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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م16/1/2017 لاثنيـناوالذي تم انعقاده في يوم ، (رينايـ)

  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 الريحانيالرحمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد   ــرحمن انريحــا  االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور/ب ــد ان رئاايس المجلااس                  - محمــد دب

 : ـانتان ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً األعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو
 الكلياة  رؤسااء األسساام مان مقترحااد تعاديل الئحاة ، نتاائ  اجتمااادميـد انكليـةد أ.د/ ـالسيا درض

وأن سرار مجلس الجامعة هو ضرورة تعاديل  اآلن حتىم، 2003ة ـن الالئحة لم تعدل من سن؛حيث إ
 البارام  الجديادة لضامها ضامن تعاديالد الالئحاة وساد ردد أي الئحة مار عليهاا سماس سانواد هاذا

عار  علاي و بكل رؤساء األسساام فاي جلساة واحادةأنه اجتمع ، دميد انكليةأ.د/ ذكر السيـد  ،وسد
 : هـ اد ـمجلس رؤساء األسسام أربعة مقترح

  كلية دار العلومكلية دار العلوم

FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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ضع درجة أوساد االمتحاناد ،وتحديث المقرراد وومع تعديل  يـاإلبقاء علي الالئحة كما ه : ـرح الأولتانمق 
 .  مستقلة للتدريب الميداني

سار أدبي م،  مسار لغوي نحوي،وهي  بداية من الفرسة الثانية داراـمس ةثالث إلي ةـكليتقسيم ال:  انمقتـرح انثا   

 . مسار إسالمي،  نقدي

بتوحياد  ،وذلا  ةد األساسايدون المساا  بالسااعا ـةإجباريا ثمان عشارة سااعة ( 18)  إضافة:  انمقتـرح انثانث 
حسااب نساابة  اعادوتقساام الساا، " للحاسببا ليلببي"  نـواالكتفاااء بساعتياا ( ساااعة 28إلااي ) مقاماااد كاال الف ااول 

ام كال األسس[ وباسي  لغة ساعاد 3 – أدب ساعاد 3 – نحو ساعاد4] : كانتانـ  مـ( لكل سس 5%األسسام بفارق ) 
 . انـسسم ساعت

لااوم ساااعتين ماادسل إلااي عب،واالكتفاااء  ( ساااعة 28ي ) ـمقااام كاال الف ااول الدراسااية إلاا دـتوحياا : انمقتـــرح انرابــ  
حبو للن ( لإلجبااري بواساع سااعة لكال سسام ،وسااعتين لقسام " 8منهاا ) ة تضاا  ( ساع 18الحاسب وتوفير عدد ) 

د ماع اإلبقااء علاي ماوا،وإضافة عشر ساعاد في االستيااري لكال سسام مان األسساام السابعة "  وللصرف وللعروض

 عربيااةال مأربااع ساااعاد ل سسااا"  أعمبباا للسببنة"  ،وتبقااي واد االستياااريماا فااي أو تميااز الالئحااة فااي الترجمااة الت   ااية

 . م2013طبقاً للقرار الوزاري المضا  لالئحة في سنة  السبعة لكل األسسام"  للتدريا للميدلني"  ادةـ،وتضا  م

 سي ،ورفا  بااحياث المبادأ علي سبول المقترح الرابع مان  باإلجمااسام رؤساء األس وأسر وافق وقـد
 ،ويجتمااع الجدياادة الالئحااةوضااع ل المقتاارح الرابااع هااو األسااا  علااي أن يكااون المقترحاااد الثالثااة

،وتحااديث المقارراد القديماة حسااب  لوضااع مسامياد الماواد الجديادة العمياد ماع كال سساام علاي حادة
 . امـرأي العلمي ،والت   ي ل سسـال

 :ـرارـانقـ 

 .  اعـبالإجم ةانمـوافق      
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا ــ                  

 ميــن ، سيـــد انسيــد محمـــدالسيـد األستـاذ الدكتـور/ س من االستهـالل بـدأ ـأن فرغ المجل وبعـد     

 : و انتانـ ـاننح اد الجلسة عليـعر  موضوع انمجلـس
 

    انمـوضوع الأول:

  م .19/12/2016بجلسـة  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة انمصـادقة دل 

 م .2/1/2017بجلسـة  انطارئ انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .         
 

 

  :انثا   انمـوضوع
 اءـراق بعاد انتهااألو تأسياـر أي عضاو عان تسالم أنـبشـ  ،دميد انكليـةد أ.د/ ـالوارد من السي انخطاب      

و أي اللجنة ـاسمن التشكيل ،ويتم الت حيح بب العضـو أيام من تاريخ االمتحان يرفع ةأربعـ دةـلماالمتحاناد 

 يستبدل بغيـره .

 :ـرارـانقـ 

الــأوراف فــ  انيـوم انتــان  ن امتحــان مبا ــ   يـتم انتصــحيا دامــ  مقــر انكليـة ،وتســلم     

سادة دن تسلم الأوراف يرف  من انتشكي  ،وتتون   ( 72)  ،وف  حانة تأمر انعضو نلمصححين

 .ننموذج الإجابة ،ولا يص ف مستحقاته   باق  انلجنة انتصحيا طبقاً 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وال ـورة .ود ـور بال ـم  االجتماا   ــ                  

    :انثانث انمـوضوع

كيل علاـي تشا، م2/1/2017 بجلسته المنعقادة بتارياـخ"  للدرلسات لألدبية "  موافقة مجلس سسـم أنـبش      
اللجنااة  ،وكااذل  تقرياار بالقساام ، المااـدر  المساااعدعبااد الهااادي محمااد عبااد الهااادي /يااـد أ.السلجنااة لتقياايم نشاااط 

 نجنة انفحص من انساد  الأساتذ  : تشكيـ  مـلقسرح اـوسد است، الموصي بالتعيين
 عبد هللا حسينمحمـد . أ.د/ 1

 

ووكيـل بقسـم الدراسـاد األدبية  اذــاألست
 البيئة وسدمة المجتمعلشئون  الكلية

 ً  رئيسـا

ورئيس سسـم الدراسـاد األدبيـة  اذــاألست . أ.د/ سوسن ناجي رضوان 2
 بالكليـة

 عضـواً 

 عضـواً  ةكليـالدراساد األدبيـة  بالاذ بقسـم ـاألست لطواب محمدد اـسعي.  أ.د/ 3

 :ـرارـانقـ 

تشكي  انلجنة ،وما ورد بتقريرها  من تعيـين انسـيد انمـذكور فـ  وافقة دل  ـانم         

 . ،وظيفة مدرس
 

    :انراب  انمـوضوع
د لألدببي للبالغبة وللنقب "  قساـمب ماـدر ، الرجاب أحماد عباد الارحيمالطلاب المقادم مان السايد الدكتاـور/  أنـبش     

 الموافقـة علي ضمـه لمجلس القسـم  ."  ولألدب للمقارن

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة      
 

 

 : ـ ابنطموضودات شئـون ا
 

    :انخامس انمـوضوع
ً بنـا ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريا التعلايم والطاالب بجلساتها موافقة لجنة شائونبشـأن        لاي ع ء

ي ام الجامعاـ( للعا انتظاام، المقياـد بالفرساة الرابعاة ) عبد الوهااب حمد عليمحمود أالطلب المقدم من الطالـب/ 

 . ي األولـي الف ل الدراسـف؛ هـة لـة ساصـلجنم، لعمل 2016/2017

 ـرار:ـنقـا 

 . انمـوافقــة      

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انسادس انمـوضوع
 لايع  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريا التعليم والطالب بجلستها موافقة لجنة شئون عدم بشـأن      

 م،2016/2017ـي ( للعاام الجامعا انتظاامالثالثاة )  ، المقيـد بالفرسةرائد أحمد إبر اهيمالطالـب/  إيقــا  سيد

 .اء الطلب ـدم استيفـبع ت اللجنةـ،وأوصة ـاجتماعيوذل  لظرو  

 : رارــنقـا 
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 . انمـوافقــة      
 

    :انساب  انمـوضوع
يقــا  إ علي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاري التعليم والطالب بجلستها موافقة لجنة شئونبشـأن       
م، وذلا  1620/2017( للعام الجامعاـي  انتظام، المقيـدة بالفرسة األولـي ) آيـة عبد النبي مسلمالطالبـة/  دسي

 . لرعايـة والدتهـا

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة       
 

    :انثامن انمـوضوع
ً بنـا ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريا التعلايم والطاالب بجلساتها موافقة لجنة شائونبشـأن        علاي  ء

لجامعااـي ا( للعااام  انتظااامالرابعااة )  ، المقيااـدة بالفرسااةهاادير طااارق عبااد البااديعالطالبااـة/  الطلااب المقاادم ماان
 دسول امتحاناد الف ل الدراسي األول ،وذل  لظرو  صحيـة . عن عدم م،2016/2017

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة      
 

    :انتاس  انمـوضوع
( للعاام  نتظاامااألولاـي )  ، المقيـدة بالفرساةرويدا نادي عبد الباسط همامالطالبـة/  مقدم منالطلب ال بشـأن      

 دسول امتحاناد الف ل الدراسي األول ،وذل  لظرو  صحيـة . عن عدم م،2016/2017الجامعـي 

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة      
 

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر ةمحضر مجلس الكلي ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انعا   انمـوضوع
، ا محمد أحمدهويدالطالبـة/  بشـأن التعليم والطالب شئونلد أ.د/ وكيل الكلية ـالوارد من السي انخطاب     

مادة "  ورسبول اعتذارهـا عن حض علي م،2016/2017لعام الجامعـي ( ل ماانتظاألولـي )  المقيـدة بالفرسة
 ،وذل  لظرو  مرضيـة . " الفلسفة العامة واألسالق

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة      
 

    :انحادي دش  انمـوضوع
ً  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريا التعلايم والطاالب بجلساتها موافقة لجناة شائونبشـأن       علاي  بنـاء

م الجامعااـي ( للعااا باانتساااألولااـي )  ، المقيااـدة بالفرسااةدينااـا توفيااق محمااد توفيااقالطالبااـة/  لطلااب المقاادم ماانا

،وذلا  لظارو   ي الف ال الدراساـي األولـفا السكاشاـنسبول اعتذارهـا عان حضاور  علي م،2016/2017
 ـة .مرضي

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة      
 

    :انثا   دش  انمـوضوع
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 علـى، م9/1/2017بجلستها المنعقدة بتاريـخ  بالكليةالتعليم والطالب  موافقة لجنة شئون أنبشـ     
ظهااور  ( ،وعنااد انتظااـامالمقيااـدة بالفرسااة الرابعااة )  ،آيااـاد فااوزي عابااد يوساا  /ـةباانتيجااة الطال تعااديل

 وبعااد فحاا  " بالفرسااة الرابعااةال ااـر  فوجاادد بأنهااا ةائبااة فااـي مااـادة "  باادور نوفمبااـرنتيجتهااا 
  ( درجاـة ،وباذل 40( درجاة مان )  20الكنترول تبين أن الطالبـة حاضرة ،وحاصلة علاي درجاة ) 

 ت بح ناجحـاً فـي المـادة .

 : رارــنقـا 

 . انمـوافقــة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 موضودات اندراسات انعليا :

 :  ولاً : انمنـا 

    انمـوضوع انثانث دش :

 رجاـة "د علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

ف مرتبـة انش  "  بتقـدير عـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ، ون بشيـر انشافعـ صانـا قنـث: ـاحللب  "نـدكتـوراها

 :موضوافـي الأونـ  

 ( انمسـائـ  انتـ  رجــ  دنهـا الأئمــة الأربعــة فـ  انعبــادات وبيـان مـا دليـه انفتـوى فيهــا  )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      ألمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع ا          
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

    انمـوضوع انراب  دش :

 جاـة "در علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

ـة مرتب"  بتقـدير عـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ،  انمحسـن غصـن انعجمـ  ـوره دبد : ـةاحثللب  "نـدكتـوراها

 :موضوافـي انش ف الأونـ  

 ( دراسة فقهية مقار ةالأحكــام انفقهيـة انمتعلقــة بــر س الإ سـان وكفيــه   )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      ستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األ          
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

    انمـوضوع انخامس دش :
 

 رجاـة "د علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

داً جيد جـ"  بتقـدير عـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ، نـزيهـدي دبد انعزيـز محمـد انع: ـةاحثللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوافـي 

 ( جهــود دلمـاء  جــد فـ  تفسيـر انقــرآن انكــريــم  )

 : رارــنقـا 
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ائب رئيس ن      وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 ون الدراساد العليا والبحوث .الجامعة لشئ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انسادس دش  انمـوضوع
 جاـة "در علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـمنعقادة بتارياالموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

فاـي ممتــاز  "  بتقـدير عـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ، دويـم فـ اح سيـف مطلـقث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوا

 (انـدكتـور دبـد انــرزاف انسنهـوري وجهــوده فــ  انفقــه وانقـا ـون   )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/          وافق          
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

    :انساب  دش  انمـوضوع 
 رجاـة "د علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 "  بتقـدير عـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ، بــدر مشعـ  رحيـ  مسفــر  قـا انضفيـريث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوافـي جيد جـداً 

 (  سبــاب اننــزول و ثــره فـ  امتــ اف انفقهــاء  )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      ادة األستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سع          
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

    :انثامن دش  انمـوضوع
 رجاـة "د علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

فاـي  ممتـــاز "  بتقاـدير عاـام انشـريعـة الإس اميـة "  بقسـم ، دلـ  سعـد دلـ  صقيـرث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوا

فـ  بـابـ  الأحـوال انشخصيـة وانمعـامـ ات  هـ662د انتـرجيحـات انفقهيـة لابـن بـزيـز  انتـو سـ  انمـانكـ    )    

 ( دراسة فقهية مقار ة

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      ع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االستراح وأوصى برف          
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انتاس  دش  انمـوضوع
 جاـة "در علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

مرتبــة "  بتقاـدير عاـام   انتـاريـخ الإس امـ  "  بقسـم ، رحـاب محمـد دباس دبد انعـال: ـةاحثللب  "نـدكتـوراها

 :موضوافـي انش ف الأونـ  

 (  م1152 – 1014هـ /  547 – 405انحكــم وانحضــار  فـ  انـدونــة انحمــاديــة مـن   ظــم  )

 : رارــنقـا 
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ائب رئيس ن      وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

    :انعشـرون انمـوضوع
 جاـة "علاـى مانح در ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 ف مرتبـة انش"  بتقـدير عـام  اندراسـات الأدبيـة "  بقسـم ،   عمـات محمـد قابيـ  صابـر: ـةاحثللب  "نـدكتـوراها

 :موضوافـي الأونـ  

 ( محمد جبريلـة نشخصيــة انمــر   فــ  روايــات انتشكــ ات انفنيـ   )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

    :انحادي وانعش ون انمـوضوع
 جاـة "در علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياالدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  موافقاة لجناة بشـأن     

فـي ممتــاز "  بتقـدير عـام  اندراسـات الأدبيـة "  بقسـم ، محمـود مصطفـ  حسـن محمـدث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوا

 (مطــاب انحكايــة فــ  رحلــة ابــن جبيــر الأ ـدنســ    )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انثا   وانعش ون انمـوضوع
 جاـة "در علاـى مانح  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

فـي ممتــاز ـدير عـام "  بتق اندراسـات الأدبيـة "  بقسـم ، حسـن حسيـن فرغلـ  محمـدث: ـاحللب  "نمـاجستيـرا

 :موضوا

 ( فنية دراسة موضوديةصــور  انـوطـن فـ  روايــات رضـوي دـاشـور   )

 : رارــنقـا 

ائب رئيس ن      وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراساد العليا والبحوث .

 

 : تسجيـ ات: ان يـاً ثا  

    :انثانث وانعش ون انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـفا " انشـريعــة الإس اميــة  "  بقساـم " ـدكتــوراهانة "ـدرجا،  لفهـد سعـد محمد ما ـ  انقحطا ــ : ـثاحالب

 : موضوا

تـرجيحـات الإمـام ابـن انمنـذر فـ  انحـدود وانجنايــات مــن مــ ال كتـابــه الأوســط مــن انسنــن   )    

 ( دراسة فقهية مقار ة والإجمـاع والامتـ اف

 :تحت إ  اف 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/
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 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    :انراب  وانعش ون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا ة "ـدرج،  لدبد انلـه مهـدي محمـد  اصـر انعلـ : ـثاحالب

 : موضوا

مـن  ول  تحقيق ودراسةشـرح انجـامـ  انكبيـر لأبـ   صـر  حمـد بـن  بـ  انمـؤيـد انمحمــودي اننسفـ    )    

 (انكتـاب إنـ   هايـة كتـاب الإقـرار 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10)م 16/1/2017 في دنعقالم ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :تحت إ  اف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزد شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .          
 

    :نخامس وانعش ونا انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـفا " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا ة "ـدرج،  لفاطمـة فهيـد جديـ  فهيـد انعجمـ : ثـةاحالب

 : موضوا

 ( دراسة  ظرية تطبيقيةدنـد الإمـام انقـرطبـ  فـ  تفسيـره انجـامـ  لأحكــام انقـرآن  قـوادـد انتـرجيـا  )    

 :تحت إ  اف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزد شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :انسادس وانعش ون ضوعانمـو
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا ة "ـدرج،  لونيـد ف اح ديـد سانـم غريـب انعازمـ : ـثاحالب

 : موضوا

 (صـونيـة وانفقهيـة و ثـرهمـا فـ  الإفتـاء انمعـاصـر انقـوادـد الأ  )

 :تحت إ  اف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شر  الديـن سطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    انمـوضوع انساب  وانعش ون:
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تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 : موضواي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا ة "ـدرج،  لمحمـد سانـم سعيـد مبـارك: ثـاحالب

 ( فقهية مقار ة دراسة انقـوادـد وانضـوابـط انفقهيـة فـ  كتـاب انبيـوع  )    

 :تحت إ  اف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزد شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –العلـوم بكليـة دار 

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .          
 

    انمـوضوع انثامن وانعش ون:

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا ة "ـدرج،  ل ـواف مليفـة سانـم مليفـة انعازمـ : ـثاحالب

 : موضوا

 (بـانقـا ـون انكـويتـ   دراسة فقهية مقار ة انتطبيقـات انمعـاصـر  نلجـريمـة انجمـاديـة  )

 :تحت إ  اف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزد شحاتأ.د/ 

 عة المنيـاجـام –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           

    انمـوضوع انتاس  وانعش ون:

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " ـاجستيـرنماة "ـدرج،  لراشـد دهيليـس  يـزان شحـن انعازمـ : ـثاحالب

 : موضوا

 (دلـ  دقـود انمعـاوضـات  تطبيقيةدراسة  فقــه الإمــام انصـدر  انشهيـد فـ  انمعـامـ ات  )

 :تحت إ  اف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شر  الديـن سطابد محمـ أ.د/

 يـاجـامعة المن  – دار العلـوم ةبكليـ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    انمـوضوع انث اثـون:

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياالدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  موافقة لجنة بشـأن     
 " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لفهـد راشـد محمـد مليفـة انضبيـب انعازمـ : ـثاحالب

 : موضواي ـف

 ب فـ  انفقـه انشـافعـ  نسـراج انـديـن انبلقينــ  انقـوادـد وانضـوابـط انفقهيــة فــ  كتــاب انتـدريـ  )   

 ( دراسةجم  وترتيب و

 :تحت إ  اف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شر  الديـن سطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            

    حادي وانث اثون:انمـوضوع ان
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تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لحنـان حسـن دلـ  دبيـد ابريـج انبسـام: ثـةاحالب

 : موضوا

 ( حكــام الأســر   ثــر انعـرف فـ    )

 :تحت إ  اف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شر  الديـن سطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            

    انمـوضوع انثا   وانث اثون:

ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياالعلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراسااد  بشـأن     
ي ـفا " انشـريعــة الإس اميــة  "  بقساـم " نمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لفايـز متعـب مهنـا معـدي دــوض: ـثاحالب

 : موضوا

 (ومنهجـه فـ  تفسيـر آيــات الأحكـام  هـ 830د الإمــام انبسيلـ  انتـو سـ    )
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :تحت إ  اف 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 اجـامعة المنيـ –بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :انثانث وانث اثون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لديسـ  ط ال مطلـق فجـري مطلـق: ـثاحالب

 : موضوا

 ( جم  وترتيب وتوثيقمسـائـ  انمعـاوضـات انمـانيـة فـ  طبقـات انشـافعيـة انكبـري لابـن الاسبكــ    )

 :تحت إ  اف 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 اجـامعة المنيـ –بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

 

    :انراب  وانث اثون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " يـرنمـاجستا "  ةـدرج،  لحسيـن دلـ  مبـارك دلـ  انعازمـ : ـثاحالب

 : موضوا

دراسـة فـ  مسـائـ  انمعـامـ ات انمـانيـة  انـن سـصـديق حسالامتيـارات انفقهيــة نـ إمـام انشيـخ   )   

 ( فقهية مقار ة

 :تحت إ  اف 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –لعلــومبكليـة دار ا

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :نانخامس وانث اثو انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انشـريعـة الإس اميـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لبـدر دبيـد دبد انلـه انحميـدي انمطيـري: ـثاحالب

 : موضوا

 ( دراسة فقهية مقار ةفـ  انمعـامـ ات انمـانيـة  505د حلـوا ـ  انحنبلـ  فقــه الإمـام  بـ  انفتـا ان  )

 :تحت إ  اف 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :سادس وانث اثونان انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " ندكتـوراها "  ةـدرج،  لسمـر محمـد دبد انعزيـز محمـد: ثـةاحالب

 محمد عبد الحليم عباد هللايـة دلـ  الأسـر  فـ  انـروايـة انمصـريـة روايــات  ثـر انتحـولات الاجتمـاد  )   

 (   موذجاً 

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ـام سلـ  كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 ق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .واف            
 

    :انساب  وانث اثون انمـوضوع
تساجيل  تراحـ، علاي اسام9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن      

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " ندكتـوراها "  ةـدرج،  ل اصـر محمـد سعد انعجمـ : ـثاحالب

 (  قضايـا الإ ســان فــ  انشعــر الأمــوي  )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :تحت إ  اف 
 

 دراسـاد األدبيـةالـبقسـم األستـاذ  ع ـام سلـ  كامـلأ.د/ 
 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  سعيـد الطـواب محمدأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    :ثامن وانث اثونان انمـوضوع
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تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـفا " اندراســات الأدبيــة  "  بقساـم " ندكتــوراها "  ةـدرجا،  لدبـد انعزيز مطلـق  صــار انش يعــان: ـثاحالب

 : موضوا

 (  فـ  شعـر انـرادـ  اننميــري انتشكــ ات انحجـاجيــة   )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراساد األدبيةبقسم  اذ المساعد المتفرغاألست حسن إسماعيل عبد الغنيد./  

 جـامعة المنيـا –ار العلـومد ةبكليـ

    :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    :انتاس  وانث اثون انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
 " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لن  دبد انحليمفاطمـة دبد انعظيم دبد انغ: ثـةاحالب

 : موضواي ـف

 ( دراسة فنية يوس  أبو ريهانقـريـة ودلالات انمكـان فـ  روايـات    )

 :تحت إ  اف 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 
 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    أربعـون:الانمـوضوع 

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمهـا  حمـد محمـود  حمـد: ثـةاحالب

 ( ة فنيةدراس القعيـديوس  انبطــ  فـ  روايــات    )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسـاد األدبيـةبقسـم المــدر   دـه محمــر نبيـمنت د./  
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :رـراـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            

    انمـوضوع انحادي والأربعون:

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 : موضواي ـف " سـات الأدبيـة اندرا "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  ل روه ممـدوح محمـد حسا يـن: ثـةاحالب

 ( انرؤية والأدا  سعيد حجــاجتشكــ ات انبنيــة انـدراميــة فــ  مســرح    )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  محمـد عبد اللـه حسيـنأ.د/ 
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 وسدمة المجتمعووكيل الكلية لشئون البيئة 
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـنقـا 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انثا   والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياالدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة  بشـأن     

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لمنـ  ش ابـ   حمـد حافـظ: ثـةاحالب

 ( دراسة فنية إبراهيم عبد المجيدبنـاء انشخصيــة فـ  روايــات    )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسـاد األدبيـةبقسـم المــدر   دـه محمــر نبيـمنت د./  
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

    :ـرارـانقـ 

 ق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .واف           
 

    :انثانث والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لربيـ  دبد انحميـد محمد محمـد: ـثاحالب

: 

 ( وفـاء عبد الرزاقانبنيــة انسـرديــة فـ  روايــات    )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 ـاد األدبيـةالدراسبقسـم المــدر   سهيــر محمـد سيـدد./  
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 .ود وال ـورة ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انراب  والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـد رجـب دبد انحليـم محمـد: ـثاحالب

: 

 ( أبي تمـامـاج فـ  قصيـد  انمـديــا دنــد شعـريــة انحجـ   )

 :تحت إ  اف 
 الدراساد األدبيةبقسم  اذ المساعد المتفرغاألست حسن إسماعيل عبد الغنيد./ 
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 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسـاد األدبيـةبقسـم المــدر   إيمـان ع ـام سلــ   د./
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    :انخامس والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لرا يـا ملي  محمد دثمـان: ثـةاحالب

 ( سيـري شلبيجمـانيــات انمكــان دنـد    )

 :تحت إ  اف 
 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  سعيـد الطـواب محمدأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسـاد األدبيـةبقسـم المــدر   سهيـر محمـد سيـدد./  
 جـامعة المنيـا –علـومدار ال ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            

 
 

 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (19)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انسادس والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 : موضواي ـف " اندراسـات الأدبيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لحنـان دبد انغنـ   حمد دلـ : ثـةاحالب

 ( ًً  موذجافـ   دب انـرحلـة فـ  انقـرن انـرابـ  انهجـري مـؤنفـات انمسعـود شعـريـة انسـرد انعجـائبـ     )

 :تحت إ  اف 
 الدراساد األدبيةم ورئيس سساألستـاذ  سوسـن ناجي رضـوانأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسـاد األدبيـةبقسـم المــدر   منت ـر نبيــه محمـدد./  
 جـامعة المنيـا –مدار العلـو ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

 

    :انساب  والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
 " انب اغة واننقد الأدب  والأدب انمقارن  "  بقسـم " ندكتـوراها"  ةـدرج،  ل حمـد دمر دطا انلـه حسيـن: ـثاحالب

 : موضواي ـف

 ( اتجـاهـات  قـد  دب الأطفـال فـ  انـدراسـات انعـربيـة انحـديثـة وانمعـاصـر    )

 :تحت إ  اف 
 م البالةة والنقد األدبيبقساألستاذ المساعد  م طفي بيومي عبد السالم  د./

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ
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 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :انثامن والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      
 " انب اغة واننقد الأدب  والأدب انمقارن  "  بقسـم " ستيـرنمـاجا"  ةـدرج،  لدلـ  حسيـن محمود محمـد: ـثاحالب

 : موضواي ـف

 ( جـدنيـة انمـوت وانحيـا  فـ   دمـال  شــرف انخمـايسـ  انروائيــة   )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  جتماااال  ــ                  

 :تحت إ  اف 
 البالةة والنقد األدبيسسم  األستاذ ورئيس حافظ محمد جمال الدين المغربي  أ.د/

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           

    :انتاس  والأربعون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها موا بشـأن     
انب اغـة واننقـد الـأدب  والـأدب  "  بقساـم " نمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لإسـراء سليمان محمـد سليمـان: ثـةاحالب

 : موضواي ـف " انمقارن 

انعـاميـة فـ  انمســرح انمصــري انمعـاصــر مســرح تحـولات اننسـق انمعـرفـ  بيـن انفصحـ  و  )    

 (   موذجاً  نفـريـد فـرج 

 :تحت إ  اف 
 البالةة والنقد األدبيقسم ب األستاذ المساعد محمـد إبـراهيـم مدنـي  د./

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 المـدر  بقسم البالةة والنقد األدبي طـارق م تار جاد الموليد./ 
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            

    :انخمسـون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
ي ـف " انتاريـخ الإس امـ   "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لابمـرو  دثمـان دبد انتـواب دبد انوهـ: ثـةاحالب

 : موضوا

 ( م 1177:  1071هـ /  573:  464 دراسة تاريخيةالأمــراء انـدا شمنـديـون بـالأ ـاضـول    )

 :تحت إ  اف 
 التاريخ اإلسالميبقسم  اذ المساعد المتفرغاألست أحمـد توني عبد اللطيـ د./ 

 جـامعة المنيـا –لعلـومدار ا ةبكليـ

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (21)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :انحادي وانخمسون انمـوضوع
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تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 : موضواي ـف " انتاريـخ الإس امـ   "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـد صبـا تو    حمـد: ـثاحالب

ن انقـرن الأول إنـ  انقـرن انعـاشـر انهجـري / انسـابـ  بعـض مظـاهـر انحضـار  فـ  إقليـم انمليبــار مـ )    

 ( إنـ  انسـادس دشـر انميـ ادي

 :تحت إ  اف 
 خ اإلسالمـيـالتارياألستاذ ورئيس سسـم  محمـد سيـد كامـلأ.د/ 

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

 

 

    :انثا   وانخمسون انمـوضوع
تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 موضواي ـف " انتاريـخ الإس امـ   "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـود ديد فهمـ  دبـد مليفـة: ـثاحالب

: 

 ( بيــ  انمـ ايــو فـ  انقـرون انعشـر  الأول مـن انهجــر الإسـ ام فـ   رم  )

 :تحت إ  اف 
 خ اإلسالمـيـالتارياألستاذ ورئيس سسـم  محمـد سيـد كامـلأ.د/ 

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

    :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .            
 

    :انثانث وانخمسون انمـوضوع
اح تساجيل رـي استاـ، علم9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن       

 : موضواي ـف " انتاريـخ الإس امـ   "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـد محروس دل  محمـود: ـثاحالب

 (  ذربيجـان فـ  دصـر نـدونـة انجـ ائـريــة انحيـا  انسيـاسيـة وبعـض مظـاهـر انحضـار  فـ   )

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (22)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :تحت إ  اف 
 إلسالمـيخ اـالتارياألستاذ ورئيس سسـم  محمـد سيـد كامـلأ.د/ 

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 

    :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :انراب  وانخمسون انمـوضوع
ساجيل ت، علاي استاراح م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
 " اننحـو وانص ف وانعـروض  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لد انعزيـز دبد انغنـ  دلـ زينـب دب: ثـةاحالب

 : موضواي ـف

 ( دراسة  حوية دلانيةدـوارض انتـركيـب فـ  كتـاب معـا ـ  انقـرآن نلفـراء   )

 :تحت إ  اف 
 النحو وال ر  والعرو اذ المتفرغ بقسم األست رجـب محمـود أحمـدأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –ة دار العلـومبكليـ 

 النحو وال ر  والعرو بقسم المدر  المتفرغ  فتحـي ثابت علم الديند./  
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم  

   :ـرارـانقـ 
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 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

    :انخامس وانخمسون انمـوضوع

تساجيل  ، علاي استاراحم9/1/2017خ ـالمنعقادة بتاريااد العليا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراس بشـأن      
 " دلـم انلغـة واندراسات انسامية وانش قيـة  "  بقسـم " نمـاجستيـرا"  ةـدرج،  ل منيـة بهـاء دل  دثمـان: ثـةاحالب

 : موضواي ـف

:  1952   موذجاً اننـاصـر فـ  مصـر  انتـركيـب انطلبـ  فـ  انخطـاب انسيـاسـ  مطـب جمـال دبـد  )    

 ( تداونيةدراسة  م 1954

 :تحت إ  اف 
 ةــم اللغــم علــاذ بقســاألست عبد البديع عبد الكريم  أشـر أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 ةـم اللغـم علـبقس المتفرغ اذـاألست عيسـي شحاتـة عيسـيأ.د/ 
 عة المنيـاجـام –بكليـة دار العلـوم 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 (23)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 :ـرارـانقـ 

 وافق انمجلس دلى انتسجي  والإ  اف .           
 

  : تشكيـ ات: ان ثانثـاً  

    :سادس وانخمسونان انمـوضوع
 جناـةلتشاكيل علاي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 الإس اميـة انش يعة "  مـبقس  "نـدكتـوراها " ل لدرجـةـالمسج  ،انطاهـر محمد دلـ  انرديض :ثـاحلمناسشة الب

 : موضـوا فـي  "
فـ  تخـريـج انفـروع انفقهيـة غيـر انمنصــوص دليهـا و ثـرهـا هـ 954د نشيــخ انحطــاب انردينـ  اجتهــادات ا  )    

 ( دراسة فقهية مقار ةفـ  انمـذهـب انمـانكـ  مـن مـ ال كتـابـه مـواهـب انجليـ  

 : تتكون انلجنة من 
 األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شر  الديـن سطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ
      ً  مشرفـاً ورئيسـا

 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
     مناسشـاً                      

 ةـة جامعـسالميبكلية الدراسـاد اإل اذاألستـ مـعبـد التواب سيد إبراهيأ.د/ 
  ـر ببني سويـاألزه

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 

    :انساب  وانخمسون انمـوضوع
 

 جنااـةلتشااكيل علااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن     

  " الإس اميـة انش يعة "  مـبقس  "نـدكتـوراها "  ل لدرجـةـالمسج  ،محمد دل  صانـا انرشيـدي :ثـاحالبلمناسشة 

 : موضـوا فـي
مـوقـف انفقـه الإسـ امـ  مـن تجـارب انتعـديـ ات دلـ  قـوا يـن الأحـوال انشخصيـة فــ  انبلـدان انعـربيـة   )    

 ( دراسة فقهية مقار ة

 : من تتكون انلجنة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (24)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 اجـامعة المنيـ –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

ون ـة الشريعة والقانـبكلي األستــاذ الليثـي حمـدي سليـلأ.د/ 
 ة األزهـر بأسيـوطـجامع

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 

    :انثامن وانخمسون انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن     

  " الإس اميـة انش يعة "  مـبقس  "نـدكتـوراها "  ةل لدرجــالمسج  ،مانـد دهـام دغيم انرشيـدي :ثـاحلمناسشة الب

 : موضـوا فـي
دراسة  حكـام الاحتيـاطـات الأمنيـة نمـواجهـة جـرائـم الإرهــاب فـ  انفقـه الإسـ امـ  وانقـا ـون انكـويتـ    )    

 ( مقار ة

 : تتكون انلجنة من 
 يعة اإلسالميةسسـم الشراألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

ون ـوالقانة الشريعة ـبكلي األستــاذ الليثـي حمـدي سليـلأ.د/ 
 ة األزهـر بأسيـوطـجامع

                ً  مناسشـا

    ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف             
 

    :انتاس  وانخمسون انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن        

  " الإس اميـة انش يعة "  مـبقس  "نـدكتـوراها "  ل لدرجـةـالمسج  ،دلـ  محمد محمـد يوسف :ثـاحناسشة البلم

 : موضـوا فـي
 (    موذجاً   مخـانفـة انقـول انمعتمـد دنـد انمـانكيـة نظـاهـر  حـاديـث انصحيحيـن  بـواب انمعـامـ ات  )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (25)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر مجلس الكليةمحضر  ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 : تتكون انلجنة من 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
        مشرفـاً ورئيسـاً          

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

ون ـة الشريعة والقانـبكلي األستــاذ أحمـد محمد عبد الحـيأ.د/ 
 ة األزهـر بأسيـوطـجامع

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
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    انمـوضوع انستـون:

 لـشكيات ديدـتجاعلاي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     
 انشـ يعة "  مـبقسا  "نـدكتــوراها "  ل لدرجاـةـالمسجا  ، ـواف مزيـد حسـن انس يحـ  :ثـاحالمناسشة الب لجنـة

 : موضـوا فـي  " الإس اميـة

 ( موضوديةدراسة إيضــاح انقــرآن انكـريـم لا حـرافــات و بـاطيــ   هــ  انكتــاب وانـرد دليهــا   )
 

  وــكما ه السابق التشكيل يبقيوذل  نظراً لمرور أكثر من ستة أشهر علي التشكيل السابق علي أن:  
 سسـم الشريعة اإلسالميةستـاذ ورئيس األ دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 مناسشـاً                بكليـة اآلداب جـامعة أسيـوط ـاذاألست د علي أحمد سليمانـمعتمأ.د/ 

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 انمقترح . انتشكي  تجديد وافق انمجلس دلى           

    :انحادي وانستون انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن    

 انشـ يعة "  مـبقسا  "نمـاجستيــرا "  ل لدرجـةـالمسج  ،جـراح فـراج منـوخ مشمان انظفيري :ثـاحسشة البلمنا

 : موضـوا فـي  " الإس اميـة

فـ   م،2007نسنـة  10مـ  انقـا ـون انكـويتـ  رقـم  دراسة مقار ةالأحكـام انفقهيـة نلمنـافسـة انتجـاريــة   )    

 ( ةشـأن حمايــة انمنـافســ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (26)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 : تتكون انلجنة من  
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
             اً مناسشـاً ورئيسـ               

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

      ً  مشرفـا

 بكلية الشريعة والقانونالمساعد  األستـاذ حســن محمـد سيــد /.د 

 ـوطجـامعة األزهـر بأسي 
                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 

    :وانستون ثا  ان انمـوضوع
 جناـةتشاكيل لعلاي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

 انشــ يعة "  مـبقسا  "نمـاجستيـــر ا "  ل لدرجااـةـالمسجاا  ،ـانمانـــد مشعـــان سبيـــت مشعــ :ثـاحاالمناسشاة الب

 : موضـوا فـي  " الإس اميـة
دراسة فقهية ضـوابـط الا تفـاع بـانمـال فـ  انمـرافـق انعـامـة فـ  انفقـه الإسـ امـ  وانقـا ـون انكـويتـ    )    

 (  مقار ة

 : تتكون انلجنة من 
 سسـم الشريعة اإلسالميةتـاذ ورئيس األس دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
             اً مناسشـاً ورئيسـ               

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارــزد شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

      ً  مشرفـا

  ةــالميـاإلسالدراسـاد  ـاذـستأ وجيــه محمـود أحمـد د/أ. 
 جـامعة المنيـابكليـة اآلداب 

                ً  مناسشـا
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 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 

    :وانستون ثانثان انمـوضوع
 جناـةلتشاكيل ي علا ،م9/1/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن      

  " اميـةالإس  انش يعة "  مـبقس  "نمـاجستيـر ا " لدرجـة ـةالمسجل  ، بـرار ونيـد بـزال انرشيـدي :ـةاحثلمناسشة الب

 : موضـوا فـي
 (دراسة موضودية انمــدح وانثنــاء فــ  انسنــة اننبـويــة   )

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (27)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 : تتكون انلجنة من 
 سسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستــاذ ة كـرارـد شحاتـزـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

  ةــالميـاإلسالدراسـاد  ـاذـستأ وجيــه محمـود أحمـد د/أ. 
 جـامعة المنيـابكليـة اآلداب 

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 مجلس دلى انتشكي  انمقترح .ق انـواف           
 

    :وانستون راب ان انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن     

  " اندراسـات الأدبيـة "  مـبقس  "ندكتـوراه ا " ل لدرجـةـالمسج  ،ال غـ اب حسيـنـدـ اء جم :ثـاحلمناسشة الب

 : موضـوا فـي

 (  دراسة  سلوبيةشعــر ابــن انجنــان الأ صــاري الأ ـدنسـ    )

 : تتكون انلجنة من 
 ةـجـامعاآلداب بكليـة  أستـاذ األدب والنقـد المـةـمحمـد علـي سأ.د/ 

 حلـوان
             اً مناسشـاً ورئيسـ               

 الـدراسـاد األدبيـة بقسـماألستـاذ  ع ــام سلـ  كامـلأ.د/ 
 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

                ً  مناسشـا

 الـدراسـاد األدبيـةبقسـم األستـاذ  محمـد عبد اللـه حسيـنأ.د/ 
 وسدمة المجتمعووكيل الكلية لشئون البيئة 

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

      ً  مشرفـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 

    :وانستون خامسان انمـوضوع
علااـي  م،15/1/2017بجلساته الطارئااة بتاريااـخ "  ةيـــة الإس امـانفلسفــم " ـالااوارد ماان سسااانخطــاب      

  فـي  مـقسالب  "ندكتـوراها " لدرجـة ـةالمسجل  ،مـرو  موسي دبد انستـار :ثـةاحلمناسشة الب لجنـة لـتشكي ديدـتج
 : موضـوا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (28)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 ( ـ  انفكـر انمعـاصـرانعـ اقـة بيـن انمـاسـو يـة وانبهـائيـة وآثـارهـا ف  )
 
 

  وــكما ه السابق التشكيل يبقيوذل  نظراً لمرور أكثر من ستة أشهر علي التشكيل السابق علي أن:  
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 ة اإلسالميةالفلسف األستـاذ ورئيس سسم د محمد عبد الوهابـالسيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

  مشرفـاً ورئيسـاً              

 ة اإلسالميـةـاألستـاذ بقسـم الفلسف   ـدـر هـاشم محمـصـناأ.د/ 
ل الكلية لشئون التعليم والطالب ـووكي

 ـوطـة أسيـة اآلداب جـامعـبكليـ

                ً  مناسشـا

 ةة اإلسالميم الفلسفبقسالمساعد  اذاألستـ محمـد سالمة عبد العزيزأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 انمقترح . انتشكي  تجديد وافق انمجلس دلى           
 

    :س وانستونسادان انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن     

 الإس اميـة انفلسفـة "  مـبقس  "نمـاجستيـر ا " ل لدرجـةـلمسجا  ،محمد مكـادي  حمـد  حمـد :ثـاحلمناسشة الب

 : موضـوا فـي  "
 (  مــ اف انسلـم وانحـرب فـ  الأديــان انسمـاويـة  )

 : تتكون انلجنة من 
 ة اإلسالميةالفلسف األستـاذ ورئيس سسم د محمد عبد الوهابـالسيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 
      اً       مناسشـاً ورئيسـ               

 اإلسالمية ةالفلسف مبقسالمتفرغ  اذاألستـ عــادل محمــد علـيأ.د/ 

 جـامعة الفيـوم –بكليـة دار العلـوم

    ً  مشرفـا

اإلسالمية  المساعد بكلية الدراساد اذاألستـ  ـ  عبد الحكيم سلـسلأ.د/ 

 جامعـة األزهـر بالقاهـرة
                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (29)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :وانستون ساب ان انمـوضوع
 نااـةتشااكيل لجعلااي  ،م9/1/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها  شـــأنب     

  "الإس اميـة انفلسفـة "  مـبقس  "نمـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ، حمـد مكـادي  حمـد  حمـد :ثـاحلمناسشة الب

 : موضـوا فـي
 ( فــة وآثـارهـا دلــ  انمجتمـ انتيــارات انفكـريــة انمعـاصـر  انمنحـر   )

 : تتكون انلجنة من 
 األستـاذ المتفـرغ بقسـم الفلسفـة أحمـد محمود الجـزارأ.د/ 

 ب جـامعة المنيـاااآلدة بكليـ
             اً مناسشـاً ورئيسـ               

 المساعد بقسـم الفلسفة اإلسالميةاألستـاذ       محمـدــادل سلــع /.د 
 اآلداب جـامعة حلـوان ةـبكلي

    ً  مشرفـا

 اإلسالمية ةالفلسف مبقسالمتفرغ  اذاألستـ محمـود محمـد سالمـةأ.د/ 

 المنيـاجـامعة  –بكليـة دار العلـوم
                ً  مناسشـا

 ـرار:ـــنقا 

 ق انمجلس دلى انتشكي  انمقترح .ـواف           
 
 

  : موضودات متنودـة:  رابعـاً  
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    :وانستونثامن ان وضوعانمـ
  سساـم ةـافقاعلي موبنـاءً  ،م9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 رمضباان إببرلمي   /الطالاـب إلغاـاء سياـد ، عليم2/1/2017بتاريـخ  "انب اغة واننقد الأدب  والأدب انمقارن "

 م .19/6/2011" بتاريـخ مـاجستيـر ان"  ةـلدرج ، المسجلعويس

 :تحت إ  اف 
 بقسم البالةة والنقد األدبياألستاذ المساعد  م طفي بيومي عبد السالمد./ 

 جـامعة المنيـا  –كليـة دار العلـوم ب

 ة ة أوراق بحثيااة ساصااـأياا لعاادم تقااديم الطالااب اء تسااجيل الطالاابـذي يطلااب ساايادته إلغااـوالاا
لة الـب علي الموسع التواصل االجتمااعي يعتاذر فيهاا عاـن مواصاوكذل  أرسل الطبالدراسة ،
 الدراسـة . 

 ـرار:ـــنقا 

 . دـانقياء ـة دل  إنغـوافقـانم             
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (30)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـر بال وـم  االجتماا  ــ                  

   :وانستون تاس ان انمـوضوع
  سساـم ةـافقاعلي موبنـاءً  ،م9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

، لزقطااارق سيد محمود عبد للر  /الطالـب إلغـاء سيـد ، عليم2/1/2017بتاريـخ  "اننحـو وانص ف وانعـروض "

 م .17/5/2010" بتاريـخ انمـاجستيـر "  ةـلدرج المسجل

 :تحت إ  اف 
 النحو وال ر  بقسم المتفرغ األستاذ المساعد  يـع عبد الحميد علـربيد./ 

 جـامعة المنيـا  –كليـة دار العلـوم ب

 ة ة أوراق بحثيااة ساصااـأياا لعاادم تقااديم الطالااب اء تسااجيل الطالاابـذي يطلااب ساايادته إلغااـوالاا
داد م بساةير جااد فاي البحاث العلماي ،ولام يقاوذل  نظراً ألن الطالب ةير منتظم وة ،بالدراس

 الرسوم الدراسيـة . 

 ـرار:ـــنقا 

 . دـانقياء ـة دل  إنغـوافقـانم              
 

    :انسبعـون انمـوضوع
ً بنـا ،م9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن         سسـم ةـعلي موافق ء

ة " ـلدرجالطالبيـن المسجلين  إلغـاء سيـد ، عليم2/1/2017بتاريـخ  "اننحـو وانص ف وانعـروض "

 :وهـم م، 21/10/2012خ ـم بتاريـ" بالقس رـاجستيـانم
 محمد عبد ال بور عبد الظاهر /انطانـب .1
 يــــاء محمــود أحمــد نادأسم /انطانبـة .2

 :تحت إ  اف 
 رئيس سسم النحو وال ر والقائم بعمل  األستاذ المساعد محمـد سليفة محمـودد./ 

 جـامعة المنيـا –كليـة دار العلـوم ب

  وال ر  والعرو بقسم النحو  المـدر  إبراهيـمإبراهيـم سند د./ 
 جـامعة المنيـا –كليـة دار العلـومب

 دم اً لعاء تسجيل الطالب ،وذل  نظروذل  بناًء علي طلب السادة األساتذة المشرفين بإلغ
 جديتهم في البحث العلمي ،وعدم سداد الرسوم الدراسيـة .

 ـرار:ـــنقا 
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 . دـانقياء ـة دل  إنغـوافقـانم             
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (31)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    :ونبعانسو انحادي انمـوضوع
 

فقة مجلس علي موابناءً  ،م9/1/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساد العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ماان الساايد  ، علااي سبااول االعتااذار المقاادمم2/1/2017بجلسااته  بتاريااـخ  "النحااو وال اار  والعاارو  "  سسااـم  

عبااد  سالااد جمااالعاان اإلشاارا  علااي الطالااـب/  المتفاارغ اذ المساااعدـ، األستااربيااع عبااد الحميااد علاايالدكتااـور/ 

 :موضوا م، في 15/6/2015" بتاريـخ المـاجستير ، المسجل لدرجـة "الراضي
 

 [فــ  تفسيـر الأحـاجــ   منير الدياجيانمسـائـ  اننحـويـة وانصـرفيـة فـ  كتـاب   ]
 

 ي أن ي بح اإلشرا  علي النحو التالي :عل
 النحو وال ر  والعرو اذ المتفرغ بقسم األست رجـب محمـود أحمـدأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 النحو وال ر  والعرو بقسم المدر  المتفرغ  فتحـي ثابت علم الديند./  
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم  

 ـرار:ـــنقا 

 . انمـوافقــة     
 

    :  وانسبعونثا ان انمـوضوع
 

ل ، علااي تعااديم9/1/2017موافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشـــأن     
النحاو  "  بقساـم " مـاجستيــر ان"  ل لاـدرجةالمسجـ ،محمـود رجـب محمـود  حمـد ث:ـاحالب موضوا رسالة

  :موضوافـي   ،م18/5/2015خ  ـبتـاري"  وال ر  والعرو  
دراسة   هــ 393د انمصطلحــات انصـرفيــة وانعـروضيــة فـ  تــاج انلغــة وصحــاح انعربيــة نلجــوهـري  ]    

 [وصفية 
 

 

 : علي أن ي بح علي النحو التالي

  هــ 393د ـاح انعربيــة نلجــوهـري انمصطلحــات انصـرفيــة وانعـروضيــة وحـدودهـا فـ  تــاج انلغــة وصحـ  ]   

 [وصفية دراسة 
 

  جوهري علماً بأن هذا التعديل ةير . 

 ـرار:ـنقـا 

 انتعدي  دلماً بأ ه  غير جوهري  . وافق انمجلس دل           

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (32)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 

    وانسبعون: انثانثانمـوضوع 

ـد فتارة ما ، علايم9/1/2017موافقة لجنة الدراسااد العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن       

انش يعــة  "  بقساـم  " دكتـــوراهان "  ، المسجاـل لاـدرجةجابــر حمــد دايـس حمـد انمــري ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م22/11/2010خ  ـبتـاري"  الإس اميـة
 

 [ تـأويـ  متشـابـه انقـرآن دنـد انمفسـريـن فـ  انقـرن انثـامـن انهجـري  ] 

 لمادة بنااًء علاي طلاب السايد األساتاذ الادكتور المشار  علاي الباحاث علاي أن تبادأ اساتة أشاهر  وذل  لمـدة
       .  م21/5/2017 وتنتهي في ،م22/11/2016 نـالجديدة اعتباراً م
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 ـرار:ـنقـا 

  ق انمجلس دلى انمد انمقترح .ـواف      

    :وانسبعون راب ان انمـوضوع
تاارة فـد ماا ، علاايم9/1/2017موافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشـــأن     

اننحـو وانص ف  "  بقسـم  " دكتــوراهان "  ، المسجـل لـدرجةنعـالرضـا دل  محمد دبد ا ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م17/1/2011خ  ـبتـاري"  وانعـروض
 

 [  دراسة  ظرية تطبيقيةتضـافـر انقـرائـن انلفظيـة فـ  تـوجيـه قـراءات اننصـب انمتـواتـر    ] 

 ة الجديادة المشار  علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادبناًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور عــام  وذل  لمـدة
       .  م16/1/2018 وتنتهي في ،م17/1/2017ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـنقـا 

  ق انمجلس دلى انمد انمقترح .ـواف      

    :وانسبعون خامسان انمـوضوع
تاارة فـد ماا ، علاايم9/1/2017موافقااة لجنااة الدراساااد العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشـــأن     

"  يـةاندراسـات الأدب "  بقسـم  " دكتــوراهان "  لـدرجة ، المسجلـة هلـة  حمد دبد انوهـاب ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م19/6/2011خ  ـبتـاري
 

 [ شعــر زهيـر بـن  بـ  سلمـ  رؤيـة سـوسيـونـوجيــة   ] 

 مادة الجديادة علاي أن تبادأ ال ـةستاذ الدكتور المشر  علي الباحثابناًء علي طلب السيد األعــام  وذل  لمـدة
       .  م19/6/2017 وتنتهي في ،م20/6/2016ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـنقـا 

  ق انمجلس دلى انمد انمقترح .ـواف     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (33)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

 

 : انع اقات انثقافيـةموضودات 

    س وانسبعون:سادانمـوضوع ان

ً   ،م9/1/2017لجنة العالساد الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ  الوارد منانخطـاب   بنـاء

عقدة المن الطارئة بجلسته[  التاريخ اإلسالمي و النحو وال ر  والعرو يـن ] سسم يموافقة مجلسعلي 

 : وهـم،السادة األساتـذة  حـترشيعلـي ، م9/1/2017خ ـبتـاري

 ال أبو المكارمـجم.د/ أ .1
 

 ا الأسبـقـس جامعة انمنيـرئي
 ر م طفي كاملـماهأ.د/  .2

 

 رئيـس جامعة انمنيـا الأسبـق

 عبد المنعم عبد الحميد بسيونـيالمرحوم أ.د/  .3
 

 جامعة انمنيـا الأسبـقرئيـس 

 السيد سيد سهيمالمرحـوم أ.د/  .4
 

انمنيـا ب رئيس انجامعة ـ ائ

 الأسبـق

 زة الجامعة للتميـز والعطـاء .لجائـ 

 : مـن  ـك ترشيـح:  ثا يـاً  
 وائـــل نبيـــل أنــس /أ. .1

 

 نجائـز  انموظـف انمثانـ 
 سيد فراج حسيـن السيد/  .2

 

 نجائـز  انعام  انمثانـ 

        ـرار:ـنقـا 

 .  جمال أبو المكارم انسيد  .د/ دل ،منير فوزي م  ادتراض انسيد  .د/ ةوافقانم          
 

    وانسبعون: انساب انمـوضوع 
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، لبيان م9/1/2017لجنة العالساد الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ  الوارد منانخطـاب      

معااة ة اآلداب جاـي بكليااـاذ األدب العرباـ، أستااصااالح بان معااي  الغامادي د أ.د/ـالسياا حـترشيا رفاا  أساباب

 م . 2017ام ـ( لع ةـرة الذاتيـالسيال ) ـي مجـزة المل  في ل العالمية فـالمل  سعود لجائ

    ـرار:ـنقـا 

 . تـانتصويف  ة ـدم انموافقة بالأغلبيـد                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (34)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  

    وانسبعون: ثامنانمـوضوع ان

  ،م9/1/2017لجناة العالساااد الثقافيااة بالكلياة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  الااوارد ماانانخطــاب       

بعد عمل عن ال "التاريـخ اإلسالمـي" قسـم در  المساعد بالمـ، جليلة محمد حفني /قطـاا السيـدةان بشـأن 

ي ـدة عاااام ،والتاااي انتهااات فاااـة الااازوج بأمريكاااا لماااـانتهااااء األجاااازة الممنوحاااة لسااايادتها لمرافقااا

 اارج الإناذاراد مرسالة علاي عنوانهاا بالاداسل ،و ـةعلماً بأنه سد تم إنذارهـا بثالثا م،30/7/2016

م، ومجلاس الكلياة بجلساته بتارياـخ 5/12/2016،وسد سبق وأن وافاق مجلاس القسام بجلساته فاي 

ة ـ( لسناا 81م ) ـ( ماان سااانون ال دمااة المدنيااة رساا 69ادة ) ـالماا م، علااي تطبيااق 19/12/2016

 م .2016

      ـرار:ـنقـا 

 . انمـوافقــة                            
 
 

 ـال (ما يستجـد من  دمـــ)  
 

 :أولانمـوضوع ال
ـخ منعقدة بتاري" بجلسته الطارئة ال علم اللغة والدراساد السامية والشرسيةسسـم "  الوارد منانخطـاب          

 ،مد عليهاني علي مح /الدكتور انقطـاا السيـدبشـأن  م، علي ات اذ اإلجراءاد الالزمة16/1/2017

 م الجامعادـاً لقانون تنظيـ،وذل  طبق هـتاري ى ـحتم، 18/8/2016ن  ـم مـاذ المساعد بالقسـاألست

 ( . 117ادة ) ـة ،وتطبيق المـه التنفيذيـوالئحت

 ـرار: ـنقـا 

 . انمـوافقــة       
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (35)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  جتماااال  ــ                  

 :ثا  انمـوضوع ان
  االنتدابـاد للت حيـح . ورئيـس المجلس فـي أعمال ،دميد انكلية /السيـد أ.د  ـويـتف أنـبش     

 ـرار: ـنقـا 

 . انمـوافقــة       

   
  .دص اً  ،واننصف انثانثةام انسادة  تماع و غلق انمحض  ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج

 

ميــــن                                         اً ـس نغويـ  انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

حمد سيد دبد مانسيد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب

 

             ،،،عتمــد ي                                                                                                      

د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــانكلي

   /.د                                                                                                                                
   

  محمـد دبـد انرحمن انريحا                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (36)م 16/1/2017 في دالمنعق ينايـر عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ود وال ـورة .ـور بال ـم  االجتماا  ــ                  
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