نتيجة مناقشة الماجستير للطالب :حامد بن سعد بن حامد
الشهري ،لقيام الطالب بالتعديالت التي أوصت بها لجنة المناقشة حسب إفادة
المشرف على الرسالة.
 -7التوصية بالموافقة على طلب المعيد :المنهال بن أحمد عكيري ،بشأن حضور
المؤتمر الدولي لطلبة الدراسات العليا بجامعة قطر ،والذي سيعقد في الفترة
22ــ 23أبريل 2017م
 -8استعرض المجلس على أهم التعاميم الواردة للقسم .
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عقد مجلس قسم القرآن وعلومه جلسته الثالثة عشرة يوم األحد1438/5/22 :هـ ،
وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة  ،وهي:
 -1التوصية بتوزيع المقررات على المنسقين ،وإلزام منسقي المقررات
باستالم توصيف المقررات من رئيس القسم ،والعمل على توحيد
مفرداتها  ،والمراجع المعتمدة بحسب التوصيف ،والتواصل مع أساتذة
المقرر بذلك .
 -2التوصية بطي قيد ثالثة من طالب برنامج الماجستير انتظام بالقسم
استناداً إلى المادة ( )25والمادة ( )26من الئحة الدراسات العليا .
 -3التوصية بترشيح محكمين في تحقيق كتب التأريخ اإلسالمي والتراجم
لجائزة الملك فيصل العالمية  ،وهم:
 أ.د محمد صامل العلياني السلمي د .عمر بن غرامة العمروي أ.د علي محمد عودة الغامدي -4التوصية بترشيح دوريتين لتوفيرهما للقسم والكلية  ،بناء على خطاب
عميد شؤون المكتبات  ،وهما:
 مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية . مجلة البحوث والدراسات القرآنية لمجمع الملك فهد لطباعةالمصحف الشريف بالمدينة المنورة.
 -5استعرض المجلس أهم التعاميم الواردة للقسم.
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عقد مجلس قسم القرآن وعلومه جلسته الرابعة عشرة يوم األحد:
 1438/5/22هـ  ،وناقش العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات الالزمة،
وهي:
 -1التوصية بتمديد مدة االبتعاث لمرحلة الدكتوراه لمدة سنة  ،ابتدا ًء من
1438/11/5هـ للمحاضر في القسم :إبراهيم محمد إبراهيم سلطان
الذي يدرس بجامعة أم القرى .
 -2التوصية بالموافقة على ابتعاث الشيخ أحمد عبد الباسط البلوشي
لدراسة الدكتوراه من بداية الفصل القادم 1439/1438هـ بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة – تخصص القراءات .
 -3التوصية بالموافقة على حذف مقررات الفصل الدراسي الثاني
1438/1437هـ لطالبة ماجستير انتظام .
 -4التوصية بالموافقة على منحة خارجية مرحلة البكالوريوس من طالب
(فلبيني الجنسية) .
 -5التوصية بالموافقة على موضوع وخطط طالبات ماجستير موازي،
وهن :
 أسماء علي عامر البارقي :بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير (الجزء الرابع والعشرون) من اآلية  32من سورة
الزمر إلى اآلية  46من سورة فصلت ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
 خلود عبود هادي القحطاني بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير (الجزء الخامس والعشرون) من اآلية  47من سورة
فصلت إلى نهاية سورة الجاثية ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
 ذكرى حسن أحمد الزهراني ،بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير (الجزء السادس والعشرون)من أول سورة األحقاف إلى
نهاية اآلية  30من سورة الذاريات ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
 فاطمه محمد علي عسيري ،بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير (الجزء السابع والعشرون) من اآلية  31من سورة
فصلت إلى نهاية سورة الحديد ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
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 مريم علي ناصر الشهري  ،بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير(الجزء الثامن والعشرون) من أول سورة المجادلة إلى
نهاية سورة التحريم من ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
 نوف علي محمد الوادعي ،بعنوان :نقوالت اإلمام الشوكاني فيفتح القدير (الجزء التاسع والعشرون) من أول سورة تبارك إلى
نهاية سورة المرسالت ـ جمعا ً وتوثيقا ً.
 -6استعرض المجلس أهم التعاميم الواردة للقسم.
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