كلية دار العلوم
Faculty of Dar El.Uloom
.3+
إدارة أمانة مجلس الكلية

جامعة المنيا
Minia University

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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر

(ينايـر

) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2019/1/14م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بــد االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور /محمــد دبــد انــرحمن انريحــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً انتانـ

 -رئاايس المجلااس



بـد

:
السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيس المجلس متمنيـا ً الشاااء العاجال للزميال السايد

الدكتـور /محمد خليفة محمود  ،األستـاذ المساعد ورئيس قسـم "

النحود االرو و االوو ا

".
 انتـزام السادة األساتذة رؤساء األقسام بإعالن نتيجة الشاوي بتاريـخ 2019/1/15م .

 مرادـاة نسـب حضور الزمالء لالمتحانات الشاـويـة .

 بخصـوص التصحيح يتـم ذلك من خالل لجان التصحيح المعتمدة ،وفاـق قارار السياـد
أ.د /دميد انكلية ،وداخل مبني الكليـة .
 بخصـوص المجالس األقـل ال تناقـش المجالـس األعلـى .
 تاويـض السيـد أ.د /دميد انكلية ،فـي رفا الترشايحات الصا اة بجاوائز الجامعاة نظاراً
لمدها حتى تاريـخ 2019/1/31م ،من قبل األقسام بالكليـة .

وبعـد أن فرغ المجلـس من االستهـالل بـدأ عرض موضوعـات الجلسة علي
 انمصـادقة دل

اننحـو انتانـ

:

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2018/12/10م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثا :
بشـــــأن موافقااااة مجلاااااس قسااااـم " النحووووود االروووو و االووووو ا " بجلسااااات المنعقاااادة بتارياااااـخ
2018/12/31م ،على تعييـن السيـدة أ /.ك يمة رجب محمود حممود ،المادر المسااعد بالقسام ،فاـي
وظياـة مـدر بـذات القسـم لحصولهـا علـي درجـة " الدكتدراه " بتقديـر عـام م تبة الش و األالي .
انقـــرار:
انمـوافقـ ة دل

انتعييـن .

انمـوضوع انثانث:
انخطـــا الااوارد ماان قس اـم "علووا الل ووة االدرااووام الوووامية االش و ية " بشـــأن اقت اـراح القس اـم علااي
بتصصيص ساعـة تدريـس ماـن ماـادة " الدرااوـام المقارنوة " بالارقاـة الرابعاـة إلاـي السايد الدكتاـور/
حممود جوا روم ا  ،الماـدر بالقسام بالمشاركاـة ما السايد الدكتاـور /الوويد ساوماعيا الوو ا  ،األستاـاذ
المساعد المتارغ بالقسـم لإلفادة من خبـرات سيادت العلمية والبحثيـة .
انقـــرار:

 .1سبق ،و ن خوطب انسيد .د /ائب رئيس انجامعة نل دراسات انعليا ،نرفع الأمر إن نجنة انقطاع
انمتخصصة بانمجلس الأدلى نلجامعات نلبت ف مر انتخصص ،ويستعجل مرة خري بخطا
آخر بنفس انشأن ويبق انحال حتى يتم انفصل بلجنة انقطاع بخصوص انسيد اندكتور /حممد
جا رم ا  ،وتخصصه ف انمنح " علا الل ة " .
 .2قرر مجلس ا نكلية الارتكان إن صحيح انقا ون حيث تعتمد اندرجات ،وتحدد انتخصص ات دل
انمنح انذي يصدر به قرار مجلس انجامعة ،وقد صدر قرار مجلس انجامعة بمنح انسيد اندكتور/
حممد جا رم ا  ،درجة " اندكتوراه " ف انلغة انعربية كتخصص دام ،وف مادة "دلم
2

انلغة " كتخصص خاص فهو دل تخصصه مانم ترد خطابات من انمجلس الأدلى نلجامعات
رداً بانفتوى انمرسلة تفيد غير ذنك .
 .3مادة " اندراسات انسامية انمقار ة " ه امتداد نما يثن نه انطانب بانفرقة انثا ية ،وانثانثة من
انلغة انعبرية ،وه بحاجة إن متخصص ف الأساس دبري لأ ها امتداد نسابقتيها .
 .4تحفظ انسيد .د /حممد عارو مجاز  ،الأسـتاذ ورئـيس انقسـم إذ إن اند راسـات انسـامية و
انمقار ة ه حد مناهج دلم انلغة انحديث .
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انمـوضوع انرابع:
نلعـرض علي مجلاس الكلياة بشــأن ماا تام عرضا بلجناة قاااا ابداس بجلسات المنعقادة بتارياـخ
2019/1/5م ،بصصوص الالئحة الصا ة بـ [ اندبلوم انمهن فوق انمتوسط ف دانية انقرآن وقراءته
] بنظام التعليم المدمـج ،واعتـراض أعضاء اللجنـة علي مسمـي الدبلـوم .
 وبنـا ًء علي تم اجتماا مجلس قساـم " الشو يوة اساويمية " بتارياـخ 2019/1/6م ،بالتشااور
معهم ،وتمت الموافقة علي تغيير مسمي الالئحة إلـي [ اندبلوم انمهن فـوق انمتوسـط فـ
فنون تجويد انقرآن انكريم ومقامات الأداء انصوت ] بكلية دار العلوم جامعة المنيـا .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انخامس:
انخطـا الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتما بشــأن تشاكيل مجلاس
إدارة مركاز التعلايم المساتمر بالكليااة مان أجال التوا اال ما الااالس بعااد تصارجهم ،وتنمياة قاادراتهم
ورباهم بسوق العمل واقترح التشكيـل دل الآتـ :
رئيسـا ً
أ.د /عميـد الكليـة
األميـن
أ.د /اكيـا الكلية لشئدن البيئة
األستاذ المتارغ بقسم الدراسات
د /.موـن ساماعيا عبد ال ني
األدبية
المـدر بقسم الدراسات األدبيـة
د /.حممـد محمـد الليثـي
المـدر بقسم النحو والصرف
د /.موام محمد عبد ال ميا
والعروض

المـدر بقسم البالغة والنقد
األدبـي
المـدر بقسـم علم اللغـة

د /.تام محمد عبد الوزيز
د /.جموـة ساماعيا ايـد

انقـــرار:
كل من :
انموافقة مع إضافة ٍ

األستاذ بقسم الالساة اإلسالمية

أ.د /محمد ايمة عبد الوزيز
د /.حممد تدني عبد اللطيف

األستاذ المساعد المتارغ بقسم التاريخ
اإلسالمي
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انسادس:
3

بشـأن محضر اجتمـاا مجلس مجلـة الدراسـات العربيـة بتاريـخ 2019/1/2م،
 .1بشـأن إجراءات طباعة العـدد الساد والثالثون يونيـو 2017م .
 .2بشأن عمل معرض بمركز المصاوطات لبي اإل دارات السابقة من المجلـة .

دل

الآتـ

:

انقـــرار:
.1
.2
.3
.4

طبع انمجلة ددد يو يو  2017م ،وما بعـده بمطبعـة مركـز انمخطوطـات

وافق انمجلس دل
انعربية .
تعديل انبورد بإضافة رؤساء الأقسام إن انهيئة الاستشارية .
دمل منفذ نبيع انمجلة الأدداد انموجودة بانمخازن .
منح كل طانب دراسات دليا يسجل سخة من انمجلة م قابل قيمتها انشرائية ،وفق نوائح بيع
انمجلة .

انمـوضوع انسابع:
بشـأن الالب المقدم من السيد الدكتـور /أحمد عبد المالك عبد الباقي ،طبيب بالوحدة العالجية بالكلية
علي قبـول تبرا سيادت بمبلـغ (  ) 1100ألف ومائة جني مصري بعاـدد (  ) 1مكنساة كهربائياة ،وذلاك إساهاما ً
ألفضـال الجامعة وللكليـة بصاة خا ـة .

انقـــرار:
انمـوافقـة دل

قبول الإهداء .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضودات شئـون انطـلا

:

انمـوضوع انثامن:
انخطا الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون التعليم والاالس بشــأن اعتاذار بعاض حااالت
الاااااـالس عاااان عاااادم دخولهمااااـا امتحانااااات الاصاااال الدراسااااـي األول والثانااااـي للعااااام الجامعااااـي
2019/2018م ،وهـم :
م.
.1

االسـم
أحمد برعي عبد الرحمن أبو دهب

الارقـة
األولـي ( انتظـام )

.2

أحمـد عادل محمود عـوض

الثانيـة ( انتظـام )

.3

خالـد أحمد محمود علـي

الثالثـة ( انتظـام )
فـي مـادة [ النحــو ]
4

الاصل الدراسـي األول والثانـي
الاصل الدراسـي األول

.4

الرابعـة ( انتظـام )

سـارة عبد الحميد ـادق

الاصل الدراسـي األول والثانـي

انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انتاسع:
انخطـا الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون التعليم والاالس بشــأن إعاـادة قياـد الاالاـب/
محموود مووطلا ملو مووطلا ،كويتااـي الجنسيااـة المقيااد بالارقااة األولااـي ( انتظووـام ) علمااـا ً ب نا تاام اإليقاااف
مسبقا ً عن الدراسة بقـرار مجلس الكليـة بتاريـخ 2018/6/20م .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انعاشر:
انخطا الوارد من السياـد أ.د /وكياـل الكلياة لشائون التعلايم والااالس بشــأن إيقـاـاف قياـد بعاض
الاالس للعـام الجامعـي 2019/2018م ،و سماؤهـم كانتانـ :
م.
.1
.2
.3

االسـم
أحمـد رشاد عثمان زيـدان
عبد الحكيم محمد ناجح عبد الحكم
عليـاء أحمد محمد السعـدي

بالارقـة
األولـي ( انتسـاس )
الرابعـة ( انتظـام ) باق
الثانيـة ( انتظـام ) باق

 علماااااـا ً بااااا ن األول والثااااااني مالوباااااون للتجنياااااد اعتبااااااراً ماااااـن بداياااااة العاااااام الدراساااااـي
 2019/2018م ،والماااااذكورون بلغاااااوا الحاااااد األقصاااااى للت جيااااال بنهاياااااة الدراساااااة فاااااـي
2018/2017م .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انحادي دشر:
انخطا الوارد من قسـم " البالغة والنقد األدبي واألدس المقارن " بشـأن تعديل مقتـرح تشكيل لجاـان
االختبارات الشاهيـة لمقرر مـادة " النقد القديم " لاـالس الارقة الثانيـة [ انتظاـام  /انتسااس ] ؛حياـث
تم إحـالل السيد الدكتـور /تامر محمد عبد العزيز ،المـدر بالقسـم بـد ً
ال مـن السيد الدكتـور /محمد السيد
يس أبو دومة ،األستـاذ المساعد المتارغ بالقسـم .
انقـــرار:
انموافقة مع الإنحاق بانقرار انسابق بمجلس انكلية .

انمـوضوع انحادي دشر:
5

انخطا الوارد من قسـم " الالساة اإلسالمية " بشـأن إضافـة السيـد أ.د /محمد علي الجندي ،األستاذ
المتارغ بالقسم إلـي اللجنة األولـي ( انتظـام ) ،بـد ًال من اللجنة الثانياة ؛علماا ً ب نا ساقس سهاـواً مان
تشكيل لجـ ان الشاوي للاصل الدراسي األول للعام الجامعـي 2019/2018م .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر ينايـر المنعقد في 2019/1/14م ()7

موضودات اندراسات انعليا :
انمـوضو ع انثا دشر:

ولاً  :انمنـح  :عددهـم ( ) 25
المجمـوا

االســم

القسم

الدرجـة

التقدير

.1

يوسـف معتق عبد اللـ

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

.2

عبد الحميد حسيـن علي

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

.3

عبد هللا سالمة محمد
الغرباني
حمـادي أحمد علـي

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

.5

الـح فيصل الـح

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة

المـاجستير
المـاجستير

مرتبة الشرف
األولي
مرتبة الشرف
األولي
مرتبة الشرف
الثانية
مرتبة الشرف
األولي
مرتبة الشرف
الثانية
مرتبة الشرف
الثانية
ممتـاز
ممتـاز

الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة

المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير

ممتـاز
ممتـاز
ممتـاز

الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة

المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير

ممتـاز
ممتـاز
ممتـاز
ممتـاز
جيـد جـداً
جيـد جـداً
جيـد جـداً

مسلسل

.4

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

محمود عبد الحكيم عبد
العزيز
سعـد مساعد شالـح سمره
أحمـد سيف خناير
الرشيـدي
عبد الرحمن سالم السعـدي
خليـل رحيل فـالح دخيل
أحمد شغف سليمان
الرشيـدي

يوسـف فرحان الرشيـدي
نجـاة وجيـ علي محمـد

شيمـاء جمـال حسيـن
نسمـة ضاحـي علـي
عبد اللـ مهدي محمـد
محمـد محيـل إبراهيـم
إبراهيـم محمد إبراهيـم

6

 .19مشعـل عوض حديد خلف
 .20ياسر عاشور إسماعيل
محمد

الشريعـة اإلسالميـة
الالساـة اإلسالميـة

جيـد جـداً
مرتبة الشرف
األولي

المـاجستير
الدكتـوراه

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.21

اوت شحاتة عبد
الحكيم
خالـد جمال عبد الراضي

.23

أحمـد عبد العزيـز
محمود
أسماء فهمي حسين
حسان
أمـل عماد أمين حسـن

.22

.24
.25

الالساـة اإلسالميـة

المـاجستير

ممتـاز

النحو والصرف
والعروض
البالغـة والنقد األدبـي

المـاجستير

ممتـاز

المـاجستير

ممتـاز

البالغـة والنقد األدبـي

المـاجستير

ممتـاز

الدراسـات األدبيـة

المـاجستير

ممتـاز

انقـــرار:

وافق المجلس على المنـح وأو ى برف األمر إلي سعادة األستاذ الادكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائاب رئايس

انمـوضوع انثانث دشر:

ثا يـاً  :انتسجيـلات  :عددهـم ( ) 22
الدرجـة

م.

االســم

.1

عبد الرحمن فهد عبد
الرحمن

.2

خالـد بندر باح حمـد المـاجستير

.3

محمد خالد شايـس حزام المـاجستير

.4

غـازي زويد العتيـبي

المـاجستير

.5

راشد ضاوي راشد
ضاوي

المـاجستير

موضوا الرسالة

المشـرف

قسـم انشريعة الإسلاميـة

المـاجستير

وارف األمر والنهي فـي أحاديث
النبي لي هللا علي وسلم دراسة
أ ولية فقهية مقارنة من خالل
حيحي البصاري ومسلم
فقـ اإلمام أبي نصر ابن الصباغ
الشافعي المتوقي 477هـ فـي
المعامالت من خالل كتاس حلية
العلماء دراسـة فقهية مقارنة
المباحث األ ولية وتابيقاتها عند
اإلمـام برهان الدين المرغيناني
المتوفـي 593هـ
نقـد اإلجماا في مسائل السياسة
الشرعية دراسـة أ ولية فقهيـة
فقـدان الدليل وأثره فـي االستنبـاط
الاقهي من خالل فق المعامالت
دراسـة فقهيـة أ وليـة مقارنـة
7

أ.د /عـزت شحاتة كـرار
د /.هـدي حسن ديـق
أ.د /محمد عبد الرحيم
محمد
أ.د /محمد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتة كـرار
د /.هـدي حسن ديـق
أ.د /عـزت شحاتة كـرار
د /.محمـود محمد بهجـت

.6

.7

.8

.9

متعب خالد فهد سالم
العتيبي

المـاجستير تصريج الاروا علي األ ول في نوازل
أبـي مهدي عيسي الغبريني المالكي
المتوفـى سنة 972هـ دراسة فقهية
أ ولية فـي ضوء المنهـج المقـارن
قسـم انفلسفة الإسلامية

أ.د /عـزت شحاتة كـرار
د /.محمـود محمد بهجـت

أ.د /محمـد علي الجنـدي

الدكتـوراه المنهـج التجريبي عند مهذس الدين
إسـالم محمود أحمد
ابن هبل البغدادي المتوفـى 610هـ
عمر
فـي الاب والصيدلـة دراسـة
وتابيـق
ياسـر نجاح عبد الحميـد المـاجستير شـرح المصتصر في العقائد الكالمية أ.د /السيد محمد سيد عبد
إبراهيـم
لإلمام الغزالـي ت  505هـ لصالح بن الوهاس
محمد عبد اللـ العدسانـي تحقيـق
ودراسـة
المـاجستير الاوائـد الاريدة في العقيدة المايدة ت ليف
سيـد محمود محمد
أ.د /السيد محمد سيد عبد
المكارم
أبو
علي
بن
ديق
بن
الح
اإلمام
علـي
الوهاس
النمازي المتوفـى سنة  975هـ دراسة

وتابيق
قسـم انتاريخ الإسلام

.10

منـار عاطف أحمد
الارغلي

المـاجستير الحيـاة السياسية والحضارية لجزيرة
قيس فـي الصليج العربي فـي عهدي
بنـي قيصر -الايبين -السوامل
حوالـي731 :530هـ -1135/
1330م

أ.د /نعمـة علـي مرسـي

قسـم اندراسات الأدبية

.11

فاطمـة عبد الحميد
محمد
أسمـاء بهاء الدين أنـور المـاجستير

.13

المـاجستير

.12

.14

الدكتـوراه

شيماء مصااي عبد
الحكيم
زينب أبو الصير عبد
الجليل

المـاجستير

.15

دينا مصااي فرغلي
عمران
رانـدا محمود سيد أحمـد المـاجستير

.17

علياء أحمد أحمد هديـب المـاجستير

.16

المـاجستير

شعـر ابـن اللبانـة الدانـي دراسـة
سيميائيـة
ثنائيـة الزمان والمكان فـي قصص
محمـد مستجـاس دراسة فنيـة
ـورة األخر فـي شعر سعاد الصبـاح
دراسـة سيميائيـة
القيـم اإلنسانية فـي رواـيات نجيـب
محاـوظ الثالثية أنموذجـا ً دراسـة
فنيـة
البناء الاني في قصص أحمد خالد
توفيـق
الحكمـة الشعرية للمـرأة بين
الجاهليـة واإلسالميـة
الحـوار في القصـة القصيـرة عند
يوسف إدريس مقاربـة أسلوبيـة
ــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د /عبد الجواد شعبان
الاحـام
أ.د /عبد الجواد شعبان
الاحـام
أ.د /عبد الجواد شعبان
الاحـام
أ.د /سعيـد الاـواس محمـد
أ.د /سعيـد الاـواس محمـد
أ.د /شهيـر أحمـد دكـروري
أ.د /شهيـر أحمـد دكـروري

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر ينايـر المنعقد في 2019/1/14م ()10
8

.18

فاطمـة مظهر حسن
أحمد

المـاجستير

.19

غـادة عبد النا ر
محمـود

المـاجستير

.20

عمرو محمد نبيل عبد
البدي
إسـراء بهاء علي
عثمان

المـاجستير

.22

ريـم يحيـي عبد العظيـم المـاجستير

.21

المـاجستير

أ.د /شهيـر أحمـد دكـروري

ظاهـرة التاايل فـي النثر العربي
مقاربة موضوعية وفنية العصر
األموي أنموذجـا ً
الشصصيـة المحورية للمرأة فـي
أ.د /سعيـد الاـواس محمـد
الروايـة التاريصية المصرية
المعا ـرة دراسة فنيـة لنمـاذج
مصتـارة
البنـاء الاني فـي المونو دراما
أ.د /محمـد عبد اللـ حسين
المصريـة دراسـة فـي نمـاذج مصتـارة
قضايـا التارف الاكـري في المسـرح أ.د /محمـد عبد اللـ حسين
المصري 1990 : 1979م دراسة
فنيـة
ـورة الرجل فـي روايـات أثيـر عبد أ.د /محمـد عبد اللـ حسين
اللـ النمشـي دراسـة تحليليـة

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انرابع دشر:

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :عددهـم ( ) 24
م.

االســم

.1

ماتاح إبراهيم ماتاح
الصل

الدرجـة

موضوا الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم انشريعة الإسلاميـة

الدكتـوراه

الجمـ بين الشيوخ وأثره فـي
إعالن الروايـات الحديثيـة

9

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /معتمد علي أحمد
سليمان

.2

عبد اللـ فالح العازمـي

الدكتـوراه

االختيـارات الاقهيـة للقاضي أبـي
الايب الابري جمـ وترتيب
ودراسـة

.3

مسعود حامد بشير
بشير

المـاجستير

الشيـخ زروق ومنهج فـي شرح
متن الرسالـة دراسـة أ وليـة
فقهيـة

.4

فهـد محمد مار
الاضلى

.5

ثامـر عوض راشـد

.6

ماي مبارك فالح
العجمي

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /رمضان السيد

الشرمبا ي

أ.د /ذكـي ذكـي زيـدان
أ.د /محمد شرف الدين

خااس

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أ.د /محمود عبد الرحمن
ديق
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أ.د /مصااـي حسن حسيـن
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
د /.زاهر فؤاد محمد أبو

أحاديـث الثالثيات فـي فق
المـاجستير
المعامالت من خالل مسند اإلمـام
أحمد بن حنبل دراسـة حديثيـة
فقهيـة
المـاجستير منهـج المتهم من التصرف في
أموال في الاق اإلسالمـي
والقانون الكويتـي دراسـة مقارنـة السباا
أ.د /حسن الح عبد هللا
الصغير

المـاجستير قاعـدة حكم الحاكـم يرف الصـالف
دراسـة ت يليـة تابيقية معا ـرة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
د /.خالد محمد عبد هللا
الدوغان

.7

محمد جنبان فهاد مترك المـاجستير

اإلمـام الموزعي واختيارات
الاقهية من خالل كتاب تيسير
البيان ألحكام القرآن فـي بـاس
العبـادات

.8

نـورا دويـم فالح سيف المـاجستير

العـرف وتابيقاتـ المعا رة فـي
المستجـدات الصا ـة بالمـرأة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أ.د /عبد اللـ محمد أحمد
المال
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.9

راشـد نوار مبارك
العازمي

.10

سعـود عبد اللـ حمود
عبد اللـ

المـاجستير األحكـام الاق للقبض علي المتهـم
فـي الاق اإلسالمـي وقانون
الجـزاء الكويتـي دراسـة مقارنـة
المـاجستير

المباحـث األ وليـة وتابيقاتهـا
عند اإلمـام تـاج الدين الاكهانـي
10

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أ.د/آمـال محمد عبد الغنـي
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة

.11

فهيـد حمـد مبـارك

.12

عايـض دوا
الرشيـدي

باتـل

.13

محمد مبارك رشيد
مبارك

المـاجستير إجماعـات ابن مالح المقدسي من
خالل كتاب الاروا جمعا ً ودراسـة
من أول الكتاس إلـي آخـر كتاس

.14

عوض سعد مرزوق
المايري

المـاجستير

األحكـام الاقهية للجمارك دراسـة
مقارنة بقانون الجمارك الكويتي
رقـم  13لسنـة 1980م

.15

سعـود محمد العازمـي

المـاجستير

أحكام الحق الصاص في الجرائم
والعقوبات في الاق اإلسالمي
والقانون الكويتـي

.16

يوسـف خليف نمياـر
سعيـد

.17

يوسـف زيـد غصـون

المـاجستير ابراء األ وليـة لإلمام محمد بن
علي الكرجي الظاهري ت 360هـ
مـ مقارنتهـا بآراء جمهـور
األ ولييـن
المـاجستير أبراء األ وليـة ألبـي عبد اللـ
الجرجانـي م مقارنتها بآراء
جمهـور األ ولييـن

المـاجستير أثـر السنة النبويـة فـي التعقيـد
الاقهـي دراسـة تابيقية من خـالل
كتـاس األشباه والنظائـر البـن نجيم
المـاجستير

العلل الاقهيـة عنـد النـووي

االعتكـاف

.18

نواف متعب وسام
متعب

المـاجستير

القواعـد األ وليـة عند اإلمـام
الصازن من خالل تاسيـره جمـ
وترتيـب ودراسـة

.19

محمد فالح منيصر
راشد

المـاجستير

أحكـام محل االلتـزام فـي الاقـ
اإلسـالمـي والقانـون الكويتـي
11

كـرار
أ.د /محمد عبد العزيز
إبراهيم
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
د /.مصااـي حسن حسيـن
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت
شحاتـة كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /محمد عبد العزيز
إبراهيم
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار
أ.د/آمـال محمد عبد الغنـي
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
كـرار

.20

.21

أ.د /آمـال محمد عبد الغنـي
أ.د /محمـد عبد الرحيم
منصـور سعود بادي المـاجستير أحكـام التحري عن المشتب بهم
العنـزي
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
بواساة الشرطة فـي الاق
كـرار
اإلسالمـي دراسـة مقارنـة بالقانون
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
الكويتـي
أ.د /محمـد عبد الرحيم
المقا ـد الشرعيـة عند
مشعـل محيميد العتيبـي المـاجستير
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
السرخسـي
كـرار
أ.د /وجيـ محمـود أحمـد
قسـم انفلسفة الإسلاميـة

.22

خالـد جمال عبد البصيـر الدكتـوراه

أثـر الالساة الوجودية فـي الاكـر
المسيحي فـي العصر الحديث
وموقـف اإلسـالم منهـا

أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوهاس

أ.د /محمـد سالمة عبد
العزيز
أ.د /نادية عبد الغني عبد

الوهاس

قسـم انتاريخ الإسلام

.23

محمـد مصيمر عبد
الحميـد عبد الحكيم

.24

علي جمـال محمد حسن

المـاجستير

ابـن العمرانـي ومنهج التاريصي
فـي كتابـ األنبـاء فـي تاريخ
الصلاـاء دراسـة تاريصيـة

أ.د /نعمـة علـي مرسـي
د /.أحمـد تونـي عبد

اللايف

د /.محمـد أحمـد إبراهيـم

تعديل انتشكيل قسـم دلـم انلغـة

الدكتـوراه

أ.د /محـي الدين عثمان
محسب
أ.د /عبـد المنعم السيـد أحمد
أ.د /أحمـد عـارف حجـازي
األبعـاد اإلدراكية للتعبير المكاني أ.د /عبد العزيز إبراهيم
فـي شعر عبد اللـ الوشمي دراسة العصيلي

لغويـة

ويري القسم علي أن تشكل اللجنة
علي النحو التالي :

أ.د /محـي الدين عثمان
محسب
أ.د /بحي إبراهيم عبد الجواد
الاقي

أ.د /أحمـد عـارف حجـازي
أ.د /عبـد المنعم السيـد أحمد

انقـــرار:

وافق انمجلس دلى انتشكيلات انمقترحـة .

انمـوضوع انخامس دشر:

رابعـاً  :موضودـات متنودـة  :عددهـم () 14
م.

االســم

القسم

الدرجـة
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المــد

.1

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

لمـدة ستـة أشهـر

المـاجستير

الشريعـة اإلسالميـة

لمـدة عـام

.3
.4

نجـاة وجيـ علي محمـد المـاجستير
المـاجستير
محمـد حسن عبد
الحايظ
طارق محسن عثمان المـاجستير
أحمد
عبد الجواد محمد عبد المـاجستير

الشريعـة اإلسالميـة
الالساـة اإلسالميـة

لمـدة ثالثـة أشهـر
لمـدة ستـة أشهـر

الالساـة اإلسالميـة

لمـدة عاميـن

التاريـخ اإلسالمـي

لمـدة ستـة أشهـر

.7
.8
.9

رمضـان أحمـد علـي
إيمـان فتحـي أحمـد
إيمـان أحمد رجب
محمد

المـاجستير
المـاجستير
المـاجستير

التاريـخ اإلسالمـي
علـم اللغـة
علـم اللغـة

لمـدة ثالثـة أشهـر
لمـدة ستـة أشهـر
لمـدة ستـة أشهـر

نحمـدوه عبد لهادي
جاد الكريـم

المـاجستير

الدراسـات األدبيـة

أزهـار عا م محمد
يوسف

المـاجستير

الدراسـات األدبيـة

.2

.5
.6

الح فيصل الح
الصلياة
أحمـد حامد محمود
محمد

الجواد

تعـديـل موضوع

.10

تعااااااديل موضااااااوا  [ :تحااااااوالت
القرية والمديناة فاي الاان القصصاي
عناااد محماااد عباااد الحكاااـم ] علاااي أن

يصبح :
[ شعـر األخال دراسـة سيميائيـة ]
علما ً ب ن هذا التعديل جوهري

.11

تعااديل موضااوا  [ :البناااء الانااي
فاـي اإلباـداا القصصااي عنااد موسااي
نجيـب موسـي ] علي أن يصبح :
[ شعااااـر دعباااال الصزاعااااي دراسااااة
سيميائيـة ]
علما ً ب ن هذا التعديل جوهري

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر ينايـر المنعقد في 2019/1/14م ()15

.12

محمـد بح علي
راشد

المـاجستير

التاريـخ اإلسالمـي

تعااااااااديل موضااااااااوا  [ :الاااااااادور
االجتماااعي للمراساايم فااي مصاار فااي
العصااار المملاااوكي  923 :648هاااـ
1517 :1250/م ] علااي أن يصاابح

:
[ التنظيمااااات اإلداريااااة فااااي عصاااار
المماليااك فااي مصاار نائااب الساالانة
المملوكياااااة  -اإلساااااتادار – رئااااايس
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الدواويـن ]

علما ً ب ن هذا التعديل جوهري

.13

تعديل موضوا  [ :الموريسايكون
فااااااي األناااااادلس دراسااااااة حضااااااارية
1614 – 1502م ] علااي أن يصاابح

محمـد أحمد خلياة
أحمد

المـاجستير

التاريـخ اإلسالمـي

:
[ الموريسيكون في األندلس دراساة

سياسية حضاارية 1023 : 908هاـ
1614 : 1502 /م ]
علما ً ب ن هذا التعديل غير جوهري

تغيير إشراف ومـد

.14

أحمـد محمـود توفيـق المـاجستير

التاريـخ اإلسالمـي

 وذلك نظاراً للظاروف الصاحية
التاااي يمااار بهاااا السااايد الااادكتور/
محمود رزق محمود،
ليصبح اإلشراف علي النحو التالي :
د /.أحمـد تونـي عبد اللايـف
د /.أشــرف سميـر توفيـق
 مـد فتـرة التسجيل لمـدة عـام

انقـــرار:
انمـوافقــة .
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انمـوضوع انسادس دشر:
انخطـا الوارد مـن إدارة الدراسات العليا بالكليـة بنـاء ً علي الصاـاس الوارد من السيـد أ.د /نائــب
رئيس الجاموة للدرااام الوليا االبحدث بصصـوص الاالـب /ناص فالح كدم الوجمي ،كويتاـي الجنسياـة إعاـادة

قيده مرة أخري ؛نظـراً إللغاء تسجيل بقـرار مجلاس الكلياة المنعقاد بتارياـخ 2016/6/15م ،علماـا ً
ب ن الاالب مستعد لسداد الرسوم الدراسية المقررة علي من تاريخ تسجيل حتى إلغااء قياده ؛علماـا ً
ب ن رد قسم " الش يوة اسايمية " ب نـ ال ماان مان إعاادة قياد الاالاـب ما مشارف آخار السياـد أ.د/
عزم رحاتة ك ار .انقـــرار:
انمـوافقة دل

رد انموضوع نلقسم .

موضودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضوع انسابع دشر:
انخطـا الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2019/1/9م ،بشـأن
موافقااـة مجلاااس قساااـم " علوووا الل ووة االدرااوووام الووووامية االشوو ية "بجلسااات الاارئاااة المنعقااادة بتااااريخ
2018/12/18م ،علاي ترشياـح السياـد أ.د /اووويد مووون يحيو  ،األستاـاذ بكليااة األلساان جامعااة عااين
شمس لجائزة الدولة التقديرية بـد ًال من السيـد أ.د /محمد الويد الوبد ،األستـاذ بكلية األلسن جامعة عين
شمس ؛نظراً لحصول سيادت علي جائـزة التاـوق العام الماضـي .
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 علمـا ً ب ن آخر موعد لتلقي الترشيحات علي جوائز الدولة إلرسالها للمجلاس األعلاى للثقافاة
بتاريـخ 2018/12/31م .
انقـــرار:
يحفظ لا تهاء انمودد .

انمـوضوع انثامن دشر:
انخطـا الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2019/1/9م ،بشـأن
موافقااـة مجلاااس قساااـم " علوووا الل ووة االدرااوووام الووووامية االشوو ية "بجلسااات الاارئاااة المنعقااادة بتااااريخ
2018/12/18م ،علااي ترشي اـح المستشاارق الهولناادي السيااـد /كي اـس فيرستي اـغ Kees Versteegh
لجائـزة الملك فيصل العالمية فـي موضوا الدارسـات اللغوية العربية بلغـة أجنبية لعاـام 1441هاـ /
2020م .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انتاسع دشر:
انخطـا الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2019/1/9م ،بنــاء ً
علي اللجنة المشكلة من انسـادة الأساتـذة :
 .1أ.د /أحمـد عـارف حجـازي
األستـاذ ورئيس قسم علم اللغـة
 .2أ.د /أشرف عبد البدي عبد الكريم
األستـاذ بقسـم علـم اللغـة
 .3د /.محمـد أحمد عبد الصبـور
األستـاذ المساعد بقسـم علم اللغـة
بدراسة الاقرة المقترحة من الجانب األوكراني ببروتوكول الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية
األوكرانيااااة للتعاااااون االقتصااااادي ،والعلمااااي والانااااي ،والتااااي كااااان مقررهااااا خااااالل الاتاااارة ماااان
2018/10/21م ،إلـي  2018/11/2م ،برئاسـة أ.د /وزيرة االستثمار والتعاون الدولـي عن الجانب
المصري ،وقـد تو لت اللجنـة إنـ الآتـ :
 .1تبـادل األساتـذة .
 .2تبـادل الاالس في مرحلة الليسانس .
 .3تبـادل طـالس الدراسات العليـا .
 .4تبـادل البرامج التعليمية في مرحلة الليسانس .
 .5تبـادل البرامج التعليمية في مرحلة الدراسات العليـا .
 وقـررت لجنة العالقات الثقافية بالكليـة الموافقة علاي الاقاـرة (  ) 9مان االتااـاق ،وهــ [ :
وافق كلا انجا بين دل
مجالات انتعليم انعان

ددم تأسيس وتطوير انتعاون انمباشر بين انجامعات وانمؤسسات انبحثية ف
وانبحث انعلم

]

انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انعشرون:
انخطـا الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2019/1/9م ،بشـأن
موافقاااااـة مجلاااااس قساااااـم " البيغوووووة االنقووووود األ يوووووي ااأل المقوووووارن " بجلسااااات المنعقااااادة بتااااااريخ
2018/12/31م ،علي ترشيـح السيـد أ.د /اود عبد الوزيز مرلدح ،لجائـزة الملك فيصل العالمية لعـام
 1441هـ 2020 /م فـ موضـوع [ :اندراسات انلغ وية انعربية بانلغات الأخرى ] بـد ًال من مجاال خدماة
اإلسـالم .
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 قـررت اللجنة رف األمر إلـي السيـد أ.د /دميد انكلية ،علي ضاوء بااقي الترشيحاـات الاواردة
مـن األقسـام األخرى لناس الجائـزة .
انقـــرار:
يحفظ نعدم ا طباق انشروط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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( ما يستجـد من دمــــال )

انمـوضوع الأول:
انخطـا الوارد من السيـد أ.د /محمد ايد كاما ،مدير وحدة الجودة بشأن التشكيل المقترح لوحدة
القيا ،والتقويم بالكلية ؛نظراً لسار مدير الوحدة السابق إلـي خارج البالد ،وأن يكون التشكيل دل
اننحو انتانـ :
رئيوـا
السيـد أ.د /عميـد الكليـة
عضـدا
السيـد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والاالس
عضـدا
السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون البيئـة
عضـدا
السيـد أ.د /مديـر وحدة الجودة
المديـر التنايذي لوحدة القيا والتقويـم
السيـد أ /.محمـد عبد الغنـي
نائب المدير التنايذي لوحدة القيا
السيـد الدكتـور /تامـر محمد عبد العزيـز
والتقويـم
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انثا :
انخطـا الوارد من السيـد أ.د /محمد اويد كاموا ،مدياـر وحادة الجاودة بشـأن المقاـترح المقادم مان
سيادتاـ أن يتولاـي الساايد الدكتااـور /تووام محموود عبوود الوزيووز ،الماـدر

بقساـم " البيغووة االنقود األ يووي "

منسق التصايس االستراتيجي مـ مركز التصايس االستراتيجي بالجامعـة .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
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انمـوضوع انثانث:
انخطـــا الااوارد ماان السيااـد أ.د /محموود عبوود الوو ممن ال يحوواني ،األسااتاذ بقسااـم " النحوود االروو و
كـل مـن :
االو ا " بشأن إضـافـة
ٍ
 .1السيـد أ /.وكيـل وزارة األوقـاف .
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 .2السيـد أ /.وكيل وزارة األزهر الشريف .
 .3السيـد أ /.مديـر عام التعليم بالمديريـة .
ألعضاء مجلس كلية دار العلوم فـي الدورة الحالية للعام الجامعـي 2019/2018م ،نظـراً لتعاونهم
معا ً فـي حقل العمـل والتدريبـات لاالبنـا .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
وقد ا ته

الاجتماع و غلق انمحضر ف

مديـر مـا ة انمجلـس
انمجلـــس
/.

حينه ف

تمام انسادة انثانثة ،واننصف دصرا ً

مراجـع انمجلـس نغويـا ً
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوها

انسيد محمد سيد دبد

يعتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمن انريحا
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