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إدارة أمانة مجلس الكلية

جامعة المنيا
Minia University

معالي األستـاذ الدكتـور /رئيــس
الجـــامعـة
تحية طيبة ....وبعــد،،،،

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(أغسطـس ) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/8/21م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــدأ االجتماااا الساايد اذساتاك الااد تور /محمــد دبــد انــرحمن انر حــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة اذعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً انتانـ :

 -رئاايس المجلااس

 .1افتتـح السيـد أ.د /دميد انكلية ،الجلساـة بشاكر الجمياـع علاي إنهاـاء العاام الدراساـي وبداياة
العام الدراسـي الجديد ووجـه الشكر لرؤسـاء اذقسام الجـدد .

 .2المطالبة بتشكيل مجالس اذقسـام علي أن تشكل في شهر سبتمبـر ويتم اعتمادها من السيـد
أ.د /دميد انكلية ،نيابة عن المجلس ،وأن تشكل لجناة الدراسااا العلياا مان رؤسااء اذقساام
وكوي الخبـرة من الكنتـروالا .
 .3اإلعـالن عن المناقشاا قبـل موعدها بأسبوعيـن .

انمـوضو ع الأول:
 انمصـادقة دل

 انمصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2017/7/17م .
محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة انطارئ بجلسـة 2017/8/8م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

انمـوضو ع انثا

:

بشـأن وضـع ضوابـط اللجان المنبثقة عان مجلاس الكلياـة للادورة الجديادة التاـي تبادأ ماـن شاهر
سبتمبـر 2017م وتنتهي فـي يوليـو 2018م .
انقـــرار:
 .1لا شترك ف انلجان انمنبثقة إلا من شارك ف أدمال انكنترولات
 .2تطبق قوادد الأقدمية دل انباق ولا جمع بين دضو تين بمجلس انكلية ،وانلجان .
 .3لا ز د ددد انمشتركين من أي قسم دن خمسة أدضاء ولا تز د انلجنة دن سبعة فيما
ددا انرئيس طبقاً نقرار مجلس انجامعة .
 .4عتمد انسيـد أ.د /دميد انكلية ،تشكيل انلجان دل ضوء تلك انضوابط .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()2
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثانث:
انخطــا الااوارد ماان قس اـم " الفلســفة االســ مية " بجلسااته المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/7م،
بالموافقاة علاـي ماا ورد مااـن تقريار اللجناة العلميااة لترقياة اذساتاـذة بخصاـو ترقيااـة السياـد الد تااـور/
محمد س مة عبد العزيز ،اذستـاك المساعد بالقسـم إلـي درجـة ( أستـاك ) .
انقـــرار:
انموافقة دل

منح سيادته انلقب انعلم

أستاذ بانقسم ،وتعيينه ف

اندرجة

انمـوضوع انرابع:
انخطـا الوارد من السياـد أ.د /السيد محمدد يديد د دد الب د  ،رئايس قساـم "
الفلسفة االس مية " بقبـول اذوراق الخاصة بالدراساا العليا بالقسـم دلـ اننحـو انتانـ :
 .1السااااانة التمهيدياااااة للمخطواااااااا للطاااااال الحاصااااالين علاااااي دبلاااااوم المخطواااااااا عاااااام
2017/2016م ،أو من السنواا السابقـة .
 .2قبـول أوراق الطال المتقدمين لدبلوم المخطوااا الحاصلين علي الشهاداا العليا باستثنـاء
التعليم المفتـوح .
 .3قبـول أوراق اذزهر لية الدعوة وأصول الادين ( دددبة ودقيددة ) ،و لياة الدراسااا
اإلسالميـة ،وأقسام العقيدة والفلسفة باذزهـر .
 .4اـال لية دار العلوم الحاصلين علي تقدير عـام ( جيددد ) ،ومان يرباف فاي التقادم إلاـي
القسـم .
انقـــرار:

2

انموافقة مع تطبيق انلائحـة .

انمـوضوع انخامس:
بشـأن الطلف المقدم من السيدة الد تـورة /زينب فرغلي حافظ ،اذستـاك المسااعد بقساـم "
الب غة والنقد األدبي واألدب المقارن " علي انضمامهـا عضواً بمجلس القسـم .
انقـــرار:
مجلس انقسم بدا ة من اندورة انجد دة طبقا ً نل قوادد انمنظمة بقا ون تنظيم انجامعات

تشكل ف
.

ــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انسادس:
بشـأن الخطا الوارد من السيـد أ /.مدير رعاية الطال بالكلية ؛نظـراً لقر بداية العام الدراسي
الجديااد عااـام 2018/2017م ،التكاارم بالموافقااة علااي إعاـداد دلياال للكليااة للعااام الجديااد ،وتحديااد
السعر للدليـل ليتم اباعته مبكـراً قبل بداية العام الجامعـي الجديـد .
انقـــرار:

تشكيل نجنة بقرار دميد انكلية نتطو ر دنيل انكلية مكو ـة مـن :
 .1السيـد أ.د /وكيل
التعليم والط ب

الكلية

لشئون

رئيسـا

 .2السيـد أ.د /منير عبد المجيد فوزي

عضـوا

 .3السيـد أ.د /محمد سيد كامـل

عضـوا

 .4السيـد أ /.مديـر شئون الطـ ب

عضـوا

 .5السيـد أ /.مديـر رعاية الطـ ب

عضـوا

شمل توصيف انمقررات ،والأساتذة بالأقسام وتخصصاتهم انعلمية ،وخطة الأقسام انبحثية ،وإرشادات
نلطلا نمعرفة انتعامل مع كل قطاع بانكلية ،وترفع قيمة اندنيل من (  ) 20إن (  ) 25جنيها ً دل أن
تحصل انرسوم نصانح صندوق ردا ة انطلا بانكلية .

انمـوضوع انسابع:
انخطـا الوارد من لجنة المكتبـاا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،تبين للجنـة
قلة المعروض فـي المعرض ؛الذي أقيم فـي مبني المكتباا تأمل اللجناة بشاراء الكتاف فاي السانواا
القادمة من معرض الكتـا بالقاهـرة بضعف المبلـغ السابـق .
انقـــرار:
عد خطا

بانتوصية نسيادة ائب رئيس انجامعة نلدراسات انعليا وانبحوث .

انمـوضوع انثامن:
بشـأن اإلهـداء المقدم من السيـد أ /.خ لد إبرا يم ج د ،أخصائـي شاوون تعلايم بالكلياة
،ومتعاقد للعمل بدولـة الكويـت عـدد (  ) 4اميـراا مراقبة تقديراً منه لهذه المؤسسـة .
انقـــرار:

انمـوافقـة دل

قبول الإهداء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
موضودات شئـون انطـلا :

انمـوضو ع انتاسع:

بشـأن بعض الطلبااا المقدماة مان ااال الفرقاة اذولاـي ( انتظــا  /انتســاب ) علاي
تحويلهما من لية دار العلوم جامعة المنيا إلـي لياا أخري ،وهـم دلـ اننحـو انتانـ :
م.

الاسـم

.1
.2

ناديـن حسام الدين أحمد
نانسي محمد السيد فهمـي

جامعة الفيو
جامعة القاهرة

.3

محمـود ناصـر نظمـي

جامعة القاهرة

.4

دينـا توفيق محمد توفيـق

جامعة القاهرة

.5

مصطفي أحمد محمد عبد القوي

جامعة القاهرة

.6
.7

أحمـد علي لبيـف شحاتـة
محمـد علي عرفـان سليـم

جامعة القاهرة
جامعة
االسكندرية

تحو ل إن

.8

مـي مصطفي عبد الفتاح حسين

.9
.10

شيمـاء سميـر حلمـي
خلود مختار محمد عبد الحميد

جامعــة الفيــو
جامعة القاهرة

انسبـب

/

جامعة القاهرة

ظروف اجتماعيـة
ظروف صحية
لوالدها
ظروف مادية
وأسريـة
ظروف إصابة
بقدميها
ظروف مادية
وأسريـة
ظروف اجتماعيـة
ظروف صحية
لوالده
ظروف عائليـة
ظروف
ظروف اجتماعيـة

انقـــرار :انمــوافقــة .

موضودات اندراسات انعليا :
أولا ً  :انمنـح  :عددهــم ( ) 29

انمـوضـو ع انعاشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انـدكتـوراه " للباحـث :أحمـد باجـ راضي انعنزي ،بقسـم " انشر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انشرف
الأونـ فـي موضوع:

انقـــرار:

( انمصلحــة وأثـرهـا فـ انمعـامـلات انمـانيـة انمعـاصـرة دراسة ظر ة تطبيقية )

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انحادي دشر:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
"انـدكتـوراه" للباحـث :دلـ جبر ـل صقـر سعيـد ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انشرف
الأونـ فـي موضوع:
4

( قضـــاء انـد ـن مفهــومــه وأحكـامـه فــ انشـر عــة الإسـلاميــة )

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

انمـوضـوع انثا

نائف رئيس

دشر:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحـث :طـارق محمـد محمـاس انعتيبـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام جيـد
جـداً فـي موضوع:

انقـــرار:

( أحكــام انتفــو ــض فــ

انفقــه الإسـلامــ

دراسة فقهية مقار ة

)

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انثانث دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :معجـب شافـ محمـد دبيـد انرفيـدي ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام
ممتــاز فـي موضوع:

انقـــرار:

( أحكــام انصــور انمعـاصـرة نلجعـانـة فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()6
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انرابع دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :دـادل خانـد دبد انكر ـم انعنـزي ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز
فـي موضوع:
( انتطبيقــات انفقهيــة انمعـاصــرة نقـادــدة مـا لا تــم انـواجــب إلا بــه فهــو واجــب دراسة مقار ة )

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انخامس دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :فا ـز سعــد انعازمــ  ،بقساـم " انشـر عــة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام ممتـــاز فاـي
موضوع:
( أحكــام انعقـود انتـابعـة نعقـد انتـور ـد فـ انفقــه الإسـلامـ وانقـا ـون انكـ،و تــ )

انقـــرار:
5

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انسادس دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :صـلاح رمضـان محمـد انشر ـف ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز
فـي موضوع:

انقـــرار:

( انقـوادـد انفقهيــة انمبنيــة دلــ انضمــان وتطبيقـاتهــا انفقهيــة انمقـار ــة )

وافااق المجلااس علا االقتااراح وأوصا برفااع اذماار إلااي سااعادة اذسااتاك الااد تور/
رئيس الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائااف

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()7
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انسابع دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :دبد انعز ـز ديد حمـود انعتيبـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـا ز
فـي موضوع:

انقـــرار:

( انمسـائــل انتــ أخــذ فيهــا انحنفيــة بـانظـاهــر دراسة فقهية مقار ة )

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انثامن دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :أحمـد فانـح مطلـق رشيـد انعـازمـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عاـام
ممتـاز فـي موضوع:
( أحكــام انتفضيــل فـ غيــر انعبـادات فـ انفقـه الإسـلامـ دراسة مقار ة )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انتاسع دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :جمعـان مبـروك سعـود مبـروك ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز
فـي موضوع:
( أثــر انعمـل بـد ـل الاستحســان فـ
انكـو تـ وانمصـري دراسة مقار ة )

مسـائـل اننكــاح وانطـلاق مـع انتطبيـق دلـ

قـا ـون الأحـوال انشخصيـة

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .
6

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()8
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انعشـرون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحثـة :سـارة دبد انلـه رسـام بـراك  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوع:
( انتطبيقــات انمعـاصـرة لأحكـام رؤ ــة انمعقــود دليـه وأثـرهـا فـ
انكـو تـ )

انتعـاقـد دراسة فقهية مقار ة بـانقـا ـون

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انحادي وانعشرون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحثـة :نميـاء دبد انناصـر ثابـت دلـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام جيـد جـد اً
فـي موضوع:
( مـراحـل تطــور اننـازنـة وأثـرهـا فـ الأحكـام انفقهيـة فــ انمعـامـلات دراسة فقهية أصونية )

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

انمـوضـوع انثا

نائف رئيس

وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انـدكتـوراه" للباحـث :مشـاري سعيد حميـد انعنـزي ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انشرف
الأونـ فـي موضوع:
( الآراء انعقـد ـة انمتعلقـة بمــا بعـد انمــوت دنـد انمسلميـن ودنـد الأد ــان وانملـل الأخــرى دراسة
مقار ة )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()9
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انثانث وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انـدكتـوراه" للباحثـة :رشـا طـه دبد انعز ـز طـه ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انش رف
الأونـ فـي موضوع:

انقـــرار:

( قضا ـا انعقيــدة فــ تفسيــر الأنـوســ ا  1270هـ )

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .
7

نائف رئيس

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

انمـوضـوع انرابع وانعشرون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحثـة :فيسـة دبد انراضـ مردـ أحمـد  ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقاـدير عاـام
ممتـاز فـي موضوع:
( مـوقـف انمستشـرقيــن مـن الأ بيــاء بيــن انيهـود ــة وانمسيحيــة والإسـلام )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انخامس وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحـث :دـلاء طـه دبد انعز ـز طـه ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوع:
( منهــج انـلاهـوتيي ــن الأرثـوزكـس وانبـروتستـا ـت فـ إثبـات انمعتقـد انمسيحـ فـ انقـرن انعشـر ـن )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علا االقتااراح وأوصا برفااع اذماار إلااي سااعادة اذسااتاك الااد تور/
رئيس الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائااف

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()10
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انسادس وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحـث :سعـد سلامـة بـدوي وراد ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فاـي
موضوع:
( مـوقـف انمستشـرقيـن مــن انـزهـد فــ

انقــرن الأول انهجــري )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انسابع وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحـث :ونيـد فـاروق أحمد إبراهيـم  ،بقسـم " انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوع:
( فكــر انـدكتــور حسـن حنفـ

رؤ ة قد ة )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .
8

نائف رئيس

انمـوضـوع انثامن وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحـث :ربيـع اسـر دبد انحافـظ دلـ  ،بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوع:

انقـــرار:

( منهــج انبحــث فــ انعلــوم الإسـلاميـة دنــد الإمــام انشـوكـا ــ ا 1250هـ )

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()11
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انتاسع وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انـدكتـوراه" للباحـث :محمـد نيسـ دبد انرحيـم فـراج ،بقسـم " اننحـو وانصـرف وانعـرو " بتقاـدير عاـام
مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوع:
( أ ظمــة انـربـط فـ اننصـوص انشعـر ـة شعـر الإمــام انبـوصيــري موذجا ً )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انثلاثـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ مانح درجاـة "
انمـاجستيـر" للباحثـة :ف يصـل دلـوش معـدي انعتيبـ  ،بقسـم " اننحـو وانصـرف وانعرو " بتقـدير عـام
ممتـاز فـي موضوع:

انقـــرار:

( الأبنيــة وانتـراكيـب فـ انقــرآن انكـر ـم  -آ ــات انتقــوى موذجا ً )

وافق المجلس عل االقتراح و أوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انحادي وانثلاثون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحثـة :ـاد ة هشـام ددنـ محمـود ،بقسـم " انتار خ الإسلامـ " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوع:
( انحيـاة انسيـاسيــة ومظـاهـر انحضــارة فـــ

1017م )

انـدونـــة انمـأمـو يـــة بخــوارزم 408 – 382هاـ – 922 /

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()12
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
9

نائف رئيس

انمـوضـوع انثا

وانثلاثون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحثـة :إسـراء مردـ حامد حسيـن ،بقسـم " انتار خ الإسلامـ " بتقـدير عـام جيـد جـداً فـي
موضوع:
( انحـركـات انـداخليـة فـ انعصــر انعبـاسـ انثــا ــ ودورهـا فــ انحيـاة انثقـافيـة والاجتمـاديـة )

انقـــرار:
نائف رئيس

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

انمـوضـوع انثانث وانثلاثون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :إسماديـل محمـد رفعـت دبـد انصبور ،بقسـم " انتار خ الإسلامـ " بتقـدير عـام جيـد
جـداً فـي موضوع:
( أبـو عقـو
والآثـار )

ـوسـف بــن تـاشفيـن بــن أ ـو

صـلاح انـد ـن دراسة تار خية مقار ة فـ

انمنهـج وانـوسـائـل

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انرابع وانثلاثون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
اندكتـوراه" للباحـث :محمـد تمـــام دبـد انحميـد ،بقسـم " انبلاغة واننقد الأدب والأد انمقارن " بتقـدير عـام
مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوع:
( انسيـاق وبـلاغـة انحـذف فـ آ ـات انقصـص انقــرآ ـ بيـن انبـلاغـة انعـربيـة وانلسـا يــات اننصيــة )

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()13
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انخامس وانثلاثون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
اندكتـوراه" للباحـث :جـلال فتح سيـد دـدوي  ،بقسـم " دلـم انلغـة واندراسـات انساميـة وانشرقيـة " بتقـدير
عـام مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوع:
( الأبعــاد انحجـاجيــة فـ

قـائـض جرير والفرزدق )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

انمـوضـوع انسادس وانثلاثون:
10

نائف رئيس

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :انحسيـن مصطف صابر أحمـد ،بقسـم " دلـم انلغـة واندراسـات انساميـة وانشرقيـة "
بتقـدير عـام ممتـاز فـي موضوع:
( انتـراتـب انـدلانـ
انتكـو ن )

دنـد انثعـانبـ

مـن خـلال كتـابـه فقــه انلغـة وســر انعـربي ـة فـ

ضـوء ظـر ــة انتحليـل

انقـــرار:

وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

انمـوضـوع انسابع وانثلاثون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحـث :ضـال حمـدي دبـد انصـبور انشادنــ  ،بقساـم " دلــم انلغــة واندراســات انساميــة
وانشرقيـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي موضوع:
( انتعبيــر الاستعـاري فـ

شعـر أمــل د قــل دلـ

ضــوء الأسلـوبيــات الإدراكيــة )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()14
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضـوع انثامن وانثلاثون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاـ ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحثـة :ماجـدة محم د أبو انفضـل أحمـد ،بقسـم "اندراسـات الأدبيــة " بتقـدير عـام ممتـاز
فـي موضوع:
( انبطــل فــ

روا ــات فتحــ

غا ــم دراسة فنية )

انقـــرار:
وافق المجلس عل االقتراح وأوص برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/
الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

نائف رئيس

ثا يـاً  :انتسجيـلات :
انمـوضوع انتاسع وانثلاثون:

عددهـم ( ) 22

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :محمـد حسـن معـاذ حسـن ،لدرجـة "انـدكتـوراه " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي موضوع :

تحت إشراف:

( أبـو انفيـض انمنـوفـ حيـاتـه وتصـوفـه )
اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة
بكليـة اآلدا جـامعة المنيـا

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع الأربعـون:
11

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :دمـاد اند ـن فتحـ دل دبد انعـال ،لدرجـة "انـدكتـوراه " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي

موضوع :

تحت إشراف:

( قضا ـا انعقيـدة دنــد انقشيــري فــ تفسيــره انتيسيــر فـ انتفسيـر )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()15
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية
أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :دمـر إسماديل فكـري دبـد انقـادر ،لدرجاـة "ا نـدكتــوراه " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

تحت إشراف:

( جهــود دبد انوهـا انمسيــري ا 2008م انفكـر ــة وانعلميــة )
اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثا

والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :جـلال حمدي دبد انتـوا أبـو انعـلا ،لدرجـة "انـدكتـوراه " بقسـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

تحت إشراف:

( منـاهـج انبحــث دنــد انجـاحــظ ت 255هــ فــ انعلــوم الإسـلاميــة )
اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()16
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثانث والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :رضـا محمـد محمـد إبراهيـم ،لدرجـة "انـدكتـوراه " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي موضوع :
( أسـس انتصــوف بيــن انحــلاج ا 309هــ واننفــري ا 354هــ )
12

تحت إشراف:

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انرابع والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :محمـد أبـو انعـلا زكر ـا ،لدرجـة "انـدكتـوراه " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي موضوع :

تحت إشراف:

( أثــر الأد ــان انـوضعيــة فــ انتفكيــر انفلسفــ فـ الإســلام )
اذستاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /سيـد عبد الستار ميهـو

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انخامس والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :سـلام حسـن محمـد دبـد اننعيـم ،لدرجـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

( الإمـامــة بيــن ـاصـر انـد ـن انبيضـاوي ت 685هـ و صـر انـد ـن انطـوسـ ا 672هـ دراسة مقار ة )

تحت إشراف:

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()17
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
د /.محمـد سالمة عبد العزيـز
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحاـث :مـدحـــت جبانـــ حســـن محم ــد ،لدرجاـة "انمـاجستيـــر " بقسااـم " انفلسفـــة الإسـلاميــــة " فاـي

موضوع :

( جـدنيـة دـلاقـة انعقــل بـانـد ــن بيــن الإمــام فخــر الديـن الـرازي وتـومـا
االكـوينــي )

تحت إشراف:

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسابع والأربعون:
13

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحثـة :محروسـة صبـري بسطـاوي جبر ـل ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فاـي

موضوع :

تحت إشراف:

( مـوقــف الإمــام محمــد دبــده والإمــام سعيــد اننــورســ

موذجـا ً )

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()18
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثامن والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحثـة :أسمـاء دبد انفتـاح محمد أحمــد ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

( مـلامــح انتصــوف الإسـلامــ

دنــد انطــرق انصـوفيــة انمعـاصــرة " الخلوتيـة والخليليـة "
موذجـا ً )

تحت إشراف:

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انتاسع والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحثاـة :سمـاح دبد انفتـاح أحمـد محمـد ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

( قضا ــا انتفكيـــر انفلسفــ

الإسـلامــ

حـامـد طـاهـر )

تحت إشراف:

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انخمسـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحثـة :ولاء محمـد أحمد محمد ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي موضوع :
( إشكـانيــة انعقــل وانمــادة بيــن انطبيعييــن الأوائــل وانفـلاسفــة انمغـاربــة )

تحت إشراف:

ــــــــــــــــــــــــــــ
14

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()19
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
د /.محمـد سالمة عبد العزيـز
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :حمـادة محمـد دبد انغفــار دلــ  ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

( دلالات انمصطلــح الأصـونــ
انكـلاميــة )

وانمنطقــ

دنــد أبــ

حـامـد انغـزانــ

تحت إشراف:

ا 505هـ

فــ

دراســة انقضا ــا

اذستاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /سيـد عبد الستار ميهـو

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثا

وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :ها ـ أحمـد قطـب جبـر ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة " فـي موضوع :
( قضا ــا الأنـوهيــة فــ

تحت إشراف:

تفسيــر محـاسـن انتـأو ــل نلقـاسمـ ا 1332هـ )
اذستاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /سيـد عبد الستار ميهـو

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()20
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثانث وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي اقتاراح تساجيل
الباحـث :محمـد حسـن دبد انناصـر دثمـان ،لدرجـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " انفلسفــة الإسـلاميـــة " فاـي

موضوع :

( جهــود انـدكتـور محمـد سيـد المسيـر انفكـر ــة فــ انفكــر الإسـلامــ )

تحت إشراف:

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمد محمد علي عبد الصالحين

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
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انمـوضوع انرابع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علي اقتـراح تساجيل
الباحثـة :هلـة محمــد حســن دبـد انحميــد ،لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم " اندراســات الأدبيــة " فاـي

موضوع :

تحت إشراف:

( انمـوقــف الإ سـا ــ فــ شعــر أبــ فـراس انحمـدا ــ )
اذستاك المتفرغ بقسم الدراساا اذدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /عبد الجواد شعبان الفحـام

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انخامس وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحـث :سيـد دبد انواحـد خفاجـ داخلــ  ،لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم " اندراســات الأدبيــة " فاـي

موضوع :

( تـوظيـف مـرو ــات الإسـراء وانمعــراج فــ انبنــ انسـرد ــة دنــد كتــا انـروا ــة انمعـاصـرة ماذج مختارة )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()21
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

تحت إشراف:

اذستـاك ورئيس قسم الدراساا اذدبية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /سوسـن ناجي رضـوان

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحثـة :دانيـا مهنـ حسن حسـان ،لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " فـي موضوع :

تحت إشراف:

( انخطــا الا ثــوى فــ انـروا ــة انمصـر ــة انمعـاصـرة ماذج مختارة )
اذستــاك بقسـم الدراسـاا اذدبيـة

أ.د /عصـام خلف امـل

وو يـل الكلية لشوـون التعليـم والطال

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسابع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحـث :دبد انرحمـن طـه حسـن طـه ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انتار ـخ الإسلامـ " فـي موضوع
:

( الإمــارة انشـداد ــة " انشـداد ــون " 571 – 140هـ 1174 – 951 /م )

تحت إشراف:

اذستـاك المساعد بقسم التاري اإلسالمي

د /.الشيمـاء سيـد ـامـل

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا
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انقـــرار:
واف ق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()22
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثامن وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحـث :كفـاح دبد انرؤف حسن أحمـد ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انتار ـخ الإسلامـ " فـي موضوع
:

تحت إشراف:

( خــا ــات الافشــار ــون 1796 – 1737م )
اذستـاك المساعد بقسم التاري اإلسالمي

د /.الشيمـاء سيـد ـامـل

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انتاسع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحـث :دلـ ربيعـ فـؤاد دمـر ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انتار ـخ الإسلامـ " فـي موضوع :
( خـا ـات آل كـراي فــ انقــرم  1208 – 831هـ 1792 – 1426 /م )
تحت إشراف:
اذستـاك المتفرغ بقسـم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /نعمــة علـي مرســي

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انستـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علاي اقتاـراح تساجيل
الباحاـث :دبــد انرحمـــن فيحـــان انمطيـــري ،لدرجاـة "انمـاجستيـــر " بقسااـم " انشر عـــة الإسلاميـــة " فاـي

موضوع :

( انتفـر ـق انقضـائـ بيـن انـزوجيـن فــ
فــ انمحـاكـم انكـو تيــة )

قـا ـون الأحـوال انشخصيــة انكـو تــ

دراسة فقهية قـا ـو يـة تطبيقيــة

تحت إشراف:

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()23
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

انقـــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :عددهـم ( ) 20

انمـوضوع انحادي وانستون:

بشـأن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحثـة :مرفـت محمد فـوزي دبـد انغنــ  ،المسجلاـة لدرجاـة " انــدكتوراه " بقساـم " اندراســات
الأدبيـة" فـي موضـوع :
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( انشخصيــات انمهمشــة فــ روا ــات فتحـ غـا ـم دراسة فنية )

تتكون انلجنة من :

أ.د /سوسـن ناجـي رضـوان
أ.د /عبد الجواد شعبان الفحـام
د /.شريـف سعد محمد الجيـار

انقــــرار:

مشرفـا
ورئيسـا

اذستـاك ورئيس قسم الدراساا اذدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستاك المتفرغ بقسم الدراساا اذدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستـاك المساعد بكليـة اآلدا جـامعة
بنـي سويـف

مناقشـا
مناقشـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثا وانستون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :حسا ـ أبـو بكـر دبيــد دلـ  ،المسجـل لدرجـة " انـدكتوراه" بقسـم " انفلسفـة الإسلاميـة"
فـي موضـوع :

تتكون انلجنة من :

( منهــج دراســة اننبــوات بيــن انقــاضـ

دبـد انجبــار وانبيهقــ

أ.د /محمــد علـي الجنـدي

اذستـاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /ناصــر هـاشم محمــد

اذستـاك بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة
وو يـل الكلية لشوون التعليم والطال
بكليــة اآلدا جـامعـة أسيــوا
اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا

)

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا
ورئيسـا
مناقشـا
مناقشـا

ــــــــــــــــــــــــــــ

انقــــرار:

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()24
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضو ع انثانث وانستون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :إسماديـل محمـود مصطف  ،المسجـل لدرجـة " انـدكتوراه" بقسـم " انفلسفـة الإسلاميـة"
فـي موضـوع :
( منهــج انغــزانـ وانمكــلاتـ فــ انــرد دلــ انفـلاسفــة فـ مسـائـل الإنهيــات )

تتكون انلجنة من :

أ.د /عبد الراضي محمد عبد المحسن

أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا
د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

أستــاك الفلسفــة اإلسـالميـــة
بكليـة دار العلـوم جـامعة القاهرة
اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناقشـا
ورئيسـا
مشرفـا

اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضو ع انرابع وانستون:
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مناقشـا

بشـأن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :حـازم إسماديـل حسيـن انعسكـري ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيــر" بقسـم " انفلسفــة
الإسلاميـة" فـي موضـوع :
( انفعـل الإ سـا ـ بيــن انقـاضـ دبـد انجبـار ا 415هـ وسيـف انـد ـن الآمـدي ا 631هـ )

تتكون انلجنة من :

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة
بكليـة اآلدا جـامعة المنيـا

مناقشـا
ورئيسـا

اذستاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /سيـد عبد الستار ميهـو
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستاك المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
د /.محمـد سالمة عبد العزيـز
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
انقــــرار :وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

مناقشـا
مشرفـا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()25
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انخامس وانستون:

بشـأن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :حسـن دنتـر دبد انستـار إبراهيـم ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيـــر" بقساـم " انفلسفــة
الإسلاميـة" فـي موضـوع :

تتكون انلجنة من :

( الآثــار انفلسفيـة فـ دقـائـد انشيعـــة الإثنـ دشـر ـة )

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة
بكليـة اآلدا جـامعة المنيـا

أ.د /محمــد علـي الجنـدي

اذستـاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

مناقشـا
ورئيسـا
مشرفـا

أ.د /السيـد محمد عبد الوهـا

اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناقشـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسادس وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحثـة :إ نـاس محمـد جمـال ،المسجـل لدرجـة " انـدكتـوراه" بقسـم " انتـار ـخ الإسـلامـ " فـي
موضـوع :
( ان مـرأة فـ انعصـر انسلجـوقـ ودورهــا انسيـاسـ وانحضــاري  590 - 447هـ  1194 – 1055 /م )

تتكون انلجنة من :

أ.د /نعمــة علـي مرســي

اذستـاك المتفرغ بقسـم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /أسامـة محمد فهمي صديـق

أستـاك التاري اإلسالمي بكليـة اآلدا
جـامعة أسيـوا
اذستــاك بكليــة اآلدا جـامعـة جنـو
الـوادي

أ.د /صــالح سليـم اايــع

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
19

مشرفـا ورئيسـا
مناقشـا
مناقشـا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()26
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انسابع وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحثـة :هنـاء فتح محمد مصطفـ  ،المسجـل لدرجـة " انـدكتـوراه" بقسـم " انتـار ـخ الإسـلامـ
" فـي موضـوع :
( انحـركــات انـد نيــة انسيـاسيــة فـ بــلاد انحجــاز فــ انعصــر انفـاطمــ )

تتكون انلجنة من :

أ.د /نعمــة علـي مرســي

اذستـاك المتفرغ بقسـم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /أحمـد عبد السالم ناصـف

أستـاك التاري اإلسالمي بكليـة اآلدا
جـامعة انطـا
اذستــاك بكليــة اآلدا جـامعـة جنـو
الـوادي

أ.د /صــالح سليـم اايــع

مشرفـا ورئيسـا
مناقشـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثامن وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :دصـام دطيـة دقيلــة ،المسجـل لدرجـة " انـدكتـوراه" بقسـم " انتـار ـخ الإسـلامـ " فـي
موضـوع :

تتكون انلجنة من :

( انسفـــارة وانسفــراء فــ انعصــر الأ ـوبــ )

أ.د /محمــد سيـد امــل
أ.د /سيـد محمود محمد عبد العال

د /.أحمـد تونـي عبد اللطيف

اذستـاك ورئيس قسم التاري اإلسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

مشرفـا ورئيسـا

أستـاكالتاري اإلسالمي بكليـة اآلدا
جـامعـة الفيـوم

مناقشـا

اذستاك المساعد المتفرغ بقسم التاري اإلسالمي

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()27
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انتاسع وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحثـة :سر ـن محمـد شحاتـة محمـد ،المسجلـة لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انتـار ـخ الإسـ لامـ
" فـي موضـوع :
( انحيـاة انسيـاسيـة والاجتمـاديـة فــ الإمبـراطـور ـة انمغـونيــة طبقــاً نقـا ـون انيـاسـا 736 – 603هــ /
1335 – 1206م )

تتكون انلجنة من :
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أ.د /نعمــة علـي مرســي

اذستـاك المتفرغ بقسـم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /أحمـد عبد السالم ناصـف

أستـاك التاري اإلسالمي بكليـة اآلدا
جـامعة انطـا

د /.الشيمـاء سيـد ـامـل

اذستـاك المساعد بقسم التاري اإلسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

مناقشـا
ورئيسـا
مناقشـا
مشرفـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسبعـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشااة الباحاـث :خليفــة جمــال خليفــة دبــد انعظــيم ،المسجاـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر" بقساـم " انتـار ـــخ
الإسـلامـ " فـي موضـوع :
( انبور ـون آتـابكـة دمشـق دراسـة تـار خيـة 534 -497هـ1139 -1104 /م )
تتكون انلجنة من :
أ.د /محمـد عبد الوها خالف

اذستـاك المتفرغ بقسم التاري اإلسالمي
بكليـة اآلدا جـامعة بنـي سويـف

أ.د /محمــد سيـد امــل

اذستـاك ورئيس قسم التاري اإلسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

د /.أحمـد تونـي عبد اللطيف

مناقشـا
ورئيسـا
مناقشـا

اذستاك المساعد المتفرغ بقسم التاري اإلسالمي

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

مشرفـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()28
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انحادي وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علي تغييـر تشكيـل

لجنـة لمناقشة الباحـث :محمـد محمـد إسماديـل جـاد ،المسجاـل
الإسلامـ " فـي موضـوع :
( انمنهــج انتـار خــ نسيـف بـن دمــر فــ
دفــان ومـوقعــة انجمــل )

تتكون انلجنة من :

تـار ـخ انطبــري مــن خــلال مـرو ـاتـه دــن استشهـاد دثمــان بــن

أ.د /نعمــة علـي مـرسـي

اذستـاك المتفرغ بقسم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

أ.د /عبد البـاري محمد الطاهـر

اذستـاك ورئيس قسم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة الفيـوم
اذستاك المساعد قسم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة الفيـوم

د /.حسن أحمد عبد الرازق السمين



لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم " انتار ــخ

علي أن يصبح
أ.د /نعمــة علـي مـرسـي

التشكيل

مشرفـا
ورئيسـا
مناقشـا
مناقشـا

الجديد علي النحو التالي :

اذستـاك المتفرغ بقسم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا
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مشرفـا
ورئيسـا

أ.د /أحمـد شوقـي إبـراهيـم
أ.د /أحمـد عبد السالم ناصـف

اذستـاك ورئيس قسم التاري اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة الفيـوم
أستـاك التاري اإلسالمي بكليـة اآلدا
جـامعة انطـا

مناقشـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى تغيير انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثا

وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشااة الباح اـث :سلطـــان خضـــر حســين انعنـــزي ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر" بقس اـم " انشر عـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوع :
( الأحكــام انفقهيــة انخـاصـة بـانكتـابــة فــ انفقـه الإسـلامــ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()29
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .
أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /حسين أحمد عبد الغني سمرة

أ.د /عــزا شحاتـة ـرار

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

اذستـاك بكلية دار العلـوم جـامعـة
القاهـرة
اذستـاك بقسـم الشريعـة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا
ورئيسـا
مناقشـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثانث وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشااة الباح اـث :مصــطف محمــد حســـن محمــد ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر" بقس اـم " انشر عـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوع :
( الأحـاد ـث انتـ حكـم دليهـا انشـافعـ بعـدم انثبـوت فـ كتـابـه الأم جمعاُ وتخر جا ً ودراسة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

أ.د/

عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر

أ.د /عــزا شحاتـة ـرار

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا ورئيسـا

اذستـاك بكليـة اآلدا جامعة أسيـوا

مناقشـا
اذستـاك بقسـم الشريعـة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
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مناقشـا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()30
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انرابع وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :دمـر دلـ مطلـق سلطـان ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انشر عـة الإسلاميـة"
فـي موضـوع :
( انـوسـائـل انمشـرودـة وغيـر انمشـرودـة نـدفـع انظلـم انـواقـع فــ
وانقـا ـون انكـو تـ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة ـرار
أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

انعقــود انمــانيـة فـ

انفقــه الإسـلامـ

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا ورئيسـا

اذستـاك بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاك الدراسـاا اإلسـالميــة
بكليـة اآلدا جـامعة المنيـا

مناقشـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انخامس وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :أحمـد دبد انعز ـز انحربـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انشر عـة الإسلاميـ ة"
فـي موضـوع :
( أحكــام انجـرائــم انتحـر ضيــة فــ انفقــه الإسـلامــ وانقـا ـون انكـو تـ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد شرف الديـن خطا

اذستاك المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
اذستـاك بكليـة الشـريعة والقانـون
جـامعـة اذزهـر بأسيـوا

أ.د /الليثـي حمـدي خليــل

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناقشـا
ورئيسـا
مشرفـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()31
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انسادس وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :ز ـاد دمـر حمـد محمـود ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انشر عـة الإسلاميـة"
فـي موضـوع :
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( أثــر انمـذهــب انفقهــ فــ تـوجيــه انحـد ــث دنــد شــراح سنــن انتـرمــذي " ابـن العربـي –
المباركفوري – محمـود شـاكر " دراسـة مقار ـة تطبيقيـة دلــ أحـاد ــث الأحكـــام فـــ فقـــه
انمعـامــلات )

تتكون انلجنة من :
أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة ـرار
أ.د /عبد الشافي أحمد علي أحمد

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناقشـا
ورئيسـا

اذستـاك بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستـاك بكليـة الدراساا اإلسالمية
جـامعة اذزهر بالقاهـرة

مشرفـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسابع وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :دبـد انعـز ز محمـد سانـم صـو ان ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر" بقساـم " انشر عــة
الإسلاميـة" فـي موضـوع :
( أحكــام جـرائـم الا تحــال فــ انفقــه الإسـلامـ وانقــا ـون انكـو تـ )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد شرف الدين خطا

اذستـاك المتفرغ بقسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمود عبد الرحمن صديق

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

اذستـاك بكليـة الشريعة والقانـون
جـامعة اذزهـر بأسيـوا

مناقشـا
ورئيسـا
مشرفـا
مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()32
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثامن وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :س حيـم فانـح حمـد انهاجـري ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انشر عـة الإسلاميـة"
فـي موضـوع :
( حـدود صـاحـب انعمـل فــ تـأد ـب انعـامـل فــ انفقـه الإسـلامــ وانقـا ـون انكـو تــ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

اذستـاك ورئيس قسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد شرف الدين خطا

اذستـاك المتفرغ بقسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمود عبد الرحمن صديق

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

اذستـاك بكليـة الشريعة والقانـون
جـامعة اذزهـر بأسيـوا

انقــــرار:
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مناقشـا
ورئيسـا
مشرفـا
مناقشـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انتاسع وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :دلـ أحمد دبـد انلـه أحمـد ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر" بقساـم " اننحــو وانصــرف
وانعـرو " فـي موضـوع :
( انجـا ـب انصـرفـ فـ معجــم مـا استعجــم مــن أسمـاء انبـلاد وانمـواضـع نلبكـري انمتوفـى سنـة  487هــ
دراسة وصفية )

تتكون انلجنة من :
أ.د /ممـدوح عبد الرحمن الرمالـي

اذستـاك المتفرغ بقسم النحو والصرف والعروض

أ.د /محمد عبد اللطيـف علـي

أستـاك وعميـد ليـة اللغـة العربيـة جامعـة
اذزهـر بسوهـاج
اذستاك المساعد بقسم النحو والصرف والعروض

د /.أيمن فتحي عبد السـالم

مشرفـا
ورئيسـا

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناقشـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()33
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثما ـون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناقشة الباحـث :ربيـع محمد دبـد انحميد محمـد ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " دلـم انلغـة" فـي
موضـوع :
( الأبعـاد انتـداونيـة فـ

تتكون انلجنة من :

أ.د /محي الدين عثمان محسف
أ.د /عيسـي شحاتـة عيسي

ـص انخطبـة فـ انبيـان وانتبييـن نلجـاحـظ )
اذستـاك المتفـرغ بقسم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /أشـرف عبد البديع عبد الكريم

اذستـاك المتفـرغ بقسم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستــاك بقســم علــم اللغــة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستــاك بكليـة اآلدا جـامعة المنيـا

د /.السيد إسماعيـل السروي

اذستاك المساعد المتفرغ بقسم علم اللغة

أ.د /عـالء حمـزاوي

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا
ورئيسـا
مناقشـا
مشرفـا مشاركـا
مناقشـا
مشرفـا
مشاركـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

رابعـا ً  :موضودات متنودـة :
انمـوضوع انحادي وانثما ون:

عـدد (  ) 4مـد  ) 7 ( +تعديـل

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :راشــد محمـد راشــد انهاجــري  ،المساجل لاـدرجة " انـدكتــوراه " بقساـم " انشر عــة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2011/1/17م ،فـي موضوع :
[ انخـدمـات الا تمـائيــة فــ انمصــارف الإسـلاميــة دراسة مقار ة بـانقـا ـون انمصــري وانكـو تـ ]
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 وكلك لماـدة عـاميــن بناا ًء علاي الاف السايد اذساتاك الاد تور المشارف علاي الباحاـث علاي أن تبادأ
المدة الجديدة اعتباراً مـن 2016/1/17م ،وتنتهي في 2018/1/16م .

انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()34
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انثا

وانثما ون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :إدر ـس دل دبد اننعيـم بكـر  ،المسجل لـدرجة " انمـاجستيـر " بقساـم " انشر عــة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2011/7/18م ،فـي موضوع :
[ الأحكــام انفقهيــة فــ تفسيــر ســورة انمـائـدة دراسة تفسير ة فقهية ]
 وكلك لمـدة عـا سابـع بنا ًء علي الف السيد اذستاك الد تور المشرف علي الباحاـث علاي أن تبادأ
المدة الجديدة اعتباراً مـن 2017/7/18م ،وتنتهي في 2018/7/17م .

انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انثانث وانثما ون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي ماـد فتارة
التساجيل للباحاـث :إسماديــل دلـ محمـد دلــ  ،المساجل لاـدرجة " انـدكتــوراه " بقساـم " انفلسفــة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2011/11/21م ،فـي موضوع :
[ دور انمــرأة فــ انثــورات انعـربيــة انمعـاصــرة دراسة فكر ة ]
 وكلك لمـدة عــا بناا ًء علاي الاف السايد اذساتاك الاد تور المشارف علاي الباحاـث علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2016/11/22م ،وتنتهي في 2017/11/21م .

انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انرابع وانثما ون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحثـة :آ ـات رجـب محمود أحمـد ،المسجلـة لـدرجة "انمـاجستيـر" بقسـم "اننحـو وانصـرف
وانعرو " بتـاريـ 2012/7/15م ،فـي موضوع :
[ انحـروف انعـاملـة مــن خــلال انقـامـوس انمحيــط نلفيـروزا بــادي ا 817هـ ]
 وكلك لمـدة عـا سـادس بنا ًء علي الف السيد اذستاك الد تور المشرف علي الباحثاـة علاي أن تبادأ
المدة الجديدة اعتباراً مـن 2017/7/15م ،وتنتهي في 2018/7/14م .

انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()35
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انخامس وانثما ون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحاـث :محمـد أحمـد خليفـة أحمــد ،المسجاـل لاـدرجة " اندكتـــوراه" بقساـم " انتـار ــخ
الإسـلامـ " بتـاريـ 2016/1/18م ،فـي موضوع:
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[ انمــور سكيــون فـ الأ ـدنـس دراسة سياسية وحضار ة 1024 – 897هــ 1615 – 1492 /م ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ انمــور سكيــون فـ الأ ـدنـس دراسة حضار ة 1024 – 897هــ 1614 – 1502 /م ]
 علما بأن هذا التعديل غير

جوهري .

انقــــرار:
وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .

انمـوضوع انسادس وانثما ون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :أحمـد جمعـة هاشـم أبـو ز ـد ،المسجـل لـدرجة " اندكتــوراه" بقسـم " انتـار ــخ
الإسـلامـ " بتـاريـ 2016/7/18م ،فـي موضوع:
[ اننظــارة واننظــار بـانـد ــار انمصـر ــة وانشـاميــة فـ دصــر انـدونــة انمملــوكيـــة  923 – 648هاـ /
1517 – 1250م ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ اننظــارة واننظــار بـانـد ــار انمصـر ـــة فــ

1517م ]

دصـــر انـدونـــة انمملــوكيـــة  923 – 648هاـ – 1250 /

 علما بأن هذا التعديل غير

جوهري .

انقــــرار:
وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()36
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انسابع وانثما ون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضااوا رسااالة الباحاـث :محمـــود محمـــد انصغيـــر ،المسجااـل لااـدرجة " ان مـاجستيـــر" بقسااـم " اننحـــو
وانصرف وانعـرو " بتـاريـ 2016/7/18م ،فـي موضوع:
[ انخصـائـص اننحـو ـة وانصـرفيـة فـ تـراكيـب انصحـف انمعـاصـرة روز انيـوسـف موذجاً انعـدد 4593
وانعـدد  4594دراسة تحليلية ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ انخصـائـص انصـرفيـة فـ

نغــة انصحـف انمعـاصـرة روز انيـوسـف موذج اً

دراسة تحليلية ]
 علما بأن هذا التعديل غير

جوهري .

انقــــرار:
وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .

انمـوضوع انثامن وانثما ون:

27

انعـدد  4593وانعـدد 4594

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :دلـ دبد انمقصـود دبد انحميـد محمـد ،المسجـل لـدرجة "انمـاجستيـر" بقساـم
" انفلسفـة الإسلاميـة" بتـاريـ 2014/5/19م ،فـي موضوع:
[ انمقــاربــة فــ انمنهجيـة الأخــلاقيــة بيــن انقــرآن انكــر ــم وانكتــا انمقــدس ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ انمسـائــل الأخــلاقيــة فــ انقــرآن انكــر ــم وانكتــا انمقــدس دراسة مقار ة ]
 علما بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:
وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .
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ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أغسطـس المنعقد في 2017/8/21م ()37
ــ االجتماا مصـور بالصـوا والصـورة .

انمـوضوع انتاسع وانثما ون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :دبـد انمجيـد انمبـروك دلـ  ،المسجـل لـدرجة "انمـاجستيـر" بقسـم "انشـر عـة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2016/2/15م ،فـي موضوع:
[ أثــر انتقنيــة انطبيــة فـ الاختـلافـات انفقهيــة مــن خــلال بـــا " األطعمة  ،التـداوي ،
الميراث  ،الجنايات والحدود ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ أثــر انتقنيــة انطبيــة فـ الاختـلافـات انفقهيــة مــن خـلال بــا " األطعمة ،
الجنايات والحدود]
 علما بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

وافق انمجلس دل

التداوي ،

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .

انمـوضوع انتسعـون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :ثـامـر سعيـد سعـد انمطيـري ،المسجـل لـدرجة "انمـاجستيـر" بقسـم "انشـر عـة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2016/12/19م ،فـي موضوع:
[ آ ــات الأحكـام دنـد الإمـام ابــن رجـب انحنبلــ جمعا ً ودراسة ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ آ ــات الأحكـام دنـد الإمـام ابــن رجـب انحنبلــ فــ انمعـامـلات جمعا ً ودراسة ]
 علما بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .

انمـوضوع انحادي وانتسعون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/8/14م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :راشـد هـادي محمـد شبيـب ،المسجـل لـدرجة "انمـ اجستيـر" بقسـم "انشـر عـة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2015/12/21م ،فـي موضوع:
[ منهـج الإمــام أحمـد بـن ـوسـف انكـواشـ ا  680هـ فـ تفسيـر آ ـات الأحكـام ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
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[ منهـج الإمــام أحمـد بـن ـوسـف انكـواشـ فـ انتفسيــر ]
 علما بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

وافق انمجلس دل

انتعد ل دلما ً بأ ه غير جوهري .
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انمـوضوع انثا

وانتسعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/8/14م ،بنـاء ً علاي موافقاة
مجلااس قسااـم " انفلسفـــة الإسلاميـــة " بجلسااته بتااـاري 2017/8/7م ،علااـي نق اـل إش اـراف السيااـد أ.د/
محمــود محمــد س مـــة ،علااـي بعااض الطااال المسااجلين لدرجااـة [ الماجســتير و
ـتار
ـد السـ
ـيد عبـ
الـدكتورا ] ،وكلاك نظااراً لوفاتاـه ليساند اإلشاراف للسياـد أ.د /سـ
ميهوب ،اذستـاك المتفرغ بالقسـم ،وانطـلا هـم :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دد
دد الحميد
دد د د
ديم م محمد
انطانبـة /الشد
الماجستير" بتـاري 2017/2/20م
المساجل
ريدد
انطانـب /مصطفي أحمد ث بد
لدرجة " الماجستير" بتـاري 2012/2/20م
المساجل لدرجاة "
انطانـب /محمد د د هللا السيد جب ر
الماجستير" بتـاري 2014/11/27م
المساجل
شم حلمي بيبمي
انطانـب /مبيدددي
لدرجة " الماجستير" بتـاري 2016/6/20م
المسااجل لدرجااة "
انطانــب /د ددد هللا يدد لم د ددد هللا محمددبد
الماجستير" بتـاري 2017/5/15م
المساجلة
انطانبـة /ند د د المحسدد أحمددد
لدرجة " الدكتورا " بتـاري 2014/12/15م
المساجل
انطانـب /محمد محمبد دلدي الب يدر
لدرجة " الدكتورا " بتـاري 2014/12/15م
المساجل
انطانـب /محمد محمدد ييد دثمددد
لدرجة " الدكتورا " بتـاري 2016/6/20م
انطانـــــــــب /م ددددددددددددرود السيددددددددددددد م ددددددددددرود
المسجل لدرجة " الدكتورا " بتـاري 2014/9/15م
ب يد

المساجلة لدرجااة "

انقــــرار:
انمـوافقــة .
انمـوضوع انثانث وانتسعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/8/14م ،علي تأجيل امتحان
الطالبـة /فاطمة سـويد موسـي مضـحي ،المقيادة بالسانة التمهيدياة " للماجسـتير" بقساـم "
الشريعة االس مية " إلاـي الادور الثاناـي بنـاء ً علاي خطاا السياـد أ.د /المستشاار الثقافاـي لسافارة دولاة
الكويـت بالقاهرة ،وكلك نظـراً لظروف الطالبـة التي منعتها مـن الحضور فـي موعـد امتحان الـدور اذول .

انقــــرار:
انمـوافقــة .
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موضودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضوع انرابع وانتسعون:

الوارد من لجنة العالقاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ

انخطـا

2017/8/14م ،بنـاء ً

علي موافقة مجلس قسـم " الب غة والنقد األدبي واألدب المقارن " بجلساته المنعقادة
كـل مـن :
بتـاريـ 2017/6/5م ،قد وافق علي ترشيـح ٍ
 .1السيـد أ.د /حافظ محمد جمال الدين المغربي اذستـاك ورئيس القسـم
مرشحـ ا ً أساسيـ ا ً

 .2السيـد أ.د /منير عبد المجيد فوزي ،اذستــاك بالقسـم

مرشحـ ا ً احتياطيـ ا ً

لالستفـادة من البرنامج التنفيـذي بين حكومـة ج  .م  .ا وحكومة بوليفيـا .
انقــــرار:

انمــوافقــة .

( ما ستجـد من أدمــــال )

انمـوضوع الأول:
" علي تشكيـل لجنـة لمناقشـة الباحـث  :صانـح أحمـد

انخطـا الوارد من قسـم " اننحو وانصرف وانعرو
دبد انرشيـد ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بالقسـم فـي موضـوع :
( انتـرابـط اننصـ فـ انحـد ـث اننبـوي انشـر ـف ،مـوطـأ الإمــام موذجا ً )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمد عبد الرحمن الريحانـي

أ.د /يوسف أحمد جاد الر محمد
أ.د /رجـف محمود أحمد سليمان

اذستاك بقسم النحو والصرف والعروض

مشرفـا
ورئيسـا

جـامعة أسيـوا

مناقشـا

وعميــد
ليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
اذستـاك وعميـد ليـة اآلدا

اذستاك المتفرغ بقسم النحو والصرف

والعروض

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناقشـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى ان تشكيل انمقترح .
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انمـوضوع انثا :
بشـأن موافقة مجلس قسـم "الشريعة االس مية " بجلسته المنعقدة بتاريـ
2017/8/7م ،بنـاًء علي الطلف المقدم من السيدة الد تـورة /غادة محمد عبد الرحيم،
اذستـاك المساعد بالقسـم لمرافقـة زوجهـا المعـار بجامعة نجـران بالمملكة العربية السعودية ،وكلك
للعام السابـع .
انقــــرار:

انموافقة منحها أجازة مرافقة نزوجها نكون الإجازة وجوبية .
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انمـوضوع انثانث:
بشـأن تفـويـض السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيـس المجلس فــ :
 .1اعتماد نتائج فحص االلتماسـاا المقدمـة من اال

الفرق الدراسية اذرباع ( انتســاب /

انتظـا ) للعام الجامعـي 2017/2016م .
 .2اعتماد المنح وتشكيل لجان المناقشة ،والتسجيل علي أن تعرض علي المجلس في التصديق
في المجلس التالـي .
انقــــرار:
انمــوافقــة .
وقد ا ته

مد ـر أمـا ة انمجلـس
انمجلـــس
أ/.

الاجتماع وأغلق انمحضر ف

حينه ف

تمام انسادة انثا ية دصـ ًرا ً.

مراجـع انمجلـس نغو ـا ً
أ.د/

أميــــن
أ.د/

رجــــب محمـــود أحمـــد
انوها

انسيد محمد سيد دبد

عتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

أ.د/
محمـد دبـد انرحمن انر حا
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31

