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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

 ـريناي)       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م14/1/2019 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، (

  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              
                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 الرحمن الريحاني

 

 
 

 
 

 

 

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
   السايد  للزميالالشاااء العاجال  ـاً متمني ورئيس المجلس ،دميد انكليةد أ.د/ ـالسي بـد

 لنحود االرو و االوو ا ام " ـاذ المساعد ورئيس قسـ، األستمحمد خليفة محمود ور/ ـالدكت

" . 

  م .15/1/2019خ ـإعالن نتيجة الشاوي بتاريبرؤساء األقسام  األساتذةالسادة انتـزام 

  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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  ـةويـب حضور الزمالء لالمتحانات الشاـنسمرادـاة . 

  د ـق قارار السياـم ذلك من خالل لجان التصحيح المعتمدة ،وفاـالتصحيح يتبخصـوص

 . ليـة، وداخل مبني الكدميد انكليةأ.د/ 

  المجالس األقـل ال تناقـش المجالـس األعلـى .بخصـوص 

 نظاراً  جاوائز الجامعاةرفا  الترشايحات الصا اة ب يـ، فدميد انكليةد/ .د أـالسي تاويـض

  بالكليـة .من قبل األقسام  م،31/1/2019خ ـلمدها حتى تاري

 : ـ و انتانـاننح ات الجلسة عليـس من االستهـالل بـدأ عرض موضوعـأن فرغ المجل وبعـد 
 

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

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .            

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

   :انثا   انمـوضوع
 بتارياااااـخ المنعقاااادة بجلسااااات  "النحووووود االروووو و االووووو ا   م "ـجلاااااس قسااااموافقااااة مأن ـبشــــ     

ـي فابالقسام،  المادر  المسااعد، ك يمة رجب محمود  حممود /السيـدة أ. تعييـنعلى  ،م31/12/2018
 . األالي م تبة الش و  امـع رـتقديب "دكتدراه ال " علـي درجـةـا م لحصولهـلقسـة مـدر  بـذات اوظيا

 :ـرارـانقـ 

 ة دل  انتعييـن .ـانمـوافق           

   :انثانث انمـوضوع
م علااي ـراح القسااـاقتاا أنـبشــ " علووا الل ووة االدرااووام الوووامية االشوو  يةم "ـقساا الااوارد ماان انخطـــا      

ور/ ـكتاي السايد الدـإلا ةـة الرابعاـبالارقا " ةام المقارنوـالدرااوادة " ـما نـما سـتدري ةـساع بتصصيص
اذ ـتاا، األسالوويد ساوماعيا الوو ا ور/ ـماا  السايد الدكتا ةـاركابالمشر  بالقسام دـ، الماحممود جوا  روم ا 

 . ةـلبحثيارات سيادت  العلمية وـم لإلفادة من خبـالمساعد المتارغ بالقس

 :ـرارـانقـ 

نجنة انقطاع دراسات انعليا ،نرفع الأمر إن  لسبق ،و ن خوطب انسيد  .د/  ائب رئيس انجامعة ن .1

الأدلى نلجامعات نلبت ف   مر انتخصص ،ويستعجل مرة  خري بخطا  انمتخصصة بانمجلس 

حممد   /آخر بنفس انشأن ويبق  انحال حتى يتم انفصل بلجنة انقطاع بخصوص انسيد اندكتور
 " . علا الل ة"  وتخصصه ف  انمنح، جا  رم ا 

ات دل  انتخصصتحدد اندرجات ،و دتعتم إن  صحيح انقا ون حيث نكلية الارتكانقرر مجلس ا .2

  /منح انسيد اندكتوربانجامعة  مجلس رصدر قراوقد انمنح انذي يصدر به قرار مجلس انجامعة ،
دلم "  ،وف  مادة كتخصص دام ف  انلغة انعربية" درجة " اندكتوراه ، حممد جا  رم ا 
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 فهو دل  تخصصه مانم ترد خطابات من انمجلس الأدلى نلجامعات  كتخصص خاص " انلغة

 . انمرسلة تفيد غير ذنك ىبانفتورداً 

من  نه انطانب بانفرقة انثا ية ،وانثانثة يثن مادة " اندراسات انسامية انمقار ة " ه  امتداد نما  .3

 ها .ينسابقتف  الأساس دبري لأ ها امتداد  متخصص انلغة انعبرية ،وه  بحاجة إن 

راسـات انسـامية  و اند ن إذ إ ، الأسـتاذ ورئـيس انقسـمحممد عارو مجاز  /تحفظ انسيد  .د .4

 . ه   حد مناهج  دلم انلغة  انحديثانمقار ة 
 

 (3) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

   :انرابع انمـوضوع
ماا تام عرضا  بلجناة قاااا ابداس بجلسات  المنعقادة بتارياـخ  أنـبشـ علي مجلاس الكلياةنلعـرض       

  اندبلوم انمهن  فوق انمتوسط ف  دانية انقرآن وقراءتهصا ة بـ ] ال ةم، بصصوص الالئح5/1/2019

 . الدبلـوم يـة علي مسمـراض أعضاء اللجنـ،واعت [ بنظام التعليم المدمـج

  " اور م، بالتشا6/1/2019" بتارياـخ  الشو يوة اساويميةوبنـاًء علي  تم اجتماا مجلس قساـم
اندبلوم انمهن  فـوق انمتوسـط فـ  إلـي ]  معهم ،وتمت الموافقة علي تغيير مسمي الالئحة

 [ بكلية دار العلوم جامعة المنيـا . فنون تجويد انقرآن انكريم ومقامات الأداء انصوت 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 
 

   :انخامس انمـوضوع
لاس تشاكيل مج نأـبشـالوارد من السيـد أ.د/ وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتما    انخطـا      

اتهم إدارة مركاز التعلايم المساتمر بالكليااة مان أجال التوا اال ما  الااالس بعااد تصارجهم ،وتنمياة قاادر
 : الآتـ   دلورباهم بسوق العمل واقترح التشكيـل 

 رئيسـاً  عميـد الكليـةأ.د/  

 األميـن اكيـا الكلية لشئدن البيئةأ.د/  

متارغ بقسم الدراسات األستاذ ال موـن ساماعيا عبد ال نيد./   
 األدبية

 المـدر  بقسم الدراسات األدبيـة حممـد محمـد الليثـيد./   

النحو والصرف المـدر  بقسم  موام محمد عبد ال مياد./   
 والعروض

المـدر  بقسم البالغة والنقد  تام  محمد عبد الوزيزد./   
 األدبـي

 اللغـةم علم ـالمـدر  بقس جموـة ساماعيا ايـدد./   

 :ـرارـانقـ 

 : كٍل منمع إضافة انموافقة             
 

 األستاذ بقسم الالساة اإلسالمية محمد ايمة عبد الوزيزأ.د/  

بقسم التاريخ  متارغ األستاذ المساعد ال حممد تدني عبد اللطيف /.د 
 اإلسالمي

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) م14/1/2019 في دالمنعقيـر ينا عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

    :انسادس انمـوضوع
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 : دل  الآتـ  م،2/1/2019بتاريـخ  ةـمجلـة الدراسـات العربيمحضر اجتمـاا مجلس  بشـأن      
 م .2017و ـدد الساد  والثالثون يونيـإجراءات طباعة الع بشـأن .1

 .ة ـلعمل معرض بمركز المصاوطات لبي  اإل دارات السابقة من المج بشأن .2

 :ـرارـانقـ 

م، وما بعـده بمطبعـة مركـز انمخطوطـات 2017طبع انمجلة ددد يو يو   وافق انمجلس دل  .1

 انعربية .

 تعديل انبورد بإضافة رؤساء الأقسام إن  انهيئة الاستشارية . .2

 دمل منفذ نبيع انمجلة الأدداد انموجودة بانمخازن . .3

قابل قيمتها انشرائية ،وفق نوائح بيع جلة مممنح كل طانب دراسات دليا يسجل  سخة من ان .4

 انمجلة .

 
 

    :انسابع انمـوضوع

 جية بالكليةطبيب بالوحدة العال ،أحمد عبد المالك عبد الباقيد الدكتـور/ الالب المقدم من السي بشـأن       

ساهاماً ،وذلاك إمكنساة كهربائياة (  1دد ) ـبعا  جني  مصري ألف ومائة ( 1100تبرا سيادت  بمبلـغ ) قبـول  علي

  ألفضـال الجامعة وللكليـة بصاة خا ـة .

 :رارــنقـا 

 . دل  قبول الإهداء ةانمـوافقـ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

  : ـلا نطموضودات شئـون ا

     :انثامن انمـوضوع

 تاالحا اعتاذار بعاض أنبشــ ل الكلية لشئون التعليم والاالسـد أ.د/ وكيـالوارد من السي نخطا ا     
للعااااام الجامعااااـي  والثانااااـي ي األولـامتحانااااات الاصاااال الدراساااا عاااان عاااادم دخولهمااااـا الاااااـالس

 : وهـم م،2018/2019
 

  . م
 

 االسـم
 

 الارقـة

 (م انتظـااألولـي )  أحمد برعي عبد الرحمن أبو دهب . 1

 والثانـي ي األولـالاصل الدراس

 ( انتظـامالثانيـة )  أحمـد عادل محمود عـوض .2

 ي األولـالاصل الدراس

 ( انتظـامالثالثـة )  خالـد أحمد محمود علـي .3
 [ النحــوفـي مـادة ] 
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 ( انتظـام الرابعـة )  سـارة عبد الحميد  ـادق .4

 والثانـي ي األولـالاصل الدراس

 :رارــنقـا 

 . انمـوافقــة        
 

 

     :انتاسع انمـوضوع

لاالاـب/ ا دـقيا إعاـادة  بشــأن ل الكلية لشئون التعليم والاالسـد أ.د/ وكيـالوارد من السي ا ـانخط     

اإليقاااف  تاام  علمااـاً ب ناا(  انتظووـامالمقيااد بالارقااة األولااـي )  كويتااـي الجنسيااـة، محموود مووطلا ملوو  مووطلا
 .م 20/6/2018بتاريـخ رار مجلس الكليـة ـدراسة بقمسبقاً عن ال

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :انعاشر انمـوضوع

عاض ب دـإيقـاـاف قيا بشــأن لايم والااالسل الكلياة لشائون التعـد أ.د/ وكياـالوارد من السيا انخطا       
 :و سماؤهـم كانتانـ   م، 2018/2019للعـام الجامعـي   الاالس

 

  . م
 

 االسـم
 

 بالارقـة

 ( انتسـاساألولـي )  أحمـد رشاد عثمان زيـدان  .1

 ( باق انتظـامالرابعـة )  عبد الحكيم محمد ناجح عبد الحكم  .2
 ( باق انتظـام)  الثانيـة عليـاء أحمد محمد السعـدي  .3

 للتجنياااااد اعتبااااااراً ماااااـن بداياااااة العاااااام الدراساااااـي   ونمالوبااااا علماااااـاً بااااا ن األول والثااااااني
م، والماااااذكورون بلغاااااوا الحاااااد األقصاااااى للت جيااااال بنهاياااااة الدراساااااة فاااااـي 2018/2019
 . م2017/2018

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة        
 

     :انحادي دشر انمـوضوع

ان ـجارح تشكيل لـتعديل مقت بشـأن " البالغة والنقد األدبي واألدس المقارنم " ـقس الوارد من انخطا      
ث ؛حياـ [ نتسااسا/  امـانتظا   ]ة ـالس الارقة الثانيـ" لا النقد القديمة لمقرر مـادة " ـاالختبارات الشاهي

د السيد محمتـور/ سيد الدكال نـبـداًل م، المـدر  بالقسـم تامر محمد عبد العزيزتم إحـالل السيد الدكتـور/ 

 ، األستـاذ المساعد المتارغ بالقسـم .يس أبو دومة

 :ـرارـانقـ 

 . بمجلس انكلية بانقرار انسابق نحاقالإمع انموافقة            
 

     :انحادي دشر انمـوضوع
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ستاذ األ ،لجنديمحمد علي اد أ.د/ ـة السيـإضاف بشـأن " الالساة اإلسالميةم " ـقس الوارد من انخطا      
اً مان وـنا  ساقس سها،بـداًل من اللجنة الثانياة ؛علمااً ب  (  امـانتظ ي )ـاألول ي اللجنةـإلالمتارغ بالقسم 

 م .2018/2019ي ـان الشاوي للاصل الدراسي األول للعام الجامعـتشكيل لج
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة        
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر مجلس الكلية محضر ــ 

 موضودات اندراسات انعليا : 

 انمـوضوع انثا   دشر:    

 ( 25عددهـم )    ولاً : انمنـح :
 

 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوا
 

 

 التقدير

 مرتبة الشرف الدكتـوراه الشريعـة اإلسالميـة  ـف معتق عبد اللـيوس  .1
 األولي

مرتبة الشرف  الدكتـوراه الشريعـة اإلسالميـة علي نـعبد الحميد حسي  .2
 األولي

 محمد عبد هللا سالمة  .3
 الغرباني

 مرتبة الشرف وراهـالدكت الشريعـة اإلسالميـة
 الثانية

مرتبة الشرف  وراهـالدكت الشريعـة اإلسالميـة يـادي أحمد علـحم  .4
 األولي

 مرتبة الشرف وراهـالدكت عـة اإلسالميـةالشري حـح فيصل  الـ ال  .5
 الثانية

محمود عبد الحكيم عبد   .6
 العزيز

 مرتبة الشرف وراهـالدكت الشريعـة اإلسالميـة
 الثانية

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة سمره حـد مساعد شالـسع  .7

 خناير د سيفـأحم  .8
 ديـالرشي

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة ديـعبد الرحمن سالم السع  .9

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة دخيل الحـل رحيل فـخلي  .10

أحمد شغف سليمان   .11
 الرشيـدي

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة ديـف فرحان الرشيـيوس  .12

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة دـ  علي محمـاة وجيـنج  .13

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة نيـال حسـاء جمـشيم  .14

 ممتـاز  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة يـي علـة ضاحـنسم  .15

 داً ـد جـجي  المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة دـ  مهدي محمـالل عبد  .16

 جيـد جـداً   المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة مـل إبراهيـحيد مـمحم  .17

 جيـد جـداً   المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة مـم محمد إبراهيـإبراهي   .18
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 جيـد جـداً   المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة حديد خلفل عوض ـمشع  .19

ياسر عاشور إسماعيل   .20
 محمد

رف مرتبة الش الدكتـوراه ـة اإلسالميـةالالسا
 األولي

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 (8) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

 اوت شحاتة عبد   .21
 الحكيم

 ممتـاز  المـاجستير ـة اإلسالميـةالالسا

النحو والصرف  د جمال عبد الراضيـخال  .22
 والعروض

 ممتـاز  المـاجستير

 زـد عبد العزيـأحم  .23
 محمود

 ممتـاز  المـاجستير البالغـة والنقد األدبـي

أسماء فهمي حسين   .24
 حسان

 ممتـاز  المـاجستير البالغـة والنقد األدبـي

 ممتـاز  المـاجستير ةـات األدبيـالدراس نـل عماد أمين حسـأم  .25

 :ـرارـانقـ 

ائاب رئايس ن    ور/           وأو ى برف  األمر إلي سعادة األستاذ الادكت منـحوافق المجلس على ال          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

 

 

     انمـوضوع انثانث دشر:

 ( 22عددهـم )     ثا يـاً : انتسجيـلات :
 

 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 موضوا الرسالة

 

 المشـرف

 قسـم انشريعة الإسلاميـة
 

عبد الرحمن فهد عبد  .1
 الرحمن

ي أحاديث ـاألمر والنهي ف  وارف المـاجستير
وسلم دراسة   النبي  لي هللا علي

من خالل  أ ولية فقهية مقارنة
  حيحي البصاري ومسلم

 عـزت شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن  ديـق  
 

  اإلمام أبي نصر ابن الصباغ ـفق المـاجستير دـد بندر  باح حمـخال .2
ي ـهـ ف477الشافعي المتوقي 

الل كتاس حلية المعامالت من خ
 ـة فقهية مقارنةالعلماء دراس

أ.د/ محمد عبد الرحيم  
 محمد

المباحث األ ولية وتابيقاتها عند  المـاجستير س حزامـمحمد خالد شاي .3
برهان الدين المرغيناني  امـاإلم

 هـ 593المتوفـي

أ.د/ محمد عبد الرحيم  
 محمد

ا في مسائل السياسة د اإلجماـنق لمـاجستيرا بيـازي زويد العتيـغ .4
 ةـة أ ولية فقهيـالشرعية دراس

 عـزت شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن  ديـق  

راشد ضاوي راشد  .5
 ضاوي

اط ـي االستنبـدان الدليل وأثره فـفق لمـاجستيرا
الاقهي من خالل فق  المعامالت 

 ـةة مقارنـة أ وليـة فقهيـدراس

 عـزت شحاتة كـرارأ.د/  
               محمد بهجـتمحمـود د./  
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متعب خالد فهد سالم  .6
 العتيبي

تصريج الاروا علي األ ول في نوازل  المـاجستير
سي الغبريني المالكي أبـي مهدي عي
هـ دراسة فقهية 972 المتوفـى سنة

 أ ولية فـي ضوء المنهـج المقـارن

 عـزت شحاتة كـرارأ.د/  
               محمـود محمد بهجـتد./  

 انفلسفة الإسلاميةقسـم 
 

الم محمود أحمد ـإس .7
 عمر

ج التجريبي عند مهذس الدين ـالمنه الدكتـوراه
هـ 610ى ـالمتوف البغدادي ابن هبل

ة ـة دراسـي  الاب والصيدلـف
 قـوتابي

 أ.د/ محمـد علي الجنـدي

ياسـر نجاح عبد الحميـد  .8
 إبراهيـم

المية شـرح المصتصر في العقائد الك المـاجستير
هـ لصالح بن  505لإلمام الغزالـي ت 

محمد عبد اللـ  العدسانـي تحقيـق 
 ودراسـة

السيد محمد سيد عبد أ.د/  

 الوهاس   

سيـد محمود محمد  .9
 علـي

 الاوائـد الاريدة في العقيدة المايدة ت ليف المـاجستير
اإلمام  الح بن  ديق بن علي أبو المكارم 

هـ دراسة  975النمازي المتوفـى سنة 

 وتابيق

السيد محمد سيد عبد أ.د/  

 الوهاس   

 انتاريخ الإسلام قسـم 
 

ار عاطف أحمد ـمن .10
 الارغلي

اة السياسية والحضارية لجزيرة ـالحي المـاجستير
 ـي الصليج العربي فـي عهديقيس ف
السوامل  -الايبين -ـي قيصربن

-1135/ هـ731: 530يـحوال
 م1330

 ـيأ.د/ نعمـة علـي مرس

 اندراسات الأدبيةقسـم 
 

ة عبد الحميد ـفاطم .11
 محمد

ة ـي دراسـة الدانـن اللبانـر ابـشع هالدكتـورا
 ةـسيميائي

عبد الجواد شعبان أ.د/  
 الاحـام

ي قصص ـة الزمان والمكان فـثنائي المـاجستير ورـاء بهاء الدين أنـأسم .12
 ةـاس دراسة فنيـد مستجـمحم

بان عبد الجواد شعأ.د/  
 الاحـام

شيماء مصااي عبد  .13
 الحكيم

 احـي شعر سعاد الصبـخر فورة األـ  المـاجستير
 ةـة سيميائيـدراس

عبد الجواد شعبان أ.د/  
 الاحـام

زينب أبو الصير عبد  .14
 الجليل

ب ـيات نجيـي رواـم اإلنسانية فـالقي المـاجستير
ة ـدراسالثالثية أنموذجـاً  وظـمحا

 ةـفني

 ـد الاـواس محمـدسعيأ.د/ 

دينا مصااي فرغلي  .15
 عمران

البناء الاني في قصص أحمد خالد  المـاجستير
 قـتوفي

 سعيـد الاـواس محمـدأ.د/ 

رأة بين ـة الشعرية للمـالحكم المـاجستير دـدا محمود سيد أحمـران .16
 ةـة واإلسالميـالجاهلي

 شهيـر أحمـد دكـروريأ.د/  

القصيـرة عند  ةـوار في القصـالح المـاجستير بـيعلياء أحمد أحمد هد .17
 ةـأسلوبي يوسف إدريس  مقاربـة

 شهيـر أحمـد دكـروريأ.د/ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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ة مظهر حسن ـفاطم .18
 أحمد

العربي  ـي النثررة التاايل فـظاه المـاجستير
موضوعية وفنية العصر  مقاربة

 اً ـاألموي أنموذج

 شهيـر أحمـد دكـروريأ.د/  

ادة عبد النا ر ـغ .19
 ودـمحم

ي ـة المحورية للمرأة فـالشصصي المـاجستير
ة التاريصية المصرية ـالرواي
اذج ـة لنمـرة دراسة فنيـالمعا 

 ارةـمصت

 سعيـد الاـواس محمـدأ.د/ 

عبد  عمرو محمد نبيل .20
 البدي 

دراما  ي المونوـاء الاني فـالبن المـاجستير
 ارةـاذج مصتـي نمـة فـة دراسـالمصري

 أ.د/ محمـد عبد اللـ  حسين

إسـراء  بهاء علي  .21
 عثمان

قضايـا التارف الاكـري في المسـرح  المـاجستير
دراسة م 1990:  1979المصري 

 ةـفني

 أ.د/ محمـد عبد اللـ  حسين

ر عبد ـات أثيـي روايـورة الرجل فـ  المـاجستير مـي عبد العظيـيحم يـري .22
 ةـة تحليليـي دراسـ  النمشـالل

 أ.د/ محمـد عبد اللـ  حسين

 :ـرارـانقـ 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دلى انتسجيل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 

 

     :انرابع دشرانمـوضوع 

 ( 24عددهـم )     ثانثـاً : انتشكيـلات :
 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوا الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 قسـم انشريعة الإسلاميـة

ماتاح إبراهيم ماتاح  .1
 الصل

ي ـ  بين الشيوخ وأثره فـالجم هالدكتـورا
 ـةت الحديثياـإعالن الرواي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار
معتمد علي أحمد أ.د/ 

    سليمان
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ي ـة للقاضي أبـارات الاقهيـاالختي هالدكتـورا يـمفالح العاز  ـعبد الل .2
  وترتيب ـالايب الابري جم
 ةـودراس

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

رمضان السيد أ.د/  
   با يالشرم

       دانـي زيـي ذكـذكأ.د/  

مسعود حامد بشير  .3
 بشير

ي شرح ـخ زروق ومنهج  فـالشي المـاجستير
ة ـة أ وليـة دراسـمتن الرسال

 ةـفقهي

 د شرف الدينأ.د/ محم 
 خااس

      رار       ـة كـزت شحاتـعأ.د/  
محمود عبد الرحمن أ.د/  

    ديق

د محمد مار  ـفه .4
 الاضلى

ي فق  ـث الثالثيات فـحاديأ المـاجستير
ام ـسند اإلممالمعامالت من خالل 
ة يـة حديثـأحمد بن حنبل دراس

 ةـفقهي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزت شحاتـعأ.د/  
   حسن حسيـنـي مصااأ.د/  

المتهم من التصرف في  منهـج المـاجستير دـر عوض راشـثام .5
ي ـأموال  في الاق  اإلسالم

 مقارنـة ةـي دراسـون الكويتوالقان

 رارـة كـزت شحاتـعأ.د/ 
زاهر فؤاد محمد أبو د./  

  السباا

 حسن  الح عبد هللاأ.د/  

             الصغير

ماي  مبارك فالح  .6
 العجمي

الف ـرف  الصـم يدة حكم الحاكـقاع المـاجستير
 رةـمعا تابيقية ة ـة ت  يليـدراس

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزت شحاتـع.د/ أ 
 خالد محمد عبد هللاد./ 

   وغانالد

واختيارات  ام الموزعي ـاإلم لمـاجستيرا محمد جنبان فهاد مترك  .7
تيسير  الاقهية من خالل كتاب 
اس ـي بـالبيان ألحكام القرآن ف

  تاداـالعب

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

      رار       ـة كـزت شحاتـعأ.د/  
  محمد أحمد ـعبد الل أ.د/ 

   المال

ي ـ  المعا رة فـرف وتابيقاتـالع المـاجستير م فالح سيفـورا دويـن .8
 رأةـة بالمـدات الصا ـالمستج

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

      رار       ـة كـزت شحاتـعأ.د/  
 أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر الكليةمحضر مجلس  ــ 

د نوار مبارك ـراش .9
 العازمي

م ـام الاق  للقبض علي  المتهـاألحك المـاجستير
وقانون  يـي الاق  اإلسالمـف

 ـةة مقارنـي دراسـالكويت الجـزاء 

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

      رار       ـة كـزت شحاتـعأ.د/  
 مد عبد الغنـيأ.د/آمـال مح 

  حمود ـود عبد اللـسع .10
  ـعبد الل

ا ـة وتابيقاتهـث األ وليـالمباح لمـاجستير ا
 يـاج الدين الاكهانـام تـعند اإلم

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
ة ـزت شحاتـعمحمد أ.د/ 
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 رار            ـك
  محمد عبد العزيزأ.د/ 

 إبراهيم 

د ـي التعقيـة فـر السنة النبويـأث لمـاجستيرا  اركـد مبـد حمـفهي .11
الل ـة تابيقية من خـي دراسـالاقه

 ن نجيمـر البـاس األشباه والنظائـكت

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
ة ـزت شحاتـعمحمد  أ.د/ 
 رار             ـك

   نـي حسن حسيـمصااد./ 

 لـض دوا  باتـعاي .12
 الرشيـدي

.د/ محمـد عبد الرحيم أ وويـد النـة عنـالعلل الاقهي المـاجستير
أ.د/ عـزت     محمد  

 شحاتـة كـرار
              أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

محمد مبارك رشيد  .13
 مبارك

ات ابن مالح المقدسي من ـجماعإ المـاجستير
ة ـودراس خالل كتاب  الاروا جمعاً 

ر كتاس ـخي آـإل الكتاس من أول
 االعتكـاف

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
أ.د/ عـزت شحاتـة  محمد 

 كـرار
              أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

عوض سعد مرزوق  .14
 المايري

ـة ام الاقهية للجمارك دراسـاألحك المـاجستير
بقانون الجمارك الكويتي  مقارنة
 م1980 ـةلسن 13م ـرق

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار
  محمد عبد العزيزأ.د/   

 إبراهيم

أحكام الحق الصاص في الجرائم  المـاجستير يـود محمد العازمـسع .15
والعقوبات في الاق  اإلسالمي 

 يـوالقانون الكويت

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار 
                          أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

 رـف خليف نمياـيوس .16
 سعيـد

ة لإلمام محمد بن ـابراء األ ولي تيرالمـاجس
هـ 360الظاهري ت  الكرجيعلي 
 ـورهما بآراء جـ  مقارنتهـم

 نـاأل وليي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار 
                          أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

  ـي عبد اللـة ألبـأبراء األ ولي المـاجستير ونـد غصـف زيـيوس .17
ي م  مقارنتها بآراء ـالجرجان

 نـور األ ولييـجمه

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار 
                          أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

نواف متعب وسام   .18
  متعب

ام ـة عند اإلمـد األ وليـالقواع لمـاجستير ا
  ـره جمـالصازن من خالل تاسي

 ةـب ودراسـوترتي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
ة ـزت شحاتـعمحمد أ.د/ 
 رار            ـك

 أ.د/آمـال محمد عبد الغنـي
 

 

 

 

 

 

 

منيصر  حمحمد فال  .19
   راشد

  ـي الاقـزام فـام محل االلتـأحك لمـاجستيرا
 يـون الكويتـوالقان ـيالمـاإلس

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
ة ـزت شحاتـعمحمد  أ.د/ 
 رار             ـك
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 أ.د/ آمـال محمد عبد الغنـي

منصـور سعود بادي  .20
 العنـزي

أحكـام التحري عن المشتب  بهم  لمـاجستيرا
بواساة الشرطة فـي الاق  

اإلسالمـي دراسـة مقارنـة بالقانون 
 الكويتـي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار 
                          أحمـدأ.د/ وجيـ  محمـود 

المقا ـد الشرعيـة عند  لمـاجستيرا مشعـل محيميد العتيبـي .21
 السرخسـي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
محمد  أ.د/ عـزت شحاتـة 

 كـرار 
                          أ.د/ وجيـ  محمـود أحمـد

 ة الإسلاميـةقسـم انفلسف
 

ر ـي الاكـر الالساة الوجودية فـأث هدكتـوراال رـد جمال عبد البصيـخال .22
ي العصر الحديث ـالمسيحي ف

 اـالم منهـف اإلسـوموق

السيد محمد سيد عبد أ.د/ 

 الوهاس   
د سالمة عبد ـمحمأ.د/  

 العزيز   

عبد الغني عبد نادية أ.د/  

   الوهاس
 

 قسـم انتاريخ الإسلام 
 

محمـد مصيمر عبد  .23
 الحميـد عبد الحكيم

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

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

   اللايف

         إبراهيـمد ـأحمد./ محمـد   
 

 قسـم دلـم انلغـة تعديل انتشكيل
 

 
 

 

 
24. 

 
 
 
 

 ال محمد حسنـعلي جم

 
 
 
 

 هـوراالدكت

 
 
 
 

اد اإلدراكية للتعبير المكاني ـاألبع
الوشمي دراسة   ـي شعر عبد اللـف

 ةـلغوي

ي الدين عثمان ـمحد/ .أ 
 محسب

 د أحمدـد المنعم السيـعبأ.د/  

 أ.د/ أحمـد عـارف حجـازي 
أ.د/ عبد العزيز إبراهيم  

 العصيلي

علي أن تشكل اللجنة ويري القسم  

  : علي النحو التالي
ي الدين عثمان ـمحد/ .أ 

 محسب
 بحي إبراهيم عبد الجواد أ.د/ 

 الاقي

 أ.د/ أحمـد عـارف حجـازي 
 د أحمدـد المنعم السيـعبأ.د/  

 . ـةانمقترح اتوافق انمجلس دلى انتشكيل    :ـرارـانقـ 

     :انخامس دشر انمـوضوع

 ( 14عددهـم )   رابعـاً : موضودـات متنودـة :
 

 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 رجـةالد
 

 القسم

 

 المــد
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 الح فيصل  الح  .1
 الصلياة

 لمـدة ستـة أشهـر الشريعـة اإلسالميـة هالدكتـورا

د حامد محمود ـأحم .2
 محمد

 لمـدة عـام الشريعـة اإلسالميـة مـاجستيرال

 لمـدة ثالثـة أشهـر الشريعـة اإلسالميـة مـاجستيرال دـ  علي محمـاة وجيـنج .3

 د حسن عبدـمحم .4
 الحايظ

 لمـدة ستـة أشهـر الالساـة اإلسالميـة لمـاجستير ا

طارق محسن عثمان  .5
 أحمد

 نلمـدة عاميـ الالساـة اإلسالميـة لمـاجستير ا

محمد عبد عبد الجواد  .6

 الجواد  
 لمـدة ستـة أشهـر التاريـخ اإلسالمـي لمـاجستيرا

 لمـدة ثالثـة أشهـر ـيالتاريـخ اإلسالم لمـاجستيرا يـد علـان أحمـرمض .7

 لمـدة ستـة أشهـر علـم اللغـة لمـاجستيرا دـي أحمـان فتحـإيم .8

رجب  أحمد ـانإيم .9
 محمد

 لمـدة ستـة أشهـر علـم اللغـة لمـاجستيرا

 تعـديـل موضوع
 

 
 
 

10. 

 
 

دوه عبد لهادي ـنحم
 مـجاد الكري

 

 
 

 

 

 مـاجستيرال

 
 

 
 الدراسـات األدبيـة

تحااااااوالت   : ] موضااااااواتعااااااديل  
القرية والمديناة فاي الاان القصصاي 

علاااي أن [   مـالحكااا عناااد محماااد عباااد

 :  يصبح
 [ ةـة سيميائيـر األخال دراسـشع ]

 جوهريعلماً ب ن هذا التعديل  

 
 
 

11. 

 
 

 
أزهـار عا م محمد 

 يوسف

 
 
 

 
 مـاجستيرال

 
 
 

 الدراسـات األدبيـة

البناااء الانااي   : ] موضااواتعااديل  
عنااد موسااي  القصصااي ـدااي اإلبااـفاا

 :  علي أن يصبح[ موسـي  بـنجي
ر دعباااال الصزاعااااي دراسااااة ـشعاااا ]

 [ ةـسيميائي
 جوهريعلماً ب ن هذا التعديل  

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

 

 
 

 
 
 
 

12. 

 
 

 
 

 بح علي ـد محم
 راشد

 
 

 

 
 

 يرمـاجستال

 
 
 
 

 
 

 التاريـخ اإلسالمـي
 

الاااااااادور   : ] موضااااااااواتعااااااااديل  
االجتماااعي للمراساايم فااي مصاار فااي 

هاااـ  923: 648العصااار المملاااوكي 
 علااي أن يصاابح[   م1517: 1250/
 : 
فااااي عصاااار  التنظيمااااات اإلداريااااة ]

نائااب الساالانة  المماليااك فااي مصاار
رئااااايس  –اإلساااااتادار  - المملوكياااااة
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 [ نـالدواوي
  جوهريديل  علماً ب ن هذا التع

 
 
 

 13. 

 
 
 

محمـد أحمد خلياة 
 أحمد

 
 

 

 
 

 

 مـاجستيرال

 
 

 
 

 
 

 التاريـخ اإلسالمـي
 

الموريسايكون   : ] موضواتعديل  
فااااااي األناااااادلس دراسااااااة حضااااااارية 

 علااي أن يصاابح[ م 1614 – 1502
 : 
الموريسيكون في األندلس دراساة ] 

هاـ 1023:  908سياسية حضاارية 

 [  م1614:  1502 /
 جوهري ن هذا التعديل غير  علماً ب

 تغيير إشراف ومـد
 

 
 

 

 
 

14. 

 
 
 

 

 أحمـد محمـود توفيـق

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 مـاجستيرال

 
 
 
 
 

 
 التاريـخ اإلسالمـي

 

   وذلك نظاراً للظاروف الصاحية
التاااي يمااار بهاااا السااايد الااادكتور/ 

 ، محمود رزق محمود
 : التالي النحوعلي  ليصبح اإلشراف

 فأحمـد تونـي عبد اللايـ /.د 
 د./ أشــرف سميـر توفيـق

 مـد فتـرة التسجيل لمـدة عـام 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

   :انسادس دشرانمـوضوع 

ً  ةـالكلين إدارة الدراسات العليا بـالوارد مانخطـا         ب ـئـناـد أ.د/ اس الوارد من السيـعلي الصا بنـاء

إعاـادة  كويتاـي الجنسياـة، ناص  فالح كدم الوجميب/ ـبصصـوص الاال رئيس الجاموة للدرااام الوليا االبحدث
علماـاً  م،15/6/2016خ ـرار مجلاس الكلياة المنعقاد بتارياـراً إللغاء تسجيل  بقـقيده مرة أخري ؛نظ

 ؛علماـاً  علي  من تاريخ تسجيل  حتى إلغااء قياده ةستعد لسداد الرسوم الدراسية المقررب ن الاالب م
ـد أ.د/ إعاادة قياد الاالاـب ما  مشارف آخار السيا " ب نـ  ال ماان  مان اسايمية الش يوة "ب ن رد قسم 

 :ـرارـانقـ. عزم رحاتة ك ار
 . انمـوافقة دل  رد انموضوع نلقسم         

 
 

 : ات انثقافيـةانعلاقموضودات 

     :انسابع دشر انمـوضوع

 بشـأن ،م9/1/2019الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ انخطـا        

خ بجلسااات  الاارئاااة المنعقااادة بتااااري" علوووا الل ووة االدرااوووام الووووامية االشوو  يةقساااـم "  موافقااـة مجلاااس
 ـاذ بكليااة األلساان جامعااة عااين، األستاااووويد مووون يحيوو  أ.د/  دـالسياا حـترشياا م، علاي18/12/2018

 ينلسن جامعة عبكلية األاذ ـ، األستمحمد الويد الوبدد أ.د/ ـالسي بـدالً من لجائزة الدولة التقديريةشمس 
 ي .ـوق العام الماضـزة التاـشمس ؛نظراً لحصول سيادت  علي جائ
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 لثقافاة ئز الدولة إلرسالها للمجلاس األعلاى لعلمـاً ب ن آخر موعد لتلقي الترشيحات علي جوا
 م . 31/12/2018بتاريـخ 

 :ـرارـانقـ 

 .يحفظ لا تهاء انمودد            

     :انثامن دشر انمـوضوع

 بشـأن ،م9/1/2019الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ انخطـا        

خ بجلسااات  الاارئاااة المنعقااادة بتااااري" لل ووة االدرااوووام الووووامية االشوو  يةعلوووا اقساااـم "  موافقااـة مجلاااس
  Kees Versteegh  غـس فيرستيااـالمستشاارق الهولناادي السيااـد/ كياا حـترشياا علااي م،18/12/2018

 /هاـ 1441 ة أجنبية لعاـامـاللغوية العربية بلغ تاـي موضوا الدارسـف لجائـزة الملك فيصل العالمية
 . م2020

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  

 (17) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :انتاسع دشر انمـوضوع

ً  ،م9/1/9201الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ انخطـا          بنــاء
 : ذةـادة الأساتـانسكلة من علي اللجنة المش

 األستـاذ ورئيس قسم علم اللغـة . أ.د/ أحمـد عـارف حجـازي1

 األستـاذ بقسـم علـم اللغـة . أ.د/ أشرف عبد البدي  عبد الكريم2

 األستـاذ المساعد بقسـم علم اللغـة .  د./ محمـد أحمد عبد الصبـور3

 المصرية ببروتوكول الدورة السابعة للجنة المشتركة بدراسة الاقرة المقترحة من الجانب األوكراني
األوكرانيااااة للتعاااااون االقتصااااادي ،والعلمااااي والانااااي ،والتااااي كااااان مقررهااااا خااااالل الاتاااارة ماااان 

انب م، برئاسـة أ.د/ وزيرة االستثمار والتعاون الدولـي عن الج2/11/2018م، إلـي 21/10/2018
 :   الآتـ ـإنالمصري ،وقـد تو لت اللجنـة 

 ـادل األساتـذة .تب .1
 تبـادل الاالس في مرحلة الليسانس . .2
 تبـادل طـالس الدراسات العليـا . .3
 تبـادل البرامج التعليمية في مرحلة الليسانس . .4
 تبـادل البرامج التعليمية في مرحلة الدراسات العليـا . .5

  وهــ ،اق ( مان االتااـ 9الموافقة علاي الاقاـرة )  ةـلجنة العالقات الثقافية بالكليوقـررت  [ : 

وافق كلا انجا بين دل  ددم تأسيس وتطوير انتعاون انمباشر بين انجامعات وانمؤسسات انبحثية ف  

 [مجالات انتعليم انعان  وانبحث انعلم  

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

     :انعشرون انمـوضوع

 بشـأن ،م9/1/2019تها المنعقدة بتاريـخ الوارد من لجنة العالقات الثقافية بالكلية بجلسانخطـا       

المنعقااااادة بتااااااريخ  بجلسااااات "  البيغوووووة االنقووووود األ يوووووي ااأل   المقوووووارنقساااااـم "  موافقاااااـة مجلاااااس
ام ـلع زة الملك فيصل العالميةـلجائ ،اود عبد الوزيز مرلدحد أ.د/ ـالسي حـترشي م، علي31/12/2018

[ بـداًل من مجاال خدماة  وية انعربية بانلغات الأخرىاندراسات انلغ ]  :وعـ  موضـفم 2020هـ /  1441
 . المـاإلس
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 دة ات الاوارـ، علي ضاوء بااقي الترشيحادميد انكليةد أ.د/ ـي السيـررت اللجنة رف  األمر إلـق
 ام األخرى لناس الجائـزة .ـن األقسـم

 :ـرارـانقـ 

 . ا طباق انشروط يحفظ نعدم           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 ما يستجـد من  دمــــال () 

    :الأول انمـوضوع

وحدة لالتشكيل المقترح  بشأن مدير وحدة الجودة ،محمد ايد كاماد أ.د/ ـالسي الوارد منانخطـا          
ل  دلتشكيل ان و،وأن يكي خارج البالد ـالسابق إل بالكلية ؛نظراً لسار مدير الوحدةالقيا  ،والتقويم 

 :  ـاننحو انتان

 رئيوـا   عميـد الكليـة د أ.د/ـالسي

 عضـدا   سوكيل الكلية لشئون التعليم والاال د أ.د/ـالسي

 عضـدا   ةـل الكلية لشئون البيئـوكي السيـد أ.د/

 عضـدا   ر وحدة الجودةـمدي السيـد أ.د/

 مـر التنايذي لوحدة القيا  والتقويـالمدي يـد الغند عبـمحم /أ.السيـد 

التنايذي لوحدة القيا   المدير نائب زـعبد العزي محمدر ـتام السيـد الدكتـور/
 مـوالتقوي

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 
 

    :انثا   انمـوضوع

ن ماترح المقادم ـالمقا بشـأن لجاودةر وحادة اـمديا ،محمد اويد كامواالسيـد أ.د/  الوارد منانخطـا         

 " د األ يوويالبيغووة االنقووم " ـدر  بقسااـ، المااتووام  محموود عبوود الوزيووزالساايد الدكتااـور/  يـيتولاا أن  ـسيادتا

 . ةـبالجامع   مركز التصايس االستراتيجيـمنسق التصايس االستراتيجي م

     :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (19) م14/1/2019 في دالمنعقينايـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

    :انثانث انمـوضوع

 النحوود االروو واألسااتاذ بقسااـم "  ،عبوود الوو ممن ال يحووانيمحموود السيااـد أ.د/  الااوارد ماانانخطـــا        

 : كـٍل مـن  ةـافـإض بشأن "االو ا 
 السيـد أ./ وكيـل وزارة األوقـاف . .1
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 ـد أ./ وكيل وزارة األزهر الشريف .السي .2

 السيـد أ./ مديـر عام التعليم بالمديريـة . .3

تعاونهم لم، نظـراً 2018/2019فـي الدورة الحالية للعام الجامعـي  دار العلوم ألعضاء مجلس كلية 

 ات لاالبنـا .ـل والتدريبـي حقل العمـمعاً ف

     :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 
 

 
 

 

  دصراً   ،واننصف ةانثانثام انسادة  تماع و غلق انمحضر ف  حينه ف  تمد ا ته  الاجوق
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ميــــن                                         اً ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

حمد سيد دبد مانسيد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوها 

 ،،،            عتمــد ي                                                                                                           

د ـــميد                                                                                                                     

 ةـــانكلي

   /.د                                                                                                                                
   

  محمـد دبـد انرحمن انريحا                                                     

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20) م14/1/2019 في دالمنعق ـريناي عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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