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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م21/8/2017 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، ( أغسطـس)

  
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 
 الريحاني محمـد عبد الرحمن

 

 

 

 

 

 

 

 

رئاايس المجلااس                  - محمــد دبــد انــرحمن انر حــا  االجتماااا الساايد اذساتاك الااد تور/بــدأ 

       : ـانتان ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً اذعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو

وبداياة  يـاء العاام الدراساـإنها لايع عـة بشاكر الجمياـجلسا، اليد انكليةمد د أ.د/ـالسيح ـافتت .1
 . ددـاء اذقسام الجـه الشكر لرؤسـي الجديد ووجـالعام الدراس

   لية دار العلوم لية دار العلوم

FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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د ـلسيويتم اعتمادها من ا مجالس اذقسـام علي أن تشكل في شهر سبتمبـربتشكيل  المطالبة .2
م ا مان رؤسااء اذقساا،وأن تشكل لجناة الدراسااا العليا نيابة عن المجلس، دميد انكليةأ.د/ 

 . وكوي الخبـرة من الكنتـروالا 
 ل موعدها بأسبوعيـن .ـالن عن المناقشاا قبـاإلع .3

    انمـوضوع الأول:

 م .17/7/2017بجلسـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 م .8/8/2017بجلسـة  انطارئ انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .      
    انمـوضوع انثا  :

هر ن شاـي تبادأ ماـالتا وضـع ضوابـط اللجان المنبثقة عان مجلاس الكلياـة للادورة الجديادةشـأن ب      
 م .2018 يوليـوي ـم وتنتهي ف2017 سبتمبـر

 :ـرارـانقـ 

  تلا  شترك ف  انلجان انمنبثقة إلا من شارك ف  أدمال انكنترولا .1

 . بمجلس انكلية ،وانلجان الأقدمية دل  انباق  ولا  جمع بين دضو تين تطبق قوادد .2

ولا تز د انلجنة دن سبعة فيما  لا  ز د ددد انمشتركين من أي قسم دن خمسة أدضاء .3

 . طبقاً نقرار مجلس انجامعة ددا انرئيس

 . تشكيل انلجان دل  ضوء تلك انضوابط ،دميد انكلية /انسيـد أ.د عتمد  .4
 ــــــــــــــــــــــــــــ   

 (2)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 

 

    :انثانث انمـوضوع
ــ مية م " ـالااوارد ماان قساا انخطــا        ــفة االس م، 7/8/2017بجلسااته المنعقاادة بتاريااـ  " الفلس

 /لد تااـوربخصاـو  ترقيااـة السياـد اماا ورد مااـن تقريار اللجناة العلميااة لترقياة اذساتاـذة   يـعلا بالموافقاة

 ( .  أستـاك) إلـي درجـة  اذستـاك المساعد بالقسـم، محمد س مة عبد العزيز

 :ـرارـانقـ 

  اندرجة،وتعيينه ف   انلقب انعلم  أستاذ بانقسم سيادته انموافقة دل  منح        
 

 

    :انرابع انمـوضوع
"  م ـ، رئايس قساالسيد محمدد يديد د دد الب د  د أ.د/ ـالسيالوارد من ا انخطـا      

 : ـ و انتانـ  اننحـدلبقبـول اذوراق الخاصة بالدراساا العليا بالقسـم  "الفلسفة االس مية 
السااااانة التمهيدياااااة للمخطواااااااا للطاااااال  الحاصااااالين علاااااي دبلاااااوم المخطواااااااا عاااااام  .1

 من السنواا السابقـة . م، أو2016/2017
ستثنـاء قبـول أوراق الطال  المتقدمين لدبلوم المخطوااا الحاصلين علي الشهاداا العليا با .2

 التعليم المفتـوح .

 ( ،و لياة الدراسااا دددبة ودقيددةقبـول أوراق اذزهر  لية الدعوة وأصول الادين )  .3
 اإلسالميـة ،وأقسام العقيدة والفلسفة باذزهـر .

ي ـ( ،ومان يرباف فاي التقادم إلا جيددد لية دار العلوم الحاصلين علي تقدير عـام )  اـال  .4
 القسـم . 

 :ـرارـانقـ 
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 انموافقة مع تطبيق انلائحـة .            
 

    :انخامس انمـوضوع
"  مـاك المسااعد بقساـ، اذستزينب فرغلي حافظورة/ ـالسيدة الد ت الطلف المقدم من بشـأن       

 علي انضمامهـا عضواً بمجلس القسـم . "  األدبي واألدب المقارن والنقدالب غة 

 :ـرارـانقـ 

قوادد انمنظمة بقا ون تنظيم انجامعات لتشكل ف  مجلس انقسم بدا ة من اندورة انجد دة طبقاً ن        

. 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انسادس انمـوضوع
ي لعام الدراسالسيـد أ./ مدير رعاية الطال  بالكلية ؛نظـراً لقر  بداية اخطا  الوارد من الشـأن ب       

ديااد الجديااد ،وتح داد دلياال للكليااة للعااامـإعاام، التكاارم بالموافقااة علااي 2017/2018الجديااد عااـام 
 ليتم اباعته مبكـراً قبل بداية العام الجامعـي الجديـد . لـالسعر للدلي

 :ـرارـانقـ 

 : نـة مـمكو  انكلية لتشكيل نجنة بقرار دميد انكلية نتطو ر دني    

وكيل الكلية لشئون السيـد أ.د/  .1

 التعليم والط ب

 رئيسـا  

 عضـوا   منير عبد المجيد فوزيالسيـد أ.د/  .2

 عضـوا   محمد سيد كامـلالسيـد أ.د/  .3

 عضـوا   مديـر شئون الطـ بالسيـد  أ./  .4

 عضـوا   مديـر رعاية الطـ بالسيـد أ./  .5

توصيف انمقررات ،والأساتذة بالأقسام وتخصصاتهم انعلمية ،وخطة الأقسام انبحثية ،وإرشادات   شمل

( جنيهاً دل  أن  25( إن  )  20مة اندنيل من ) ،وترفع قي  نلطلا  نمعرفة انتعامل مع كل قطاع بانكلية

 تحصل انرسوم نصانح صندوق ردا ة انطلا  بانكلية  .

    :انسابع انمـوضوع
ة ـللجن ، تبينم14/8/2017بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ   المكتبـاالجنة  الوارد منانخطـا        

نواا تباا تأمل اللجناة بشاراء الكتاف فاي الساي مبني المكـي المعرض ؛الذي أقيم فـقلة المعروض ف
 ـرة بضعف المبلـغ السابـق .هالقادمة من معرض الكتـا  بالقا

 :ـرارـانقـ 

 . وانبحوث رئيس انجامعة نلدراسات انعليا  ائب عد خطا  بانتوصية نسيادة         

    :انثامن انمـوضوع
ياة أخصائـي شاوون تعلايم  بالكل ،را يم ج دخ لد إب اإلهـداء المقدم من السيـد أ./شـأن ب       

 .  اميـراا مراقبة تقديراً منه لهذه المؤسسـة(  4عـدد ) الكويـت ،ومتعاقد للعمل بدولـة 

 :ـرارـانقـ 

 . دل  قبول الإهداء ةانمـوافقـ      
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

     ـلا  :نطموضودات شئـون ا

    انمـوضوع انتاسع:

علاي  ( انتســاب/  انتظــا ي ) ـالفرقاة اذولا ااال مان  اا المقدماةبعض الطلبا  بشـأن      
 : و انتانـ ـ  اننحـم دلـوهجامعة المنيا إلـي  لياا أخري ، تحويلهما من  لية دار العلوم

 انسبـب تحو ل إن  الاسـم م.

 اجتماعيـةظروف  جامعة الفيو  ناديـن حسام الدين أحمد  .1

ظروف صحية  جامعة القاهرة نانسي محمد السيد فهمـي  .2
 لوالدها

ظروف مادية  جامعة القاهرة محمـود ناصـر نظمـي  .3
 وأسريـة

صابة ظروف إ جامعة القاهرة دينـا توفيق محمد توفيـق  .4
 بقدميها

ظروف مادية  جامعة القاهرة مصطفي أحمد محمد عبد القوي  .5
 وأسريـة

 ظروف اجتماعيـة جامعة القاهرة أحمـد علي لبيـف شحاتـة  .6

جامعة  محمـد علي عرفـان سليـم  .7

 االسكندرية
ظروف صحية 

 لوالده

ــو  مـي مصطفي عبد الفتاح حسين  .8 ــة الفي /  جامع

 جامعة القاهرة
 ظروف عائليـة

 ظروف  ر حلمـيـشيمـاء سمي  .9

 ظروف اجتماعيـة جامعة القاهرة خلود مختار محمد عبد الحميد  .10

 انمــوافقــة  . : رارــنقـا 

 موضودات اندراسات انعليا :

 ( 29عددهــم )      : أولاً : انمنـح 

    انمـوضـوع انعاشر:

رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـلمنعقادة بتارياااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
ف مرتبـة انشر "  بتقـدير عـام  الإسلاميـة انشر عـة "  بقسـم ، أحمـد باجـ  راضي انعنزيث: ـاحللب  " نـدكتـوراها"

 :موضوعفـي الأونـ  

 ( دراسة  ظر ة تطبيقيةانمصلحــة وأثـرهـا فـ  انمعـامـلات انمـانيـة انمعـاصـرة   )

 : رارــقـنا 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انحادي دشر انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

 مرتبـة انشرفر عـام "  بتقـديانشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، دلـ  جبر ـل صقـر سعيـدث: ـاحللب  "نـدكتـوراها"

 :موضوعفـي الأونـ  
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 ( قضـــاء انـد ـن مفهــومــه وأحكـامـه فــ  انشـر عــة الإسـلاميــة   )

 : رارــنقـا 

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

 

    :انثا   دشر انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

جيـد "  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، طـارق محمـد محمـاس انعتيبـ  : ـثاحللب  "انمـاجستيـر

 :ضوعموفـي جـداً 

 (  دراسة فقهية مقار ةأحكــام انتفــو ــض فــ  انفقــه الإسـلامــ   )

 : رارــنقـا 

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

 

    :انثانث دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
"  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، معجـب شافـ  محمـد دبيـد انرفيـديث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي ممتــاز 

 (  مقار ةفقهية  دراسةـانـة فــ  انفقــه الإسـلامــ  جعأحكــام انصــور انمعـاصـرة نل  )

 : رارــنقـا 

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

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر الكليةمحضر مجلس  ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انرابع دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
 ـازممتـ"  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، خانـد دبد انكر ـم انعنـزيدـادل  ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

 (  مقار ةدراسة  انتطبيقــات انفقهيــة انمعـاصــرة نقـادــدة مـا لا  تــم انـواجــب إلا بــه فهــو واجــب  )

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      فع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/         وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  بر          
 الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

 

    :انخامس دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
فاـي  ممتـــاز"  بتقاـدير عاـام انشـر عــة الإسلاميــة  "  بقساـم ، سعــد انعازمــ فا ـز  ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوع

 ( أحكــام انعقـود انتـابعـة نعقـد انتـور ـد فـ  انفقــه الإسـلامـ  وانقـا ـون انكـ،و تــ   )

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

 

    :انسادس دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     

ممتـاز   "  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  مبقسـ ، صـلاح رمضـان محمـد انشر ـف ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

 ( انقـوادـد انفقهيــة انمبنيــة دلــ  انضمــان وتطبيقـاتهــا انفقهيــة انمقـار ــة  )

 :رارــنقـا 

ئااف ان       وافااق المجلااس علاا  االقتااراح وأوصاا  برفااع اذماار إلااي سااعادة اذسااتاك الااد تور/                   
 رئيس الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انسابع دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياايااا بالكلياة بجلسااتها موافقااة لجناة الدراساااا العل بشــأن     
ز  ممتـا"  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، دبد انعز ـز ديد حمـود انعتيبـ  ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

 ( ار ةفقهية مقدراسة فيهــا انحنفيــة بـانظـاهــر  انمسـائــل انتــ  أخــذ  )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انثامن دشر انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـيااالمنعقادة بتارموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
"  بتقـدير عاـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، أحمـد فانـح مطلـق رشيـد انعـازمـ  ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي ممتـاز  

 ( دراسة مقار ةأحكــام انتفضيــل فـ  غيــر انعبـادات فـ  انفقـه الإسـلامـ    )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انتاسع دشر انمـوضـوع
جااـة رد علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
ممتـاز  "  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، جمعـان مبـروك سعـود مبـروك ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

أثــر انعمـل بـد ـل الاستحســان فـ  مسـائـل اننكــاح وانطـلاق مـع انتطبيـق دلـ  قـا ـون الأحـوال انشخصيـة   )   

 ( سة مقار ةدراانكـو تـ  وانمصـري 

 :رارــنقـا 

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

 (8)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انعشـرون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
فـي از  ممتـ "  بتقـدير عـام إسلاميـة انشـر عـة ال "  بقسـم ،  بـراك سـارة دبد انلـه رسـام :ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوع

 بـانقـا ـون مقار ة يةفقه دراسة انتطبيقــات انمعـاصـرة لأحكـام رؤ ــة انمعقــود دليـه وأثـرهـا فـ  انتعـاقـد  )  

 ( نكـو تـ ا

 :رارــنقـا 

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

    :انحادي وانعشرون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
جـداً  جيـد "  بتقـدير عـام انشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، نميـاء دبد انناصـر ثابـت دلـ  :ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

 (  فقهية أصونية دراسةمـراحـل تطــور اننـازنـة وأثـرهـا فـ  الأحكـام انفقهيـة فــ  انمعـامـلات   )

 :رارــنقـا 

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

    :انثا   وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

رف مرتبـة انش "  بتقـدير عـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ، مشـاري سعيد حميـد انعنـزي ث:ـاحللب  "نـدكتـوراها

 :موضوعفـي الأونـ  

 دراسةالآراء انعقـد ـة انمتعلقـة بمــا بعـد انمــوت دنـد انمسلميـن ودنـد الأد ــان وانملـل الأخــرى   )   

 ( مقار ة

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      عادة اذستاك الد تور/         وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي س          
 الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انثانث وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

رف مرتبـة انش "  بتقـدير عـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ، طـه رشـا طـه دبد انعز ـز :ـةاحثللب  "نـدكتـوراها

 :موضوعفـي الأونـ  

 (  هـ 1270ا فــ  تفسيــر الأنـوســ  قضا ـا انعقيــدة   )

 :رارــنقـا 

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



 8 

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

 

    :انرابع وانعشرون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
 "  بتقاـدير عاـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ،   فيسـة دبد انراضـ  مردـ  أحمـد :ـةاحثللب  "رنمـاجستيـا"

 :ضوعموفـي ممتـاز  

 ( مـوقـف انمستشـرقيــن مـن الأ بيــاء بيــن انيهـود ــة وانمسيحيــة والإسـلام  )

 :رارــنقـا 

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

 

    :مس وانعشرونانخا انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

فـي ممتـاز   "  بتقـدير عـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ، طـه دـلاء طـه دبد انعز ـز ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوع

 ( ــن الأرثـوزكـس وانبـروتستـا ـت فـ  إثبـات انمعتقـد انمسيحـ  فـ  انقـرن انعشـر ـن منهــج انـلاهـوتيي  )

 :رارــنقـا 

ائااف ن       وافااق المجلااس علاا  االقتااراح وأوصاا  برفااع اذماار إلااي سااعادة اذسااتاك الااد تور/                   
 رئيس الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انسادس وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

فاـي ممتـاز   "  بتقـدير عـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ، سعـد سلامـة بـدوي وراد ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا
 :موضوع

 ( مـوقـف انمستشـرقيـن مــن انـزهـد فــ  انقــرن الأول انهجــري  )

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      عادة اذستاك الد تور/         وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي س          
 الجامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .

 

    :انسابع وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

 فـيممتـاز   "  بتقـدير عـام انفلسفــة الإسلاميـة  "  بقسـم ،  حمد إبراهيـمونيـد فـاروق أ ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا
 :موضوع

 ( رؤ ة  قد ةفكــر انـدكتــور حسـن حنفـ    )

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/                   
 لدراساا العليا والبحوث .الجامعة لشوون ا
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    :انثامن وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

فـي ممتـاز    "  بتقـدير عـامانفلسفــة الإسلاميـة "  بقسـم ، دلـ  ربيـع  اسـر دبد انحافـظ ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا
 :موضوع

 ( هـ1250ا منهــج انبحــث فــ  انعلــوم الإسـلاميـة دنــد الإمــام انشـوكـا ــ    )

 :رارــنقـا 

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انتاسع وانعشرون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

"  بتقاـدير عاـام  اننحـو وانصـرف وانعـرو  "  بقسـم ، محمـد نيسـ  دبد انرحيـم فـراج ث:ـاحللب  "نـدكتـوراها
 :موضوعفـي مرتبـة انشرف الأونـ  

 (  موذجاً أ ظمــة انـربـط فـ  اننصـوص انشعـر ـة شعـر الإمــام انبـوصيــري   )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انثلاثـون انمـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها  بشـأن     

 "  بتقـدير عـام  اننحـو وانصـرف وانعرو  "  بقسـم ،  يصـل دلـوش معـدي انعتيبـ ف :ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوعفـي ممتـاز  

 (  موذجاً  ــوىقتآ ــات ان  -الأبنيــة وانتـراكيـب فـ  انقــرآن انكـر ـم    )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انحادي وانثلاثون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
فـي  ممتـاز"  بتقـدير عـام  إسلامـ انتار خ ال "  بقسـم ،  ـاد ة هشـام ددنـ  محمـود :ـةاحثبلل  "نمـاجستيـرا"

 :موضوع

 – 922هاـ / 408 – 382انحيـاة انسيـاسيــة ومظـاهـر انحضــارة فـــ  انـدونـــة انمـأمـو يـــة بخــوارزم   )    
 ( م1017

 :رارــنقـا 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                
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    :انثا   وانثلاثون ـوضـوعانم
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
فـي  جيـد جـداً "  بتقـدير عـام  إسلامـ انتار خ ال "  بقسـم ، إسـراء مردـ  حامد حسيـن :ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوع

 ( والاجتمـاديـة انـداخليـة فـ  انعصــر انعبـاسـ  انثــا ــ  ودورهـا فــ  انحيـاة انثقـافيـة انحـركـات  )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انثانث وانثلاثون وعانمـوضـ
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
جيـد "  بتقـدير عـام  إسلامـ انتار خ ال "  بقسـم ، د انصبورـد رفعـت دبـإسماديـل محم ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي  جـداً 

فـ  انمنهـج وانـوسـائـل   دراسة تار خية مقار ة  ـوسـف بــن تـاشفيـن بــن أ ـو  صـلاح انـد ـن بـو  عقـو أ  )    

 ( والآثـار

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/                   
 يا والبحوث .الجامعة لشوون الدراساا العل

    :انرابع وانثلاثون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     

  "  بتقـدير عـام انبلاغة واننقد الأدب  والأد  انمقارن "  بقسـم ، محمـد تمـــام دبـد انحميـد ث:ـاحللب  "اندكتـوراه

 :موضوعفـي مرتبـة انشرف الأونـ  

 ( انسيـاق وبـلاغـة انحـذف فـ  آ ـات انقصـص انقــرآ ـ  بيـن انبـلاغـة انعـربيـة وانلسـا يــات اننصيــة  )

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/                   
 جامعة لشوون الدراساا العليا والبحوث .ال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انخامس وانثلاثون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياالكلياة بجلسااتها موافقااة لجناة الدراساااا العليااا با بشــأن     

"  بتقـدير  دلـم انلغـة واندراسـات انساميـة وانشرقيـة"  بقسـم ،  جـلال فتح  سيـد دـدوي ث:ـاحللب  "اندكتـوراه
 :موضوعفـي مرتبـة انشرف الأونـ   عـام 

 ( جرير والفرزدقالأبعــاد انحجـاجيــة فـ   قـائـض   )

 :رارــنقـا 

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

 

    :انسادس وانثلاثون انمـوضـوع
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رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـريااالمنعقادة بتاموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
"   دلـم انلغـة واندراسـات انساميـة وانشرقيـة"  بقسـم ، انحسيـن مصطف  صابر أحمـد ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي ممتـاز   بتقـدير عـام 

ـة فـ  ضـوء  ظـر ــة انتحليـل انتـراتـب انـدلانـ  دنـد انثعـانبـ  مـن خـلال كتـابـه فقــه انلغـة وســر انعـربي  )   

 ( انتكـو ن 

 :رارــنقـا 

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

 

    :انسابع وانثلاثون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياااساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها موافقااة لجناة الدر بشــأن     
دلــم انلغــة واندراســات انساميــة "  بقساـم ،  ضـال حمـدي دبـد انصـبور انشادنــ  ث:ـاحللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي ممتـاز   بتقـدير عـام  " وانشرقيـة

 ( د قــل دلـ  ضــوء الأسلـوبيــات الإدراكيــةانتعبيــر الاستعـاري فـ  شعـر أمــل   )

 :رارــنقـا 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس رعن شه محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انثامن وانثلاثون انمـوضـوع
رجااـة د علاـ  ماانح  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريااموافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها  بشــأن     
ممتـاز   بتقـدير عـام  " اندراسـات الأدبيــة"  بقسـم ، د أبو انفضـل أحمـدماجـدة محم :ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا"

 :موضوعفـي 

 ( دراسة فنيةانبطــل فــ  روا ــات فتحــ  غا ــم   )

 :رارــنقـا 

ائف رئيس ن      وافق المجلس عل  االقتراح وأوص  برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الد تور/                   
 عة لشوون الدراساا العليا والبحوث .الجام

 

 ( 22عددهـم )       : تسجيـلات: ان ثا يـاً  

    :انمـوضوع انتاسع وانثلاثون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف "  انفلسفـة الإسـلاميــة  "  بقسـم  " كتـوراهنـدا"  ةـدرج،  لمحمـد حسـن معـاذ حسـن :ـثاحالب

 ( أبـو انفيـض انمنـوفـ  حيـاتـه وتصـوفـه  )

 :تحت إشراف 
 اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة محمود إسماعيل الجزار أحمدأ.د/ 

 اآلدا  جـامعة المنيـا ةبكليـ                              

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            

 

     :انمـوضوع الأربعـون
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تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـف "  الإسـلاميــةانفلسفـة  "  بقسـم  " نـدكتـوراها"  ةـدرج،  لدمـاد اند ـن فتحـ  دل  دبد انعـال :ـثاحالب

 : موضوع

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

 :تحت إشراف 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ة .وا والصـورـور بالصـمص االجتماا  ــ                
 الفلسفة اإلسالميةاذستـاك ورئيس قسم  السيـد محمد عبد الوهـا أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انحادي والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـقادة بتارياالمنعموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم  " نـدكتــوراها"  ةـدرجا،  لدمـر إسماديل فكـري دبـد انقـادر :ـثاحالب

 : موضوع
 (انفكـر ــة وانعلميــة   م2008ا جهــود دبد انوهـا  انمسيــري   )

 :تحت إشراف 
 الفلسفة اإلسالميةاذستـاك ورئيس قسم   السيـد محمد عبد الوهـاأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انثا   والأربعون
ساجيل تراح ، علاي اقتام14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقسـم  " نـدكتـوراها"  ةـدرج،  لجـلال حمدي دبد انتـوا  أبـو انعـلا :ـثاحالب

 : موضوع

 (هــ فــ  انعلــوم الإسـلاميــة  255منـاهـج انبحــث دنــد انجـاحــظ ت   )

 :تحت إشراف 
 الفلسفة اإلسالميةقسم اذستـاك ورئيس  السيـد محمد عبد الوهـا أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 لصـورة .وا واـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انثانث والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف "  انفلسفـة الإسـلاميــة "  بقسـم  " نـدكتـوراها"  ةـدرج،  لرضـا محمـد محمـد إبراهيـم :ـثاحالب

 (  هــ354ا واننفــري  هــ309ا نتصــوف بيــن انحــلاج أسـس ا  )
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 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            
 

    :انمـوضوع انرابع والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف "  انفلسفـة الإسـلاميــة "  بقسـم " نـدكتـوراها"  ةـدرج،  لمحمـد أبـو انعـلا زكر ـا :ـثاحالب

 (نفلسفــ  فـ  الإســلام  أثــر الأد ــان انـوضعيــة فــ  انتفكيــر ا  )

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المتفرغ بقسم الفلسف سيـد عبد الستار ميهـو أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            

    :انمـوضوع انخامس والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياراساا العليا بالكلية بجلستها موافقة لجنة الد بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم  " نمـاجستيــرا"  ةـدرج،  لسـلام حسـن محمـد دبـد اننعيـم :ـثاحالب

 : موضوع

 (  دراسة مقار ة هـ672ا ـوسـ  هـ و صـر انـد ـن انط685الإمـامــة بيــن  ـاصـر انـد ـن انبيضـاوي ت   )

 :تحت إشراف 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 
 جـامعة المنيـا –ليـة دار العلـوم بك

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انسادس والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ـــة "  بقسااـم  " نمـاجستيـــرا"  ةـدرجاا،  لـدمـدحـــت جبانـــ  حســـن محمــ :ـثاحااالب ي ـفاا "  انفلسفـــة الإسـلاميـ

 : موضوع

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

 (  االكـوينــي

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 

 جـامعة المنيـا –ة دار العلـوم بكليـ

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            
 

    :انمـوضوع انسابع والأربعون
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تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفـة الإسـلاميــة "  بقسـم  " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لبر ـلمحروسـة صبـري بسطـاوي ج :ثـةاحالب

 : موضوع

 (اً  ـ موذجمـوقــف الإمــام محمــد دبــده والإمــام سعيــد اننــورســ    )

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 

 معة المنيـاجـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انثامن والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  ـأنبش     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم  " نمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لأسمـاء دبد انفتـاح محمد أحمــد :ثـةاحالب

 : موضوع

 " الخلوتيـة والخليليـة " ـوفيــة انمعـاصــرةمـلامــح انتصــوف الإسـلامــ  دنــد انطــرق انص  )
 (اً  ـ موذج

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

    :انمـوضوع انتاسع والأربعون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم  " نمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لسمـاح دبد انفتـاح أحمـد محمـد :ثاـةاحالب

 : موضوع

 ( حـامـد طـاهـر  ــ قضا ــا انتفكيـــر انفلسفــ  الإسـلام  )

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            
 

    :انمـوضوع انخمسـون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياا بالكلية بجلستها موافقة لجنة الدراساا العلي بشـأن     
 : موضوعي ـف "  انفلسفـة الإسـلاميــة "  بقسـم  " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لولاء محمـد أحمد محمد :ثـةاحالب

 ( إشكـانيــة انعقــل وانمــادة بيــن انطبيعييــن الأوائــل وانفـلاسفــة انمغـاربــة  )

 :حت إشرافت 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 (19)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 
 ـاجـامعة المني –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انحادي وانخمسون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم " نمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لحمـادة محمـد دبد انغفــار دلــ  :ـثاحالب

 : موضوع

فــ  دراســة انقضا ــا  هـ505ا دلالات انمصطلــح الأصـونــ  وانمنطقــ  دنــد أبــ  حـامـد انغـزانــ    )     

 (انكـلاميــة 

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المتفرغ بقسم الفلسف سيـد عبد الستار ميهـو أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –ار العلـومبكليـة د

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انثا   وانخمسون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف "  انفلسفـة الإسـلاميــة "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لها ـ  أحمـد قطـب جبـر :ـثاحالب

 ( هـ1332ا قضا ــا الأنـوهيــة فــ  تفسيــر محـاسـن انتـأو ــل نلقـاسمـ    )     

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المتفرغ بقسم الفلسف سيـد عبد الستار ميهـو أ.د/ 

 اجـامعة المنيـ –بكليـة دار العلـوم

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 

    :انمـوضوع انثانث وانخمسون
تساجيل  ، علاي اقتاراحم14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها موافقة ل بشـأن     
ي ـفا "  انفلسفــة الإسـلاميـــة "  بقساـم " نمـاجستيــرا"  ةـدرج،  لمحمـد حسـن دبد انناصـر دثمـان :ـثاحالب

 : موضوع

 (لإسـلامــ  انفكـر ــة فــ  انفكــر ا محمـد سيـد المسيـرجهــود انـدكتـور   )

 :تحت إشراف 
 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمد محمد علي عبد الصالحيند./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            
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    :انمـوضوع انرابع وانخمسون
ح تساجيل ، علي اقتـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريعليا بالكلية بجلستها موافقة لجنة الدراساا ال بشـأن      
ي ـفا " اندراســات الأدبيــة  "    بقساـم " نمـاجستيــرا "  ةـدرجا،  ل هلـة محمــد حســن دبـد انحميــد: ثـةاحالب

 : موضوع

 (انمـوقــف الإ سـا ــ  فــ  شعــر أبــ  فـراس انحمـدا ــ    )

 :تحت إشراف 
 اذستاك المتفرغ بقسم الدراساا اذدبية عبد الجواد شعبان الفحـام أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

    :انمـوضوع انخامس وانخمسون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا " اندراســات الأدبيــة  "    بقساـم " نمـاجستيــرا "  ةـدرجا،  لسيـد دبد انواحـد خفاجـ  داخلــ : ـثاحالب

 : موضوع

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

 (21)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 :تحت إشراف 
 اذستـاك ورئيس قسم الدراساا اذدبية سوسـن ناجي رضـوانأ.د/ 

 ـاجـامعة المني –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .            
 

    :انمـوضوع انسادس وانخمسون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "    سـمبق " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لدانيـا مهنـ  حسن حسـان: ثـةاحالب

 (  ماذج مختارةانخطــا  الا ثــوى فــ  انـروا ــة انمصـر ــة انمعـاصـرة   )

 :تحت إشراف 
 اذستــاك بقسـم الدراسـاا اذدبيـة عصـام خلف  امـلأ.د/ 

 وو يـل الكلية لشوـون التعليـم والطال 
 يـاجـامعة المن –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           
 

    :انمـوضوع انسابع وانخمسون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 موضوعي ـف " انتار ـخ الإسلامـ   "    سـمبق " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لدبد انرحمـن طـه حسـن طـه: ـثاحالب

: 
 (  م1174 – 951هـ / 571 – 140" انشـداد ــون  " الإمــارة انشـداد ــة  )

 :تحت إشراف 
 اإلسالميبقسم التاري  اذستـاك المساعد  الشيمـاء سيـد  ـامـل د./

 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 
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 :رارــنقـا 

 ق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .واف            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (22)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انثامن وانخمسون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريلستها موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بج بشـأن     
 موضوعي ـف " انتار ـخ الإسلامـ   "    بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لكفـاح دبد انرؤف حسن أحمـد: ـثاحالب

: 
 (  م1796 – 1737 خــا ــات الافشــار ــون  )

 :تحت إشراف 
 اإلسالميبقسم التاري  اذستـاك المساعد  الشيمـاء سيـد  ـامـل د./

 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

    :انمـوضوع انتاسع وانخمسون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 : موضوعي ـف " انتار ـخ الإسلامـ   "    بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لدلـ  ربيعـ  فـؤاد دمـر: ثـاحالب

 (  م1792 – 1426هـ /  1208 – 831خـا ـات آل كـراي فــ  انقــرم   )

 :تحت إشراف 
 اإلسالمـي المتفرغ بقسـم التاري اذستـاك  نعمــة علـي مرســيأ.د/ 

 جـامعـة المنيـا  – بكليـة دار العلـوم

 :رارــنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .           

    :انمـوضوع انستـون
ح تساجيل ، علاي اقتاـرام14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفاا " انشر عـــة الإسلاميـــة  "    بقسااـم " ستيـــرنمـاجا"  ةـدرجاا،  لدبــد انرحمـــن فيحـــان انمطيـــري: ـثاحاالب

 : موضوع

قـا ـو يـة تطبيقيــة  دراسة فقهيةانتفـر ـق انقضـائـ  بيـن انـزوجيـن فــ  قـا ـون الأحـوال انشخصيــة انكـو تــ    )    

 (فــ  انمحـاكـم انكـو تيــة  

 :تحت إشراف 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (23)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر الكلية محضر مجلس ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلــوم

 انمجلس دلى انتسجيل والإشراف . وافق   :رارــنقـا 
 

 ( 20عددهـم )     : تشكيـلات: ان ثانثـاً  

    :انحادي وانستون انمـوضوع
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن    

اندراســات  "  مـبقسا  "انــدكتوراه   " لدرجاـة ـةالمسجلا  ،مرفـت محمد فـوزي دبـد انغنــ  :ـةاحثلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "الأدبيـة
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 ( فنية دراسةانشخصيــات انمهمشــة فــ  روا ــات فتحـ  غـا ـم   )

 : تتكون انلجنة من 
 اذستـاك ورئيس قسم الدراساا اذدبية سوسـن ناجـي رضـوانأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

مشرفـا       

 ورئيسـا             

 اذستاك المتفرغ بقسم الدراساا اذدبية د الجواد شعبان الفحـامعبأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

اذستـاك المساعد بكليـة اآلدا  جـامعة  شريـف سعد محمد الجيـار د./ 
 بنـي سويـف

               

 مناقشـا  

 نتشكيل انمقترح .وافق انمجلس دلى ا    ـرار:ـــنقا 

    انمـوضوع انثا   وانستون:

 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن    

  "ميـةانفلسفـة الإسلا "  مـبقس  "انـدكتوراه  " ل لدرجـةـالمسج  ،حسا ـ  أبـو بكـر دبيــد دلـ  :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع يفـ

 (  منهــج دراســة اننبــوات بيــن انقــاضـ  دبـد انجبــار وانبيهقــ   )

 : تتكون انلجنة من 
 اذستـاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية محمــد علـي الجنـديأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
مشرفـا       

 ورئيسـا             

 اذستـاك بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة   حمــدناصــر هـاشم مأ.د/ 
 وو يـل الكلية لشوون التعليم والطال 
 بكليــة اآلدا  جـامعـة أسيــوا

               

 مناقشـا  

 اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالميـة السيـد محمد عبد الوهـا أ.د/ 
 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

               

 اقشـا  من

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (24)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 

    انمـوضوع انثانث وانستون:

 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريالجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  موافقاة بشـأن    

  "انفلسفـة الإسلاميـة "  مـبقس  "انـدكتوراه  " ل لدرجـةـالمسج  ،إسماديـل محمـود مصطف  :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي

 ( اتــل الإنهيـائـمساسفــة فـ  منهــج انغــزانـ  وانمكــلاتـ  فــ  انــرد دلــ  انفـل  )

 : تتكون انلجنة من 
 أستــاك الفلسفــة اإلسـالميـــة عبد الراضي محمد عبد المحسنأ.د/ 

 جـامعة القاهرة دار العلـوم ةبكليـ
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 ميـةاذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسال السيـد محمد عبد الوهـا أ.د/ 
 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

 مشرفـا       

 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           

    ع وانستون:انمـوضوع انراب
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 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن    

انفلسفــة  "  مـبقس   "انمـاجستيــر  " ل لدرجـةـالمسج  ،حـازم إسماديـل حسيـن انعسكـري :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "الإسلاميـة

 ( هـ631ا وسيـف انـد ـن الآمـدي   هـ415 اا ـ  بيــن انقـاضـ  دبـد انجبـار انفعـل الإ سـ  )

 : تتكون انلجنة من 
 اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة أحمد محمود إسماعيل الجزارأ.د/ 

 اآلدا  جـامعة المنيـا ةبكليـ
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 اإلسالمية ةاذستاك المتفرغ بقسم الفلسف يهـو سيـد عبد الستار مأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

 اإلسالمية ةاذستاك المساعد بقسم الفلسف محمـد سالمة عبد العزيـزد./ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 مشرفـا       

 شكيل انمقترح .وافق انمجلس دلى انت    ـرار:ـــنقا 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (25)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انخامس وانستون انمـوضوع
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن    

انفلسفــة  "  مـبقسا   "انمـاجستيـــر  " ل لدرجاـةـالمسجا  ،حسـن دنتـر دبد انستـار إبراهيـم :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "الإسلاميـة

 ( الآثــار انفلسفيـة فـ  دقـائـد انشيعـــة الإثنـ  دشـر ـة  )

 : تتكون انلجنة من 
 اذستــاك المتفـرغ بقسـم الفلسفــة إسماعيل الجزار أحمد محمودأ.د/ 

 اآلدا  جـامعة المنيـا ةبكليـ
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 اذستـاك المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية محمــد علـي الجنـديأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 مشرفـا       

 اذستـاك ورئيس قسم الفلسفة اإلسالميـة عبد الوهـا  السيـد محمدأ.د/ 
 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .          
 

    :انمـوضوع انسادس وانستون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـمنعقادة بتارياالموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 ـيف  "انتـار ـخ الإسـلامـ   "  مـبقس  "انـدكتـوراه  " ل لدرجـةـالمسج  ،إ نـاس محمـد جمـال :ـةاحثلمناقشة الب
 : موضـوع

 ( م 1194 – 1055هـ /  590 - 447 مـرأة فـ  انعصـر انسلجـوقـ  ودورهــا انسيـاسـ  وانحضــاريان  )

 : تكون انلجنة منت 
 اإلسالمـي المتفرغ بقسـم التاري اذستـاك  نعمــة علـي مرســيأ.د/ 

 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 
                    

  مشرفـا  ورئيسـا            

اآلدا  أستـاك التاري  اإلسالمي بكليـة  محمد فهمي صديـق أسامـةأ.د/ 
 جـامعة أسيـوا

               

 مناقشـا  

اآلدا  جـامعـة جنـو   اذستــاك بكليــة صــالح سليـم اايــعأ.د/ 
 الـوادي

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (26)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انسابع وانستون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  انتـار ـخ الإسـلامـ "  مـبقس  "ـدكتـوراهان  " ل لدرجـةـالمسج  ،هنـاء فتح  محمد مصطفـ  :ـةاحثلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "

 ( انحـركــات انـد نيــة انسيـاسيــة فـ  بــلاد انحجــاز فــ  انعصــر انفـاطمــ   )

 : تتكون انلجنة من 
 اإلسالمـي المتفرغ بقسـم التاري اذستـاك  نعمــة علـي مرســيأ.د/ 

 لمنيـاجـامعـة ا  –بكليـة دار العلـوم 
                    

  مشرفـا  ورئيسـا            

اآلدا  أستـاك التاري  اإلسالمي بكليـة  أحمـد عبد السالم ناصـفأ.د/ 
 جـامعة انطـا

               

 مناقشـا  

اآلدا  جـامعـة جنـو   اذستــاك بكليــة صــالح سليـم اايــعأ.د/ 
 الـوادي

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           

 

    :انمـوضوع انثامن وانستون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 يفـ  "انتـار ـخ الإسـلامـ   "  مـبقس  "هانـدكتـورا  " ل لدرجـةـالمسج  ،دصـام دطيـة دقيلــة :ثـاحلمناقشة الب
 : موضـوع

 ( انسفـــارة وانسفــراء فــ  انعصــر الأ ـوبــ   )

 : تتكون انلجنة من 
 قسم التاري  اإلسالمياذستـاك ورئيس  محمــد سيـد  امــلأ.د/ 

 جـامعـة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 
                    

          مشرفـا  ورئيسـا    

بكليـة اآلدا   التاري  اإلسالميأستـاك محمود محمد عبد العالسيـد أ.د/ 

 جـامعـة الفيـوم
               

 مناقشـا  

 اإلسالمي بقسم التاري اذستاك المساعد المتفرغ  أحمـد تونـي عبد اللطيفد./  
 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .          

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (27)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انتاسع وانستون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتاريالدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة ا بشـأن     

لامـ  انتـار ـخ الإسـ "  مـبقس  "انمـاجستيـر " لدرجـة ـةالمسجل  ،محمـد  سر ـن محمـد شحاتـة :ـةاحثلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "

هــ  / 736 – 603ور ـة انمغـونيــة طبقــاً نقـا ـون انيـاسـا انحيـاة انسيـاسيـة والاجتمـاديـة فــ  الإمبـراطـ  )     
 ( م1335 – 1206

 : تتكون انلجنة من 
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 اإلسالمـي المتفرغ بقسـم التاري اذستـاك  نعمــة علـي مرســيأ.د/ 
 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

اآلدا  أستـاك التاري  اإلسالمي بكليـة  د السالم ناصـفأحمـد عبأ.د/ 

 جـامعة انطـا
               

 مناقشـا  

 اإلسالميبقسم التاري  اذستـاك المساعد  الشيمـاء سيـد  ـامـل د./
 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

                    

 مشرفـا  

 ـرار:ـــنقا 

 دلى انتشكيل انمقترح . وافق انمجلس          
 

    :انمـوضوع انسبعـون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

انتـار ـــخ  "  مـبقساا  "انمـاجستيـــر " ل لدرجااـةـالمسجاا  ،خليفــة جمــال خليفــة دبــد انعظــيم :ثـاحاالمناقشااة الب

 : موضـوع فـي  "الإسـلامـ  

 ( م1139 -1104هـ/ 534 -497 آتـابكـة دمشـق دراسـة تـار خيـة نانبور ـو  )     

 : تتكون انلجنة من 
 بقسم التاري  اإلسالمياذستـاك المتفرغ  محمـد عبد الوها  خالفأ.د/ 

 اآلدا  جـامعة بنـي سويـفبكليـة 

               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 قسم التاري  اإلسالمياذستـاك ورئيس  محمــد سيـد  امــل /أ.د
 جـامعـة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

               

 مناقشـا  

 اإلسالمي بقسم التاري اذستاك المساعد المتفرغ  أحمـد تونـي عبد اللطيفد./  
 جـامعـة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

                    

 ا  مشرفـ

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .          
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (28)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انحادي وانسبعون انمـوضوع
 لـتشكي تغييـرعلي  ،م14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريلجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها موافقة  بشـأن       
انتار ــخ  "  مـبقسا  "نمـاجستيــر ا " ل لدرجاـةـالمسجا  ،محمـد محمـد إسماديـل جـاد :ثـاحلمناقشة الب لجنـة

 : موضـوع فـي  "الإسلامـ 

  تـار ـخ انطبــري مــن خــلال مـرو ـاتـه دــن استشهـاد دثمــان بــن انمنهــج انتـار خــ  نسيـف بـن دمــر فــ  )   

 (دفــان ومـوقعــة انجمــل 

 : تتكون انلجنة من 
 اذستـاك المتفرغ بقسم التاري  اإلسالمـي نعمــة علـي مـرسـي أ.د/

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلــوم
مشرفـا       

 ورئيسـا             

 ورئيس قسم التاري  اإلسالمـياذستـاك  عبد البـاري محمد الطاهـرأ.د/ 

 جـامعة الفيـوم  –بكليـة دار العلــوم
               

 مناقشـا  

 المساعد قسم التاري  اإلسالمـياذستاك  عبد الرازق السمينحسن أحمد  د./ 

 جـامعة الفيـوم  –بكليـة دار العلــوم
               

 مناقشـا  
 

 

 

   علي النحو التالي الجديد التشكيل  يصبح علي أن : 

 اذستـاك المتفرغ بقسم التاري  اإلسالمـي نعمــة علـي مـرسـي أ.د/

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلــوم
مشرفـا       

 ورئيسـا             
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 ورئيس قسم التاري  اإلسالمـياذستـاك  أحمـد شوقـي إبـراهيـمأ.د/ 

 جـامعة الفيـوم  –ـة دار العلــومبكلي
               

 مناقشـا  

اآلدا  أستـاك التاري  اإلسالمي بكليـة  أحمـد عبد السالم ناصـفأ.د/ 
 جـامعة انطـا

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 انتشكيل انمقترح . تغيير وافق انمجلس دلى           
 

 

    :انمـوضوع انثا   وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

ـــزي :ثـاحاالمناقشااة الب ـــر " ل لدرجااـةـالمسجاا  ،سلطـــان خضـــر حســين انعن ـــة "  مـبقساا  "انمـاجستي  انشر ع

 : موضـوع فـي  "الإسلاميـة

 ( دراسة مقار ةكتـابــة فــ  انفقـه الإسـلامــ  الأحكــام انفقهيــة انخـاصـة بـان  )

 : تتكون انلجنة من 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (29)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
مشرفـا       

 ورئيسـا             

اذستـاك بكلية دار العلـوم جـامعـة  أحمد عبد الغني سمرةحسين  أ.د/
 القاهـرة

               

 مناقشـا  

 الشريعـة اإلسالميـةاذستـاك بقسـم  عــزا شحاتـة  ـرارأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –ـة دار العلـومبكلي

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .          

 

    :انمـوضوع انثانث وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 انشر عـــة "  مـبقساا  "انمـاجستيـــر  " ل لدرجااـةـالمسجاا  ،مصــطف  محمــد حســـن محمــد :ثـاحاالمناقشااة الب

 : موضـوع فـي  "الإسلاميـة

 (  جمعاُ وتخر جاً ودراسةالأحـاد ـث انتـ  حكـم دليهـا انشـافعـ  بعـدم انثبـوت فـ  كتـابـه الأم    )

 : تتكون انلجنة من 
 قسـم الشريعة اإلسالميةك ورئيس اذستـا محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
                    

  مشرفـا  ورئيسـا            

                بكليـة اآلدا  جامعة أسيـوا اذستـاك الرحمن محمد محمد عبد القادرعبد أ.د/ 

 مناقشـا  

 شريعـة اإلسالميـةالاذستـاك بقسـم  عــزا شحاتـة  ـرارأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (30)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص الجتمااا  ــ                

    :انمـوضوع انرابع وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  "إسلاميـةال انشر عـة "  مـبقس  "انمـاجستيـر  " ل لدرجـةـالمسج  ،دمـر دلـ  مطلـق سلطـان :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي

انـوسـائـل انمشـرودـة وغيـر انمشـرودـة نـدفـع انظلـم انـواقـع فــ  انعقــود انمــانيـة فـ  انفقــه الإسـلامـ    )    

 ( دراسة مقار ة وانقـا ـون انكـو تـ 

 : تتكون انلجنة من 
 الميةقسـم الشريعة اإلساذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
                    

  مشرفـا  ورئيسـا            

 الشريعـة اإلسالميـةاذستـاك بقسـم  عــزا شحاتـة  ـرارأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

  سـالميــةالدراسـاا اإل أستــاك وجيــه محمـود أحمـد أ.د/
 بكليـة اآلدا  جـامعة المنيـا

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 

    :انمـوضوع انخامس وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  "ةالإسلاميـ انشر عـة "  مـبقس  "انمـاجستيـر  " ل لدرجـةـالمسج  ،أحمـد دبد انعز ـز انحربـ  :ثـاحناقشة البلم

 : موضـوع فـي

 ( مقار ة دراسة نكـو تـ ا أحكــام انجـرائــم انتحـر ضيــة فــ  انفقــه الإسـلامــ  وانقـا ـون  )

 : تتكون انلجنة من 
 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـدمحمـد عبد الرحيم  أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 اذستاك المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية محمـد شرف الديـن خطا أ.د/ 
 جـامعة المنيـا  –دار العلـوم  ةبكليـ

                    

 مشرفـا  

 اذستـاك بكليـة الشـريعة والقانـون   الليثـي حمـدي خليــلأ.د/ 
 جـامعـة اذزهـر بأسيـوا

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .          
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (31)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انسادس وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  "الإسلاميـة انشر عـة "  مـبقس  "ستيـرانمـاج  " ل لدرجـةـالمسج  ،ز ـاد دمـر حمـد محمـود :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي
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     – ابـن العربـي"  أثــر انمـذهــب انفقهــ  فــ  تـوجيــه انحـد ــث دنــد شــراح سنــن انتـرمــذي   )   

 ــث الأحكـــام فـــ  فقـــه أحـاد دلــ  دراسـة مقار ـة تطبيقيـة"  محمـود شـاكر – المباركفوري

 ( انمعـامــلات

 : جنة منتتكون انل 
 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
               

مناقشـا  

 ورئيسـا  

 الشريعـة اإلسالميـةاذستـاك بقسـم  عــزا شحاتـة  ـرارأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                    

 مشرفـا  

اذستـاك بكليـة الدراساا اإلسالمية  عبد الشافي أحمد علي أحمدأ.د/ 
 القاهـرةب اذزهر جـامعة

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 

    :انمـوضوع انسابع وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراسااا العلياا بال بشـأن     

 انشر عــة "  مـبقسا  "انمـاجستيــر  " ل لدرجاـةـالمسجا  ،دبـد انعـز ز محمـد سانـم صـو ان :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "الإسلاميـة

 (  تـ أحكــام جـرائـم الا تحــال فــ  انفقــه الإسـلامـ  وانقــا ـون انكـو   )

 : تتكون انلجنة من 
 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 بقسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك المتفرغ  محمـد شرف الدين خطا  أ.د/

 جـامعة المنيـا –ــوم بكليـة دار العل
                    

 مشرفـا  

 اذستـاك  بكليـة الشريعة والقانـون صديق محمود عبد الرحمن أ.د/
 جـامعة اذزهـر بأسيـوا 

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (32)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر ر مجلس الكليةمحض ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انثامن وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  "ةالإسلاميـ انشر عـة "  مـبقس  "انمـاجستيـر  " ل لدرجـةـالمسج  ،حيـم فانـح حمـد انهاجـريس :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي

 (  مقار ةدراسة حـدود صـاحـب انعمـل فــ  تـأد ـب انعـامـل فــ  انفقـه الإسـلامــ  وانقـا ـون انكـو تــ    )

 : تتكون انلجنة من 
 قسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك ورئيس  محمـد عبد الرحيم محمـد أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
               

مناقشـا  

 ورئيسـا             

 بقسـم الشريعة اإلسالميةاذستـاك المتفرغ  محمـد شرف الدين خطا  أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم 
                    

 مشرفـا  

 اذستـاك  بكليـة الشريعة والقانـون صديق محمود عبد الرحمن د/أ.
 جـامعة اذزهـر بأسيـوا 

               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 
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 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 

    :انمـوضوع انتاسع وانسبعون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـعقادة بتارياالمنموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

اننحــو وانصــرف  "  مـبقسا  "انمـاجستيــر " ل لدرجاـةـالمسجا  ،دلـ  أحمد دبـد انلـه أحمـد :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوع فـي  "وانعـرو 

 هــ 487فـى سنـة انجـا ـب انصـرفـ  فـ  معجــم مـا استعجــم مــن أسمـاء انبـلاد وانمـواضـع نلبكـري انمتو  )  
 ( وصفيةاسة ر د

 : تتكون انلجنة من 
 والعروض م النحو والصرفبقسالمتفرغ  اذستـاك ممـدوح عبد الرحمن الرمالـيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 
مشرفـا       

 ورئيسـا  

 ةأستـاك وعميـد  ليـة اللغـة العربيـة جامعـ محمد عبد اللطيـف علـي أ.د/
 سوهـاجب زهـراذ

               

 مناقشـا            

 والعروض النحو والصرف بقسم المساعداذستاك  أيمن فتحي عبد السـالمد./  

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (33)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انمـوضوع انثما ـون
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 فـي  "دلـم انلغـة "  مـبقس  "انمـاجستيـر " ل لدرجـةـالمسج  ،ربيـع محمد دبـد انحميد محمـد :ثـاحة البلمناقش
 : موضـوع

 (الأبعـاد انتـداونيـة فـ   ـص انخطبـة فـ  انبيـان وانتبييـن نلجـاحـظ   )

 : تتكون انلجنة من 
 للغـةاذستـاك المتفـرغ بقسم علـم ا محي الدين عثمان محسفأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

مشرفـا       

 ورئيسـا             

 اذستـاك المتفـرغ بقسم علـم اللغـة عيسـي شحاتـة عيسيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

               

 مناقشـا  

 ةاذستــاك بقســم علــم اللغــ أشـرف عبد البديع عبد الكريمأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 مشرفـا  مشاركـا  

                اذستــاك بكليـة اآلدا  جـامعة المنيـا عـالء حمـزاويأ.د/ 

 مناقشـا  

 المساعد المتفرغ بقسم علم اللغةاذستاك  السيد إسماعيـل السرويد./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
مشرفـا       

 ـا  مشارك

 وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .    ـرار:ـــنقا 

 
 

 ( تعديـل 7مـد + ) (  4عـدد )      : موضودات متنودـة:  رابعـاً  

    :انحادي وانثما ون انمـوضوع
د فتارة ـما ، علايم14/8/2017موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ   بشـأن      

انشر عــة  "   بقساـم  " انـدكتــوراه  "  لاـدرجة  ل، المساج راشــد محمـد راشــد انهاجــري ث:ـاحللبالتسجيل 

 :موضوع  فـي  ،م17/1/2011   ـبتـاري  "الإسلاميـة 
 

 [ بـانقـا ـون انمصــري وانكـو تـ  دراسة مقار ةانخـدمـات الا تمـائيــة فــ  انمصــارف الإسـلاميــة   ] 
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 أ ث علاي أن تبادـبنااًء علاي الاف السايد اذساتاك الاد تور المشارف علاي الباحاـاميــن ع وكلك لماـدة

       .  م16/1/2018 وتنتهي في ،م17/1/2016ن ـالمدة الجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــنقا 

 وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .               
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (34)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انثا   وانثما ون انمـوضوع
د فتارة ـما ، علايم14/8/2017موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ   بشـأن      

 انشر عــة "   بقساـم  " انمـاجستيـر  "  لـدرجة  ل، المسج اننعيـم بكـرإدر ـس دل  دبد  ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوع  فـي  ،م18/7/2011   ـبتـاري  "الإسلاميـة 
 

 [ تفسير ة فقهية دراسة الأحكــام انفقهيــة فــ  تفسيــر ســورة انمـائـدة   ] 
 

 دأ ث علاي أن تباـمشرف علي الباحابناًء علي الف السيد اذستاك الد تور العـا  سابـع  وكلك لمـدة

       .  م17/7/2018 وتنتهي في ،م18/7/2017ن ـالمدة الجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــنقا 

 وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .              
 

    :انثانث وانثما ون انمـوضوع
د فتارة ـما ، علايم14/8/2017رياـ  موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتا بشـأن      

انفلسفــة  "   بقساـم  " انـدكتــوراه  "  لاـدرجة  ل، المساجإسماديــل دلـ  محمـد دلــ  ث:ـاحاالتساجيل للب

 :موضوع  فـي  ،م21/11/2011   ـبتـاري  "الإسلاميـة 
 

 [فكر ة  دراسة دور انمــرأة فــ  انثــورات انعـربيــة انمعـاصــرة   ] 
 

 دة ث علاي أن تبادأ الماـبنااًء علاي الاف السايد اذساتاك الاد تور المشارف علاي الباحاعــا   وكلك لمـدة

       .  م21/11/2017 وتنتهي في ،م22/11/2016ن ـالجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــنقا 

 وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .              

    :انرابع وانثما ون انمـوضوع
د فتارة ـما ، علايم14/8/2017الدراساا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ   موافقة لجنة بشـأن      

ف اننحـو وانصـر "   بقسـم  " انمـاجستيـر"  لـدرجة ـة ل، المسجآ ـات رجـب محمود أحمـد :ـةاحثالتسجيل للب

 :موضوع  فـي  ،م15/7/2012   ـبتـاري  "وانعرو  
 

 [  هـ817ا نقـامـوس انمحيــط نلفيـروزا بــادي انحـروف انعـاملـة مــن خــلال ا  ] 
 

 بادأ علاي أن ت ـةبناًء علي الف السيد اذستاك الد تور المشرف علي الباحثاعـا  سـادس  وكلك لمـدة

       .  م14/7/2018 وتنتهي في ،م15/7/2017ن ـالمدة الجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــنقا 

 نمقترح .وافـق انمجلس دلى انمد ا              
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (35)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انخامس وانثما ون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017 موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ  بشـــأن      

انتـار ــخ  "  بقساـم " دكتـــوراهان "  ل لاـدرجةالمسجاـ ،محمـد أحمـد خليفـة أحمــد ث:ـاحاالب موضوا رسالة

  :موضوعفـي   ،م18/1/2016   ـبتـاري"  الإسـلامـ  
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 [ م1615 – 1492هــ / 1024 – 897 دراسة سياسية وحضار ةانمــور سكيــون فـ  الأ ـدنـس   ]
 : لي أن يصبح علي النحو التاليع

 [ م1614 – 1502هــ / 1024 – 897 حضار ةدراسة انمــور سكيــون فـ  الأ ـدنـس   ]
 

  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 ـرار:ـــنقا 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل               
 
 
 

    :انسادس وانثما ون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ   بشـــأن      

خ انتـار ــ "  بقسـم " دكتــوراهان "  ل لـدرجةالمسجـ ،أحمـد جمعـة هاشـم أبـو ز ـد ث:ـاحالب موضوا رسالة

  :موضوعفـي   ،م18/7/2016   ـبتـاري"  الإسـلامـ  

هاـ /  923 – 648ة واننظــار بـانـد ــار انمصـر ــة وانشـاميــة فـ  دصــر انـدونــة انمملــوكيـــة اننظــار   ]    
 [ م1517 – 1250

 : علي أن يصبح علي النحو التالي

 – 1250هاـ /  923 – 648اننظــارة واننظــار بـانـد ــار انمصـر ـــة فــ  دصـــر انـدونـــة انمملــوكيـــة   ]   
 [ م1517

 

  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 ـرار:ـــنقا 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل               

 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (36)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 رة .وا والصـوـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انسابع وانثما ون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ   بشـــأن      

اننحـــو  "   بقسااـم " مـاجستيـــران "  ل لااـدرجةالمسجااـ ،محمـــود محمـــد انصغيـــر ث:ـاحااالب موضااوا رسااالة

  :موضوعفـي   ،م18/7/2016   ـبتـاري"   وانصرف وانعـرو 

 4593 انعـدد   موذجاً انخصـائـص اننحـو ـة وانصـرفيـة فـ  تـراكيـب انصحـف انمعـاصـرة روز انيـوسـف   ]   

 [ دراسة تحليلية  4594 وانعـدد
 : علي أن يصبح علي النحو التالي

 4594 وانعـدد 4593 انعـدد   موذجاً انخصـائـص انصـرفيـة فـ  نغــة انصحـف انمعـاصـرة روز انيـوسـف   ]   
 [ دراسة تحليلية

 

  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 ـرار:ـــنقا 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل                
 
 

    :انثامن وانثما ون انمـوضوع
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ديل ، علااي تعاام14/8/2017اريااـ  موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بت بشـــأن      

   بقساـم " مـاجستيـران"  ل لـدرجةالمسجـ ،دلـ  دبد انمقصـود دبد انحميـد محمـد ث:ـاحالب موضوا رسالة
  :موضوعفـي   ،م19/5/2014   ـبتـاري"  انفلسفـة الإسلاميـة "

 [ انكتــا  انمقــدسانمقــاربــة فــ  انمنهجيـة الأخــلاقيــة بيــن انقــرآن انكــر ــم و  ]
 : علي أن يصبح علي النحو التالي

 [ دراسة مقار ة انقــرآن انكــر ــم وانكتــا  انمقــدس فــ  الأخــلاقيــة انمسـائــل  ]
  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 ـرار:ـــنقا 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل                

 
 
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (37)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :انتاسع وانثما ون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ   بشـــأن      

انشـر عـة "   بقسـم " مـاجستيـران"  ل لـدرجةالمسجـ ،دبـد انمجيـد انمبـروك دلـ  ث:ـاحالب موضوا رسالة

  :موضوعفـي   ،م15/2/2016   ـبتـاري"  الإسلاميـة 

  ي ،التـداو األطعمة ،  "  أثــر انتقنيــة انطبيــة فـ  الاختـلافـات انفقهيــة مــن خــلال بـــا   ]  

 [ دالميراث ، الجنايات والحدو
 : علي أن يصبح علي النحو التالي

  التداوي ، األطعمة ،  " أثــر انتقنيــة انطبيــة فـ  الاختـلافـات انفقهيــة مــن خـلال بــا   ] 

 [دالجنايات والحدو
  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 دلماً بأ ه  غير جوهري  .انتعد ل  وافق انمجلس دل      ـرار:ـــنقا 

    :انتسعـون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ   بشـــأن      

انشـر عـة "   بقسـم " مـاجستيـران"  ل لـدرجةالمسجـ ،ثـامـر سعيـد سعـد انمطيـري ث:ـاحالب موضوا رسالة

  :موضوعفـي   ،م19/12/2016   ـتـاريب"  الإسلاميـة 

 [  دراسةجمعاً وآ ــات الأحكـام دنـد الإمـام ابــن رجـب انحنبلــ    ]
 : علي أن يصبح علي النحو التالي

 [  دراسةجمعاً وآ ــات الأحكـام دنـد الإمـام ابــن رجـب انحنبلــ  فــ  انمعـامـلات   ]
  جوهري علما  بأن هذا التعديل غير . 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل     ـرار:ـــنقا 

    :انحادي وانتسعون انمـوضوع
ديل ، علااي تعاام14/8/2017موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ   بشـــأن      

انشـر عـة "   بقسـم " اجستيـرمـان"  ل لـدرجةالمسجـ ،شبيـب راشـد هـادي محمـد ث:ـاحالب موضوا رسالة

  :موضوعفـي   ،م21/12/2015   ـبتـاري"  الإسلاميـة 
 [ فـ  تفسيـر آ ـات الأحكـام هـ 680ا منهـج الإمــام أحمـد بـن  ـوسـف انكـواشـ    ]

 : علي أن يصبح علي النحو التالي
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 [تفسيــر انمنهـج الإمــام أحمـد بـن  ـوسـف انكـواشـ  فـ    ]
 جوهري ا  بأن هذا التعديل غير علم . 

 انتعد ل دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل     ـرار:ـــنقا 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (38)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

   :  وانتسعونانمـوضوع انثا 
ً  ،م14/8/2017  ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن        وافقاة علاي م بنـاء

السيااـد أ.د/  رافـل إشااـنقاا ، علااـيم7/8/2017 " بجلسااته بتااـاري  ةـة الإسلاميـــانفلسفــ "مجلااس قسااـم 

ـــة ــد س م ــود محم ــتير ة ] علااـي بعااض الطااال  المسااجلين لدرجااـ ، محم    والماجس

ســيد عبــد الســتار للسياـد أ.د/  [ ،وكلاك نظااراً لوفاتاـه ليساند اإلشارافالـدكتورا  

 : وانطـلا  هـم، اذستـاك المتفرغ بالقسـم ،ميهوب
 

  المساجلة لدرجااة " الشدديم م محمددد د ددد الحميددد  ب يدد        /ةانطانبـ .1

 م20/2/2017" بتـاري  ماجستيرال

 المساجل ريدد                         مصطفي أحمد ث بد  /انطانـب  .2

 م20/2/2012" بتـاري  ماجستيرال  لدرجة "

  لدرجاة " المساجلمحمد د د هللا السيد جب ر                     /انطانـب .3

 م27/11/2014" بتـاري  ماجستيرال

 المساجلمبيدددي   شم حلمي بيبمي                        /انطانـب .4

 م20/6/2016تـاري  " بماجستيرال  لدرجة "

  لدرجااة " المسااجلد ددد هللا يدد لم د ددد هللا محمددبد               /انطانــب .5

 م15/5/2017" بتـاري  ماجستيرال

 المساجلةند  د د المحسدد  أحمددد                        /ةانطانبـ .6

 م15/12/2014" بتـاري  دكتورا ال  لدرجة "

 المساجل           محمد محمبد دلدي الب يدر             /انطانـب .7

 م15/12/2014" بتـاري  دكتورا ال  لدرجة "

 المساجلمحمد محمدد ييد دثمددد                          /انطانـب .8

 م20/6/2016" بتـاري  دكتورا ال  لدرجة "

ـــــــــب .9 م ددددددددددددرود السيددددددددددددد م ددددددددددرود                        /انطان

 م15/9/2014" بتـاري  دكتورا ال  لدرجة " المسجل

 ـرار:ـــنقا 

 . ـةـانمـوافق     
 

   :انثانث وانتسعونانمـوضوع 
 متحان علي تأجيل ا ،م14/8/2017  ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها  بشـأن

" بقساـم " للماجسـتير ، المقيادة بالسانة التمهيدياة "فاطمة سـويد موسـي مضـحيالطالبـة/ 

ً  الادور الثاناـي" إلاـي  الشريعة االس مية ة دولاة علاي خطاا  السياـد أ.د/ المستشاار الثقافاـي لسافار بنـاء

 ذول .الكويـت بالقاهرة ،وكلك نظـراً لظروف الطالبـة التي منعتها مـن الحضور فـي موعـد امتحان الـدور ا

 ـرار:ـــنقا 

 . ـةـانمـوافق     
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (39)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر الكلية محضر مجلس ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 : انعلاقات انثقافيـةموضودات 

   :انرابع وانتسعونانمـوضوع 

ً بنـا ،م14/8/2017لجنة العالقاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ   الوارد منانخطـا          ء

بجلساته المنعقادة  "الب غة والنقد األدبي واألدب المقارن مجلس قسـم "  موافقةعلي 

     : كـٍل مـن ترشيـح علي قد وافق ،م5/6/2017  ـبتـاري
 اذستـاك ورئيس القسـم  حافظ محمد جمال الدين المغربيد أ.د/ ـالسي .1

 مرشحـاً أساسيـاً                                                                         
 

 اذستــاك بالقسـم ،منير عبد المجيد فوزيد أ.د/ ـالسي .2
 مرشحـاً احتياطيـاً                                                                        

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

 رار:ــــنقا 
 

 

 

 

 انمــوافقــة  .              
 
 

 ما  ستجـد من أدمــــال () 

    :الأول انمـوضوع
 أحمـد صانـح : الباحـثـة لمناقش ل لجنـةـتشكي علي" اننحو وانصرف وانعرو  " الوارد من  قسـم  انخطـا      

 : موضـوع فـي  مـقسالب  "نمـاجستيـرا "  ل لدرجـةـالمسج ، دبد انرشيـد

 (   موذجاً انتـرابـط اننصـ  فـ  انحـد ـث اننبـوي انشـر ـف ،مـوطـأ الإمــام   )

 : تتكون انلجنة من 
 والعروضاذستاك بقسم النحو والصرف  الرحمن الريحانـيمحمد عبد أ.د/ 

 وعميــد
 جـامعة المنيـا – ليـة دار العلـوم

مشرفـا       

 ورئيسـا             

 اآلدا  ليـة  دوعميـاذستـاك  اد الر  محمديوسف أحمد ج أ.د/
 أسيـواجـامعة  

               

 مناقشـا  

 والعروضالمتفرغ بقسم النحو والصرف  اكاذست ف محمود أحمد سليمانـرج أ.د/

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلــوم 
               

 مناقشـا  

 ـرار:ـــنقا 

 تشكيل انمقترح .وافق انمجلس دلى ان          
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (40)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :ا  انث انمـوضوع
  ـبجلسته المنعقدة بتاري " الشريعة االس ميةـم  "موافقة مجلس قس  أنـبش      

 بن م،7/8/2017
ً
، غادة محمد عبد الرحيممن السيدة الد تـورة/  المقدمعلي الطلف  ءاـ

كلك ،وودية ية السعران بالمملكة العربـار بجامعة نجـالمع لمرافقـة زوجهـا مـاك المساعد بالقسـاذست
 للعام السابـع  .

   :رارــــنقا 

 . وجوبية الإجازةكون مرافقة نزوجها ن أجازةمنحها  ةانموافق              
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 :ثانثانمـوضوع ان
 :  ــف ورئيـس المجلس ،دميد انكلية /السيـد أ.د ضـويـتف أنـبش      

 / انتســاب اعتماد نتائج فحص االلتماسـاا المقدمـة من اال  الفرق الدراسية اذرباع ) .1

 م .2016/2017( للعام الجامعـي  انتظـا 

 ،والتسجيل علي أن تعرض علي المجلس في التصديق اعتماد المنح وتشكيل لجان المناقشة .2

 في المجلس التالـي .

   :رارــــنقا 

 انمــوافقــة  .              

 
 

 

 .  ً اًر ـدص  ةانثا يام انسادة  تماع وأغلق انمحضر ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج
 

 

ميــــن أ                                       اً ـس نغو ـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـأم رـمد 

                                                                                  انمجلـــس

   /أ.د                                        /أ.د                                                       أ./  

حمد سيد دبد مانسيد                       دـــود أحمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوها 

             ،،،عتمــد                                                                                                        

د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــانكلي

   /.دأ                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمن انر حا                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (41)م 21/8/2017 في دالمنعق أغسطـس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وا والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                
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