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قرارات جملس الكلية
[من الجلسة (])31
 عقد مجلس الكلية جلسته الثالثة عشرة يوم األربعاء 1411/4/11هـ واتخذ
القرارات التالية :
أوالً:
التوصية بالموافقة على تشكيل اللجان والوحدات العاملة في الكلية على النحو
التالي :
أوالً :لجنة الجداول:
م االسم

العمل

العضوية

الصفة

 1د .محمد بن غرم بن محمد
العمري

األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه

رئيس اللجنة

مسجل
البكالوريوس

 2د .محمد بن أحمد بن محمد
أمان

أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه

عضو

مسجل
الدراسات العليا

أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب
المعاصرة

عضواً

محاضر بقسم الفقه

أنظمة

عضواً

أنظمة

عضواً

3

د.أمحمد بن طاهر تقمونين

 4أ.أحمد بن عبدهللا بن هادي
آل سفران

 5أ.فيصل بن أحمد بن سعيد آل معيد بقسم الفقه
عيسى
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 6أ.إبراهيم بن عبدهللا بن
صالح اليامي

معيد بقسم السنة وعلومها

عضواً

ثانيا ً  :مقرر مجلس الكلية
م

العمل

االسم

 1أ.أحمد بن عبدهللا بن فرحان الجابري معيد بقسم السنة وعلومها

العضوية
مقرر مجلس الكلية

ثالثاً :لجنة االختبارات
م

العمل

االسم

 1د .جابر بن حيان بن مانع آل صبحان

العضوية

أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصـرة رئيس اللجنة

 2د.علي بن موسى بن علي فقيهي

أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه

عضواً

 1أ .محمد بن سعيد بن محمد آل ظفران

محاضر بقسم الفقه

عضواً

 4أ .صالح بن محمد بن صالح آل شويل محاضر بقسم الفقه

عضواً

 5أ.عبدالعزيز بن علي بن حسن الفيفي

محاضر بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

عضواً

 6أ .حامد بن سعد بن حامد الشهري

معيد بقسم القرآن وعلومه

عضواً

 7أ.أحمد بن علي الزاملي

محاضر بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

عضواً

 1أ.عبداإلله أحمد الشهراني

محاضر بقسم أصول الفقه

عضواً

 9سعيد عبدهللا آل موسى

مدرس بقسم القرآن وعلومه

عضواً

رابعا ً :اللجنة الطالبية (الحقوقية)
م

االسم

العمل

 1د .أحمد بن عبدهللا بن أحمد الحصيني وكيل الكلية

العضوية
رئيس اللجنة
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 2د .عوض بن أحمد بن صالح الشهري المرشد األكاديمي لطالب برنامج أصول الدين عضواً
 1د .محمد بن علي بن محمد القرني

عضواً

المرشد األكاديمي لطالب برنامج الشـريعة

خامسا ً :اإلرشاد األكاديمي
م

االسم

العضوية

العمل

عضواً

 1د .عوض بن أحمد بن صالح الشهري المرشد األكاديمي لطالب قسم أصول الدين
 2د .محمد بن علي بن محمد القرني

عضواً

المرشد األكاديمي لطالب قسم الشـريعة

سادسا ً :األنشطة الطالبية
العمل

العضوية

م

االسم

 1د .علي بن هاشم بن عقيل الزبيدي

نادي الشريعة

رئيس

 2أ.حامد بن سعد بن حامد الشهري

نادي المنارة

رئيس

 1أ.أحمد بن سعيد بن منصور القحطاني نادي الشريعة

مساعداً للرئيس

سابعا ً  :لجنة األعذار الطالبية
م

العمل

االسم

 1د .أحمد بن عبدهللا بن أحمد الحصيني وكيل الكلية

العضوية
رئيس اللجنة

 2د.عبد الصبور بن أحمد األنصاري

أستاذ بقسم القرآن وعلومه

عضواً

 1د.راشد بن علي بن حسن حلل

أستاذ بقسم السنة وعلومها

عضواً

 4أ.موسى بن علي بن أحمد صيرفي

معيد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة عضواً

 5د .عمرو بن محمد المارية

أستاذ مساعد بقسم الفقه

عضواً

 6د .محمد مشبب محمد آل حبتر

أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه

عضواً

تاسعاً :وحدة األنشطة التوعوية والثقافية

م

االسم

العمل

العضوية

1
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 1د .محمد بن محمد بلخير الراجحي أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة رئيساً
 2د.سعيد بن مرعي السرحاني

أستاذ مساعد بقسم الفقه

نائباً للرئيس

 1ش/عبداللطيف بن حسن الزميلي

معيد بقسم السنة وعلومها

عضواً

عاشراً :وحدة التعلم اإللكتروني
م

االسم

العضوية

العمل

 1د .محمد بن أحمد بن محمد الحواش رئيس وحدة التعلم اإللكتروني مشرفا ً

حادي عشر :لجنة التطوير والجودة
العمل

الصفة

االسم

م

 1د.يحيى بن محمد آل حنش عسيري

وكيل الكلية للتطوير والجودة

رئيس اللجنة

 2د.سعيد بن أحمد صالح فرج

األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه

نائب رئيس

 1د.محمد بن ناصر الجوهري منصور

األستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها

عضواً

 4د.خالد بن حسن محمد البعداني

األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب
المعاصرة

عضواً

 5د.محمد بن حسن محمد عبدالوهاب

األستاذ المساعد بقسم الفقه

عضواً

 6د.عبدالصبور بن أحمد محمد
األنصاري

األستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه

عضواً

 7د.أحمد بن محمد عزب موسى

األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه

عضواً

اللجنة

ثاني عشر :لجنة الخطط والبرامج والمناهج الدراسية
م

االسم

العمل

 1د.يحيى بن محمد آل حنش عسيري وكيل الكلية للتطوير والجودة

الصفة
رئيس اللجنة

 2د.شعيب إدريس إيما مايل

األستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه

عضواً

 1د.محمود محمود حسين محسن

األستاذ المساعد بقسم أصول الفقه

عضواً
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عضواً

 4د.عبدالرحمن بن عبدهللا الحازمي

األستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها

 5د.عبدهللا بن أحمد مبارك باوادي

األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة عضواً

 6د.علي بن عبده محمد علي

عضواً

األستاذ المساعد بقسم الفقه

ثالث عشر  :لجنة الجوائز
م

العمل

االسم

 1د.يحيى بن محمد آل حنش عسيري

الصفة

وكيل الكلية للتطوير والجودة رئيس اللجنة

 2أ.عبدالخالق بن محمد بن يحيى األحمري المعيد بقسم الفقه

عضواً

 1أ .إبراهيم بن محمد إبراهيم الغامدي

المعيد بقسم الفقه  -أنظمة

عضواً

 4أ.عبداللطيف بن محمد الزميلي

المعيد بقسم السنة وعلومها

عضواً

 5أ.عبدالمجيد بن عبدهللا محمد شاطي

المعيد بقسم أصول الفقه

عضواً

رابع عشر :اللجنة التنفيذية للمتابعة والدعم
م

العمل

االسم

 1د.يحيى بن محمد آل حنش عسيري

الصفة

وكيل الكلية للتطوير والجودة رئيس اللجنة

 2أ.عبدالخالق بن محمد بن يحيى األحمري المعيد بقسم الفقه

عضواً

 1أ.إبراهيم بن محمد إبراهيم الغامدي

المعيد بقسم الفقه  -أنظمة

عضواً

 4أ.عبداللطيف بن محمد الزميلي

المعيد بقسم السنة وعلومها

عضواً

 5أ.عبدالمجيد بن عبدهللا محمد شاطي

المعيد بقسم أصول الفقه

عضواً

خامس عشر :لجنة الخريجين
م

االسم

 1د.يحيى بن محمد آل حنش عسيري

العمل

الصفة

وكيل الكلية للتطوير والجودة رئيس اللجنة

 2أ.عبدالخالق بن محمد بن يحيى األحمري المعيد بقسم الفقه

عضواً

 1أ.إبراهيم بن محمد إبراهيم الغامدي

المعيد بقسم الفقه  -أنظمة

عضواً

 4أ.عبداللطيف بن حسن الزميلي

المعيد بقسم السنة وعلومها

عضواً

 5أ.عبدالمجيد بن عبدهللا محمد شاطي

المعيد بقسم أصول الفقه

عضواً
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ثانياً:
التوصية بالموافقة على تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير في الفقه  -برنامج
األنظمة  ،المقدمة من الطالب  :علي بن جابر محمد آل هيصم ،بعنوان( :القيود الواردة
على حرية التعاقد العتبارات إنسانية في نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي) .على
النحو اآلتي:

أعضاء لجنة
المناقشة والحكم

ثالثاً:

االسم
د .أيمن فتحي مخلوف
د .عبود بن علي بن درع
د .محمد علي عكاز
د  .محمد عبد الرحمن األحمري
د .محمد حسن عبد الوهاب

الدرجة العلمية
األستاذ المشارك بالقسم
األستاذ المشارك بالقسم
األستاذ المشارك بالقسم
األستاذ المساعد بالقسم
األستاذ المساعد بالقسم

صفة المشاركة
مشرفاً ومقرراً
مناقشاً داخليا
مناقشاً داخليًا
مناق ًشا داخليًا احتياطيًا
مناق ًشا داخليًا احتياطيًا

التوصية بالموافقة على الطلب المقدم من طالب ببرنامج ماجستير األنظمة موازي،
بشأن منحه فرصة إضافية لفصلين دراسيين ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام
الجامعي 1411 /1417هـ .
رابعاً:
التوصية بالموافقة على خطة طالب الدكتوراه في الفقه /ظافر بن مسعود عدرج،
بعنوان" :المحيط الرضوي من كتاب الوديعة إلى نهاية كتاب األضحية-دراسة
وتحقيقا ً" ،وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور :أحمد بن محمد الغامدي  ،األستاذ
المشارك بالقسم .
خامساً:
التوصية بالموافقة على خطة طالب الماجستير في الفقه /أحمد بن عقيل محمد الربعي،
بعنوان " :اآلراء الفقهية للشيخ عطية محمد سالم من أول باب آداب قضاء الحاجة إلى
آخر باب التيمم" ،وإسناد اإلشراف إلى فضيلة الدكتور /أحمد جمعة محمد رمضان،
األستاذ المساعد بالقسم .
سادساً:
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التوصية بالموافقة على ( )1طلبات منحة دراسية خارجية في برنامج الماجستير  -فقه
 ،لطالب نيجيري الجنسية  ،وطالبين من الجنسية المصرية .
سابعاً:
التوصية بالموافقة على طلب إعادة قيد لطالبة من مرحلة الماجستير (انتظام) بقسم
السنة وعلومها .
ثامناً:
التوصية بالموافقة على طلبات حذف مقرر دراسي لمجموعة من الطالب في مرحلة
البكالوريوس .
تاسعا ً:
التوصية بالموافقة على ( )11طلب حذف فصل دراسي من طالب في مرحلة
البكالوريوس  ،وعدم الموافقة لـ( )4طالب.
عاشراً:
التوصية بالموافقة على طلبات اختبار بديل لمجموعة من الطالب في مرحلة
البكالوريوس .
أحد عشر:
التوصية بالموافقة على طلبات حذف مقرر (استثناء) لطالب في مرحلة البكالوريوس.
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