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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م19/4/2017 ألربعـاءاوالذي تم انعقاده في يوم ، (بريـلأ)

  
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 الريحاني الرحمن

 
 
 
 
 
 
 
 

رئاااايس المجلااااس                  - محمدددد  ابدددد  ارددددرحم  ارريحددددا  االجتماااااس الساااايد األسااااتاذ الاااادكتور/بدددد أ 

 : ـارتار ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً األعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو
معالــ  : ]  اآلت ـك،وبيانها  ي مجلس الجامعةـرفعها إلنص برقية ل ،عميد الكليةد أ.د/ ـالسي رضـا .1

أعمال  دين كافةي كليةال إننا إذ نقف صفاً واحداً معكم خلف قيادتنا السياسية فإن مجلسرئيس الجامعة 

 الوطن فاستنزا ،والت  لا تنتم  إل  دين ولا خلق وكل أعمال التخريب الت  تستهدف المارقة ابـالإره

مـن أعـداء  الخونة ريوجمأأو  لصحيح الدين السمح ل ،ومضللهم مضالأبرياء بف ه،وقطف زهور أبنائ

 . [ السلام والوطـن
،والذي يتضامن ماا "  علم اللغة والدراسات السامية والشرقيةم " ـقس رئيس د أ.د/ـمن السيور  خطـاب  .2

 .انتهت إليه اللجنة السداسية من وضع مسميات المواد الخاصة بالقسـم 

 :رـراـالقـ 

  كلية دار العلومكلية دار العلوم

FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة ارم يا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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   المسميات ،والمحتوي العلم  الذي أقرته اللجنة مع مجلـس القسـم مـع عـدم الموافقة عل

ساعة أو (  28)  عنالفصول  مجمل عدد ساعات ف   زائدة تخل زيادة أي ساعات الموافقة عل 

 . تقسيم أي مواد

  من  إضافة إل بال،ودعوة اللجنة المشكلة من رؤساء الأقسام الموافقة عل  اللائحة العامة للكلية

للاجتماع بالسيد أ.د/ عميد الكلية،   م،20/3/2017 اختارهم المجلس بجلسته السابقة بتاريخ

ف  مرحلة الليسانس ،والدراسات العليا  بشقيها للائحة الجديدة والحاكمة العامة لصياغة الأحكام

. 

 مالدعاـ ي نظاامـفا ناـيكتا  الصلال الدراساي ال ا لـكا ولدخبا، عميـد الكليـةد أ.د/ ـالسيامقترح طـرح  .3
 . الجامعـي

 :ـرارـالقـ 

 . رئيس الجامعةالموافقة مع إرسال خطاب شكر لمعال  السيد أ.د/     

ي نظااام ـلاا( ،وتحويلهااا إ 1354رة بااالقرار رقااـم ) ـتعااديل برنااامح الئحااة التعلاايم المصتااوح المقاا بشددـ   .4
 . يم المصتـوح المدمـحلالليسانس بالتع

 :ـرارـالقـ 

 المــوافقــة  .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 رمجلدـ أميدـ  ا، ـ  سيـدـ ارسيــ  محمـالسيـد األستـاذ الدكتـور/ س من االستهـالل بـدأ ـأن فرغ المجل وبعـ      

 : و ارتارـ ـار ح ات الجلسة عليـعرض موضوع
 

    المـوضوع الأول:

 م20/3/2017بجلسـة  المصـادقة عل  محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة . 

 م .5/4/2017بجلسـة  ارطارئ المصـادقة عل  محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة 

 :ـرارـالقـ 

 تمـت  المصادقـة .         
 

 

 : ـلابرطن اموضوعات شئـو

    :الثان  المـوضوع
الموضاـوس  رضـم عـأن ت قـسب ل الكلية لشئون التعليم والطالبـالوارد من السيـد أ.د/ وكيارخطاب       

 )( إلاـي  االنتساـابن ) ـعلي تحويل بعا  الطاالب ماعلي مجلس الكلية ،وأوصي المجلس بالموافقة 
، علمااً م2016/2017للقباول بالكلياة للعاام الجامعاـي  ىـ( ،وذلك لحلولهم علي الحد األدن االنتظـام
رجااـة ( د 248.5( درجااـة ،والمجموعااة األدبيااـة )  212لقبااول بالكليااة للمجموعااة العلميااـة ) باا ن ا
 :  الب هـمـوارط،

 

 م.
 

 االســـم
 

 

 المجمـوس
 

 الشعبـة

 علمـي 232.5 عالء ربيع فتحي عبد الحكم  .1

 علمـي 242 مـــديق غانــات صـــبرك  .2

 علمـي 218 ميار عبد العاطي حسين محمد  .3

 أدبـي 254 ي أحمد محمد قبيســتق  .4

 علمـي 216.5 راجـــــالح فـــــود صــــخل  .5
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 علمـي 222.5 دـه محمــاني طــاء هـصص  .6

 : رارــلقـا 

 . المـوافقــة     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    المـوضوع الثالث:

م درجاات م، علاي تسال10/4/2017موافقة لجنة شئون التعليم والطالب بجلستها المنعقدة بتاريـخ بشـ        

ة وكياال الكلياام، لمكتااـ  2016/2017للصلاال الدراسااي ال انااـي للعااام الجامعااـي  " أعمااال الساانة"  مااـادة
 موعاد فاـي لشئون التعليم والطالب موقعـه من الزمالء ومان الساادة رـساـاء األقساام ب قساـام اللغاة العربياة

 م .2/5/2017أقلـاه 

 : رارــلقـا 

 . يتم تسليم الأبحاث لمكتب التدريب الميدان . 1

القسم ،وتعتمد من السيد أ.د/ وكيل  كشوف الدرجات تعتمد من الزميل المكلف بالإضافة لرئيس .2

ثم تسلم للكنترول بمعرفة  وتعرض عل  السيد أ.د/ عميد الكلية،الكلية لشئون التعليم والطلاب ،

 الوكيل .

    المـوضوع الرابع:

قبـول  علي ،م10/4/2017خ ـالمنعقدة بتاري التعليم والطالب بجلستها موافقة لجنة شئونبشـ         
 نـمااا م،2016/2017للصلااال الدراساااي ال اناااـي للعاااام الجامعاااـي  " أعماااال السااانة" ادة ـمااا أبحاااـا 

 م .24/4/2017 حتىم، 9/4/2017

 لقـــرار: ا 

ــوم  ثوتســلم الأبحــا،م10/5/2017 حتــ  التســليم الموافقــة علــ  أن يســتمر         بالأقســام لتق

لمكتب  ميدان  وتسليم الأبحاثبتصحيحها ،وضمها لمادة التدريب اللغوي أو جمعها مع درجة التدريب ال

 . التدريب

    المـوضوع الخامس:

يـبات نهاء الترتبشـ ن النظر فـي إالوارد من السيـد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ارخطاب     
 م .2016/2017الالزمة لالمتحانات النهائيـة للصلل الدراسي ال انـي للعام الجامعـي 

 : لقـــرارا 

 مـن السـاعة م،5/6/2017 يـإلا م،20/5/2017 مـن تالامتحانـاقة عل  أن تبدأ المواف .1

 .ظهرالبعد الساعة الثانية  حت  ة صباًحاالحادية عشر 

ذلـ   عل  ألا يؤثرم، 4/6/2017 يـإل   م،14/5/2017 وأن تبدأ امتحانات الشفوي من .2

 مـــن وأن يكــون الامتحـــان عقــب اللجــان بدايــةم، 19/5/2017 علــ  المحااــرات حتــ 
 م .20/5/2017

 (4)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 موضوعات الدراسات العليا :

 ( 14عددهــم )      : أولاً : المنـح 
    المـوضـوع السادس:
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رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتارياابالكليااة بجلسااتها موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا  بشددـ       
فـي رـ  رتبـة ارشرف األوم"  بتقـدير عـام  ار راسـات األ بيـة "  بقسـم ، ال غـالب حسيـ ـاـالء جمث: ـاحللب  " رـ كتـوراها"

 :موضوس

 ( دراسة أسلوبيةشعــر ابــ  ارج ــا  األ صــاري األ ـ رسـ    )

 : رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

    المـوضـوع السابع:

رجااـة د لااـى ماان  ع ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       

 :موضوسفـي متــاز م"  بتقـدير عـام  ار راسـات األ بيـة "  بقسـم ، أسمـاء ماهـر اب  ارراضـ : ـةاح للب  "رمـاجستيـرا"

 ( أحمـد الشيـخارب ـاء ارف ـ  فــ  روايــات   )

 : رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      تاذ الدكتور/         وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األس          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

    المـوضـوع الثامن:

رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       

 :موضوسفـي  ممتــاز "  بتقـدير عـام ار راسـات األ بيـة "  بقسـم ، ابتسـام أحم  اب  ارعظيـم  :ـةاح للب  "رمـاجستيـرا"

 ( عبد الصتاح رزقارب ــاء ارف ــ  فــ  روايــات   )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 لبحو  .الجامعة لشئون الدراسات العليا وا

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :التاسع المـوضـوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       

 فااـيجيدد  جددـ ا   م "  بتقااـدير عااـا ار راسددـات األ بيددـة "  بقسااـم ، أسمددـاء ابدد  اررحيددـم تكرو ددـ  :ـةاح االلب  "رمـاجستيددـرا"

 :موضوس

 ( محمـد البساطـيب ــاء ارشخصيـة ارـرئيسيــة فــ  روايــات   )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      ع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االقتراح وأوصى برف          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

    :العاشر المـوضـوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
فاـي ـ  رتبـة ارشرف األورم"  بتقـدير عـام  ةيـة اإلسالمـارفلسف "  بقسـم ، اب  ارستـارمـروة موس  : ـةاح للب  "رـ كتـوراها"

 :موضوس

 ( ارعـالقـة بيـ  ارمـاسـو يـة واربهـائيـة وآثـارهـا فـ  ارفكـر ارمعـاصـر  )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن               /وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .
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    :الحادي عشر المـوضوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
ف األورـ  مرتبـة ارشرـام "  بتقـدير ع ةيـة اإلسالمـارفلسف "  بقسـم ، الـ  محمـ  فـاروق اب  ارمعـزث: ـاحللب  " رـ كتـوراها"

 :موضوسفـي 

 ( أســ  ارجـ ال وارم ـاظــرة ا ــ  ابــ  حــزم  )

 : رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 العليا والبحو  . الجامعة لشئون الدراسات

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الثان  عشر المـوضوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـتاريااالمنعقاادة بموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       

 :موضوسفـي متــاز م"  بتقـدير عـام  ةيـة اإلسالمـارفلسف "  بقسـم ، أحمـ  مكـا ي أحمـ  أحمـ ث: ـاحللب  "رمـاجستيـرا"

 ( ارتيــارات ارفكـريــة ارمعـاصـرة ارم حـرفــة وآثـارهـا الــ  ارمجتمـع  )

 : رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      جلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         وافق الم          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

 

    :الثالث عشر المـوضوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       

 :موضوسفـي متــاز م"  بتقـدير عـام  ةيـة اإلسالمـارفلسف "  بقسـم ، محم  مكـا ي أحمـ  أحمـ ث: ـاحللب  "جستيـررمـاا"

 ( أخــالق ارسلـم وارحـرب فـ  األ يــا  ارسمـاويـة  )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن          وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/               
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

 

    :الرابع عشر المـوضـوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
فااـي ممتـددـاز ـام "  بتقااـدير عاا ةيددـة اإلسالمـارفلسفدد "  بقسااـم ، حمددـ ي ابدد  ارددرازق أحمددـ  محمددـ ث: ـاحااللب  "رمـاجستيددـرا"

 :موضوس

 ( دراسة مسائل العقيدة ف  هـ 631ت م هـج سيـف ارـ يـ  اآلمـ ي   )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 ا والبحو  .الجامعة لشئون الدراسات العلي

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  
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    :الخامس عشر المـوضـوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
ـي فاجيد  جدـ ا  ـام "  بتقاـدير عا اإلسالميدـة ارشـريعدـة "  بقساـم ،  حسيـ  مسعـو  هدـا ي ارمطيدـريث: ـاحللب  "رمـاجستيـرا"

 :موضوس

 ( أحكـام ارعقـوبـة ارتبعيـة وارتكميليــة فـ  ارفقــه اإلسـالمـ  وارقـا ـو  اركـويتـ   )    

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

 

    :السادس عشر المـوضـوع
رجااـة د ماان  علااـى  ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
ي فااـممتـددـاز عااـام  "  بتقااـدير اإلسالميددـة ارشـريعددـة "  بقسااـم ، ماجددـ  ابدد  ارلددـه مطلددـق ارعتيبددـ ث: ـاحااللب  "رمـاجستيددـرا"

 :موضوس

 ( مقارنة دراسة فقهيةأحكــام ارتعـامـالت ارمـاريــة رلمطـااـم   )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع           
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

 

    :السابع عشر المـوضوع
رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
فاااـي ممتـددـاز م "  بتقااـدير عاااـا اإلسالميددـة ارشـريعدددـة "  بقسااـم ،    اصددـر ارعجمدددـ محمدددـ  فهيددـث: ـاحااللب  "رارمـاجستيددـ"

 :موضوس

 ( مقارنة راسة فقهيةدركـويتـ  اإلجـراءات االحتـرازيــة وارتشـريعيـة رحمـايـة ارمستهلـك فـ  ارفقـه اإلسـالمـ  وارقـا ـو  ا )    

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/          وافق المجلس على االقتراح          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    لمـوضوع الثامن عشر:ا

رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ       
فاـي  ممتـدـازير عاـام "  بتقاـد اإلسالميدـة ارشـريعدـة "  بقساـم ، اب  ارعزيـز م احـ  اطيـة ارشمـريث: ـاحللب  "رارمـاجستيـ"

 :موضوس

 (ــة ارحـ يثــة وأثــرهـا الـ  األحكــام ارفقهيــة  ارتق ي  )

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحو  .

    المـوضوع التاسع عشر:

رجااـة د علااـى ماان   ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتارياالدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها موافقااة لجنااة ا بشددـ       
فااـي جيدد  جددـ ا   "  بتقااـدير عااـام اإلسالميددـة ارشـريعددـة "  بقسااـم ، اامددـر ايسددـ  رمضددـا  صارددـ ث: ـاحااللب  "رمـاجستيددـرا"

 :موضوس
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رمختصدـر ارفقهدـ  فدـ  أبدـواب امـ  خـالل كتـابدـه  هـ 803ت ـاركـ  االختيـارات ارفقهيـة البـ  اـرفـة ارـورغمـ  ارتـو سـ  ارم  )  

 ( فقهية مقارنةدراسة  ارج ايـات وارقضـاء وارشهـا ات

 :رارــلقـا 

ائ  رئيس ن      وافق المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 ا والبحو  .الجامعة لشئون الدراسات العلي

 ( 21عددهـم )       : ثانيـاً : التسجيـلات 
    المـوضوع العشـرون:

ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ـة اإلسالميـة ارشريع"   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لمسفـر مبـارك ار وسـري محمـ  :ـثاحالب
 ( مقارنةقهية فدراسة  مـ  خـالل تفسيـره اركشــافهـ 538ى ـوفـاالختيـارات ارفقهيـة رـإلمـام ارـزمخشـري ارمت  )    

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           
 

    :الحادي والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياالدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  موافقة لجنة بشـ       

 : موضوسي ـف  "ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لفـوزي خلف بليـل جهيـ  ارعتيبـ : ـثاحالب
 رافعـ ر ــة بتـرجيحــات اإلمــام ارـفــ  بــاب اربيـوع مقـاهـ 620تـرجيحـات ابـ  قـ امـه ارمقـ سـ    )  

 ( مقارنةفقهية دراسة  هـ623ت  

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           

 

    :  والعشرونالثان المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف "  ارشريعـة اإلسالميـة"   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لاب  ارلـه م صـور مبـارك ارعجمـ : ـثاحالب
 ( ـ بيـ  ارفقـه وارقـا ـو  اركـويت  مقارنةدراسة هـا وارتـ ميـ  اليهـا تـوثيـق ارـ يـو  واستيفـاؤ  )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الثالث والعشرون المـوضوع

ح تساجيل تارا، علاي اقم10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لفهـ  ما ـع محمـ  ثويمـر الـ : ـثاحالب
 ( ارقـا ـو  اركـويتـ بـ مقارنةفقهية دراسة مســؤوريــة ارشـريـك فــ  شـركـات األشخـاص   )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةورئيس قسـم  األستـاذ دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .          
 

    :الرابع والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لمحمـ  مطلـق اويـرا  ار صافـ : ـثاحالب
 ( مقارنةفقهية  دراسة هـ269ت  االختيـارات ارفقهيـة رـإلمــام ابـ  ارمــواز محمـ  بـ  إبـراهيـم ارمـاركـ  فــ  ارمعـامـالت  )   

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـد عبد الرحيم محممحمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           
 

    :الخامس والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف "ـة ارشريعـة اإلسالمي"   بقسـم  " رـ كتـوراها "  ةـدرج،  لفـار  سارـم اامـر سلطـا  ارعجمـ : ـثاحالب
 ( ارقـوااــ  ارفقهيـة ارمستخـرجــة مـ  كتـاب شـرح مسلـم رل ــووي  )

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر ةمحضر مجلس الكلي ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 تحت إشراف 
 األستاذ المتصرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شرف الديـن خطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :رارــلقـا 

 جيل والإشراف .وافق المجلس عل  التس           
 

    :السادس والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : سموضوي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لايـ  فايـ  حس  صرما ـ : ـثاحالب
 (وصفية نقدية  دراسةــام ارحـ يثيـة رـإلمـام ارسخـاوي فـ  كتـابـه األجـوبـة ارمـرضيـة األحك  )

 :تحت إشراف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزت شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
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    :مـوضوع السابع والعشرونال
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف "  ارشريعـة اإلسالميـة"   بقسـم " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـ  ار وسـري حـزام محمـ  حـزام: ـثاحالب
 (  مقارنة فقهية  دراسةال فعـاالت بيــ  ارـزوجيــ  وأحكــامهـا  فــ  ارفقـه اإلسـالمـ  ارتـ ا ات ا  )   

 :تحت إشراف 
 األستاذ المتصرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شرف الديـن خطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :رارــلقـا 

 راف .وافق المجلس عل  التسجيل والإش            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الثامن والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لسالمـة يو ـ  حسـ : ـثاحالب
 ( دراسة وتوثيقأحـا يـث ارمصبـاح ارم يـر فــ  غـريـب ارشـرح اركبيـر   )

 :تحت إشراف 
 جـامعة أسيـوط األستـاذ بكليـة اآلداب د علي أحمد سليمانـمعتمأ.د/ 

 بقسـم الشريعـة اإلسالميـةالمــدرس  د بهجـتـود محمـمحمد./  
 جـامعة المنيـا  –دار العلـوم  ةبكليـ

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .             

    :التاسع والعشرون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتاريا موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها بشـ       

 : ضوسموي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  ل اصـر محم  محمـ  إسماايـل: ـثاحالب
 ( تخريج ودراسةأحـا يـث كتــاب فضـائـل األوقــات رـإلمـام اربيهقــ    ) 

 :تحت إشراف 
 األستـاذ بكليـة اآلداب جـامعة أسيـوط سليمان د علي أحمدـمعتمأ.د/ 

 بقسـم الشريعـة اإلسالميـةالمــدرس  د بهجـتـود محمـمحمد./  
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم  ةبكليـ

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           

    :الثلاثـون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتاريالعلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراساات ا بشـ       

 : موضوسي ـف " ة ارشريعـة اإلسالميـ"   بقسـم  " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـ  اب  ارراضـ  ارسي  إسماايـل: ـثاحالب

 (تفسيرية  دراسة  امــوم ارمشتـرك ارلفظــ  بيـ  ابــ  تيميـة وابــ  ارقيـم  )
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 :تحت إشراف 
 األستـاذ بكليـة اآلداب جـامعة أسيـوط د علي أحمد سليمانـمعتمأ.د/ 

 بقسـم الشريعـة اإلسالميـةرس المــد د بهجـتـود محمـمحمد./  
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم  ةبكليـ
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 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
 

    :الحادي والثلاثون المـوضوع
 ح تساجيل، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم " رمـاجستيـرا"  ةـدرج، لفهـ  سعـو  ابيـ : ـثاحالب

رجدـوي   قسدـم بد  ارمعـاردـ  األارقـواادـ  وارضـوابدـط ارفقهيـدـة ارمستخـرجـدـة مدـ  كتدـاب  هايـدـة ارمطلدـب فدـ   رايـدـة ارمـ هدـب   )   

 ( ارمعـامـالت

 :تحت إشراف 
 األستاذ المتصرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شرف الديـن خطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           
 

    :الثان  والثلاثون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف  "ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رمـاجستيـرا "  ةـدرج،  ليعقـوب يوسـف سكـرا  ارظفيـري: ـثاحالب

 ( قـوااـ  ارتـرجيـ  فـ  ارمـ هـب ارح بلـ  وتطبيقـاتهـا فـ  أحكــام األســرة  )

 :تحت إشراف 
 األستاذ المتصرغ بقسم الشريعة اإلسالمية شرف الديـن خطابد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل ساالجتما ــ                  

    المـوضوع الثالث والثلاثون:

ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ـة ارشريعـة اإلسالمي"   بقسـم  " رمـاجستيـرا "  ةـدرج،  لراشـ  سارـم راشـ  سلطـا  ارعجمـ : ـثاحالب
 ( فقهية مقارنة دراسةأثــر ارمــوت الـ  االرتـزامـات ارثـابتــة بـاختيـار ارمكلــف   )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

   التسجيل والإشراف .وافق المجلس عل             
    المـوضوع الرابع والثلاثون:

ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : ضوسموي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـ  مصبـ  سع  ارعازمـ : ـثاحالب
 ( ارم هــج ارفقهـ  رـإلمـام ارتمـرتـاشـ  فـ  كتـابـه ارفتــاوى  )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 
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 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           
    والثلاثون:المـوضوع الخامس 

ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارشريعـة اإلسالميـة "   بقسـم  " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لفـواز محمـ  شامـا  ارمطيـري: ـثاحالب
 ( ارمستخـرجـة مـ  كتـاب شـرح ارس ـة رلبغــويارقـوااـ  وارضـوابـط ارفقهيــة   )

 :تحت إشراف 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزت شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
 

    :السادس والثلاثون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف " ارفلسفــة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لم  الـ صـالح رجـب أح: ـثاحالب
 (دراسة ف  الوثائق والمصادراألصـول ارـ ي يـة وارفلسفيـة فـ  اقـائـ  اإلسمـاايليـة   )

 :تحت إشراف 
 ة اإلسالميةالصلسص األستـاذ ورئيس قسم د محمد عبد الوهابـالسيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –ـوم بكليـة دار العل

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           
 

    :المـوضوع السابع والثلاثون
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : ضوسموي ـف " ارفلسفــة اإلسالميـة "   بقسـم  " رـ كتـوراها"  ةـدرج،  لابـ  األول ماهـر هـارو : ـثاحالب
 ( ـاصـرارتطبيقــات ارتــ ويليـة الـ  ار ــص ارقـرآ ــ  ارهـرمـو يـوطيقـا فـ  ارفكـر ارعـربـ  ارمع  )

 :تحت إشراف 
 ميةاإلسالمية ووكيل كلية الدعوة اإلسالاذ ال قافة ستأ   عبد الرحيم اللاويمحمود محمد أ.د/ 

 قاهـرةالجـامعة األزهـر ب                               

 ةـاإلسالمي ةـالصلسص مـبقسالمـدرس  حسـن أحمـد عبد اللطيـفد./  

 جـامعة المنيـا –بكلية دار العلـوم  

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر ضر مجلس الكليةمح ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :المـوضوع الثامن والثلاثون
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 موضوسي ـف " سالميـة ارفلسفــة اإل"   بقسـم  " رمـاجستيـرا"  ةـدرج، لـة ارزهـراء محمـ  اب  ارلـه مشـرففاطم:  ـةاحالب

: 
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 ( دراسة تحليلية نقدية هـ861ت ارم طــق وفلسفـة ارلغــة ا ــ  ارشـريـف ارجـرجـا ـ    )

 :تحت إشراف 
 الميـةة اإلسـاألستـاذ بقسـم الصلسص   ـدـر هـاشم محمـناصـأ.د/ 

 ل الكلية لشئون التعليم والطالبـووكي
 ـوطـة أسيـة اآلداب جـامعـبكليـ 

 ةـاإلسالمي ةالصلسص مـبقسالمـدرس  جمعة جمـال الدين محمودد./  

 جـامعة المنيـا –بكلية دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .          
 

    :التاسع والثلاثون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : موضوسي ـف  " ار راسـات األ بيـة"   بقسـم " رمـاجستيـرا" ةـدرج، لأحمـ  محمـ  ارسيـ  موسـ : ـثاحالب
 ( دراسة فنيةـ  ارمكـــا  فـ  ارفــ  ارقصصـ  ا ـ  محمـ  اربسـاط  )

 :تحت إشراف 
 الـدراسـات األدبيـةبقسـم األستـاذ  سعيـد الطـواب محمـدأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 الدراسات األدبيةبقسم  داألستاذ المساع  هـدي ع مـان حسـند./  
 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :رارــلقـا 

 س عل  التسجيل والإشراف .وافق المجل           

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الأربعـون المـوضوع
ح تساجيل ، علاي اقتارام10/4/2017خ ـقادة بتارياالمنعموافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ       

 : سموضو"  فـي  ار راسـات األ بيـة "   بقسـم " رمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـ  محمـ  رجـب فـار : ـثاحالب
 ( تق يــات ارســر  فــ  روايــات ط طـــاوي ابـ  ارحميـ   )

 :تحت إشراف 
 اسـات األدبيـةالـدربقسـم األستـاذ  علــام خلـف كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .           

 ( 13عددهـم )     : تشكيـلات: ال ثالثـاً  

    :الحادي والأربعون المـوضوع
 يل لجناـةتشاكعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراساات العليا بشـ         

 فاـي  "خ اإلسالمدـ ارتاريدـ "  مـبقسا  "رـ كتدـوراه ا " لدرجاـة ـةالمسجلا  ،أسمدـاء  اصدـر روبدـ  أحمدـ  :ـةاح المناقشة الب
 : موضـوس

 – 963ـاريددـة سيـاـسيددـة وحض ارحيـددـاة االجتمـاايددـة واالقتصـا يـددـة وارثقـافيـددـة ا ـددـ  أبـاطددـرة ارمغددـول فـددـ  اره ددـ   راسددـة  )   
 ( م1857 – 1556هــ /  1274

 : تتكو  ارلج ة م  
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 ة اآلدابـأستـاذ التاريـخ اإلسالمـي بكلي عصيصـي محمود إبراهيـم أ.د/
 بنهـا امعةـج

  اً           مناقشـاً ورئيسـ               

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ محمــد سيـد كامـلأ.د/ 

 المنيـا جـامعة  –بكليـة دار العلــوم
                ً  مناقشـا

 اإلسالمي المتصرغ بقسم التاريخالمساعد  األستاذ أحمد توني عبد اللطيـفد./  

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
      ً  مشرفـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الثان  والأربعون المـوضوع
 ل لجناـةتشاكيعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ        

 فاـي  "اإلسالمدـ  ارتاريدـخ "  مـبقسا  "رمـاجستيدـر ا " لدرجاـة ـةالمسجلا  ،إسـراء مراـ  حام  حسيـ  :ـةاح لمناقشة الب
 : موضـوس

 ( يـةتمـااواالج صــر ارعبـاسـ  ارثــا ــ  و ورهـا فــ  ارحيـاة ارثقـافيـةارحـركـات ارـ اخليـة فـ  ارع  )

 : تتكو  ارلج ة م  
 اإلسالمـي خالتاريالمتصرغ بقسـم  اذـاألست ـيـي مرسـة علـنعمـأ.د/ 

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

وب ـة جنـامعـاآلداب ج ـةـبكلي اذــاألست عـيـم طايــالح سلـصأ.د/ 
 الـوادي

                ً  مناقشـا

 اإلسالمي المتصرغ بقسم التاريخالمساعد  األستاذ ارى فهمـي غزالـيـنلد./  

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
      ً  مشرفـا

 ـرار:ـــلقا 

 مقترح .وافق المجلس عل  التشكيل ال           

 

    :الثالث والأربعون المـوضوع
 ل لجناـةتشاكيعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ        

  "رتاريـخ اإلسالمـ ا "  مـبقس  "رمـاجستيـر ا  " ل لدرجـةـالمسج  ،  ارصبورـ  رفعـت ابـإسماايـل محم :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوس ـيف
 ( ـوسـائـل واآلثـارفـ  ارم هـج وار  دراسة تاريخية مقارنة يـوسـف بــ  تـاشفيـ  بــ  أيـوب صـالح ارـ يـ  أبـو يعقـوب  )   

 : تتكو  ارلج ة م  
 اإلسالمـي خالتاريالمتصرغ بقسـم  اذـاألست ـيـي مرسـة علـنعمـأ.د/ 

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ نجـالء ملطصـي شيحـةأ.د/ 

 صيـومال جـامعة  –بكليـة دار العلــوم
                ً  مناقشـا

 اإلسالمي المتصرغ بقسم التاريخالمساعد  األستاذ ارى فهمـي غزالـيـنلد./  

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (19)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الأربعونالرابع و المـوضوع
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 تشكياـل ـلتعدياعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها  بشـ        
و وارصددـرف ار حددـ "  مـبقساا  "رـ كتـددـوراها  " ل لدرجااـةـالمسجاا  ،حمـددـ ي ط طـددـاوي محمددـ  :ثـاحاالمناقشااة الب لجنااـة

 : موضـوس فـي  " وارعروض
 (  حـويـة البـ  اـاشـور فــ  ارتحـريــر وارت ـويــر اآلراء ار  )

 يلااب   نعلااي أ األستااـاذ المتصاارغ بالكليااة ،ربيااع عبااد الحميااد علااي /ـد الدكتااـورراً العتااذار السيااـوذلااك نظاا
 : التشكيل علي النحو التالي

 النحو واللرفبقسـم األستـاذ المتصرغ  ممـدوح عبد الرحمن الرمالـيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –علـوم بكليـة دار ال

      ً  مشرفـاً ورئيسـا

ة اللغـة العربيـة جامعـكليـة وعميـد  ستـاذأ محمـد عبد اللطيـف علـي أ.د/
 سوهـاج

     مناقشـاً                      

 بقسم النحو واللرف ـاذ المساعداألست أيمـن فتحي عبد السـالمد./  
 اجـامعة المنيـ –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 

    :الخامس والأربعون المـوضوع
 تشكياـل ـلتعدياعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها  بشـ        
ار حدـو وارصدـرف  "  مـبقسا  "رـ كتدـوراها  " ل لدرجاـةـالمسجا  ،اررحيـم فدـرا  محمـ  ريسـ  اب  :ثـاحلمناقشة الب لجنـة

 : موضـوس فـي  " وارعروض
 ( نموذجاً أ ظمــة ارـربـط فـ  ار صـوص ارشعـريـة شعـر اإلمــام اربـوصيــري   )

 خاصااة  لظااروف طنطاااة امعاااآلداب جة األستااـاذ بكليااـ ،صبحااـي إبراهيااـم الصقااـيد أ.د/ ـوذلااك نظااراً العتااذار السياا
 : التشكيل علي النحو التالي يلب  علي أن بسيادته 
ً مناقشـاً ورئيسـ                اآلداب جـامعة دمنهـوراألستـاذ بكليـة  محمـود فراج عبد الحافـظأ.د/   ا

 النحو واللرفبقسـم األستـاذ المتصرغ  ممـدوح عبد الرحمن الرمالـيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

      ً  مشرفـا

 واللرفقسم النحو  المساعد والقائم بعمل رئيس األستاذ محمـد خليصـة محمـودد./  
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر حضر مجلس الكليةم ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :السادس والأربعون المـوضوع
 ل لجناـةتشاكيعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ        

 ارصدـرف وارعدروضار حدـو و "  مـبقس"   رمـاجستيـرا " ل لدرجـةـالمسج  ،يصـل الـوش معـ ي ارعتيبـ ف :ثـاحلمناقشة الب

 : موضـوس فـي "
 ( نموذجاً  ــوىقتآيــات ار  -األب يــة وارتـراكيـب فـ  ارقــرآ  اركـريـم    )

 : تتكو  ارلج ة م  
 النحو واللرفبقسـم غ األستـاذ المتصر ممـدوح عبد الرحمن الرمالـيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
      ً  مشرفـاً ورئيسـا

ً                 جـامعة بور سعيد بكليـة اآلداب اذـاألست محمـد سعــد محمـدأ.د/   مناقشـا
 النحو واللرفبقسـم األستـاذ المساعد  المـي عبد السـن فتحـأيمد./  

 ة المنيـاجـامع –بكليـة دار العلـوم
                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 

    :السابع والأربعون المـوضوع
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 ل لجناـةتشاكيعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ        

 فااـي " ارلغددـة مـالدد بقسااـم  ""   رمـاجستيددـرا " لدرجااـة ـةالمسجلاا  ،هـحمددو  جددا  ارلدد  مـاء أحمددـشيمدد :ـةاح االمناقشااة الب
 : موضـوس

 (  ـا ـع ارـ هـور البـ  إيــاب بـ ائـع ارـزهـور فـ  وقـائـر فـ  كتــروف ارجــمعـا   ح   )

 : تتكو  ارلج ة م  
 ةـم اللغـبقسـم علاألستـاذ المتصرغ  محـي الدين ع مان محس أ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
ً مناقشـاً ورئيسـ                 ا

 ةـم اللغـبقسـم علاألستـاذ المتصرغ  عيسـي شحاتة عيسيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

      ً  مشرفـا

 ةــم اللغــعلـم ـبقساألستــاذ  عبد المنعـم السيـد أحمـدأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

      ً  مشرفـاً مشاركـا

 ةــم اللغــعلـم ـبقساألستــاذ  د عبد الصتاح العمراويـمحمأ.د/ 
 جـامعة القاهـرة –دار العلـومبكليـة 

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (21)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر مجلس الكلية محضر ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    المـوضوع الثامن والأربعون:

 ل لجناـةتشاكيعلاي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـ        

 فااـي " ةم ارلغددــالدد بقسااـم  ""   رمـاجستيددـرا " ل لدرجااـةـالمسجاا  ،ارحسيددـ  مصددطف  صددابر أحمددـ  :ثـاحاالمناقشااة الب
 : موضـوس
 ( حليـل ارتكـوي  وء  ظـريــة ارتارتـراتـب ارـ الرـ  ا ـ  ارثعـاربـ  مـ  خـالل كتـابـه فقــه ارلغـة وســر ارعـربيـة الـ  ضـ  )    

 : تتكو  ارلج ة م  
 ةـم اللغـبقسـم علاألستـاذ المتصرغ  لدين ع مان محس محـي اأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
      ً  مشرفـاً ورئيسـا

 ةــم اللغــعلـم ـبقساألستــاذ  عبد المنعـم السيـد أحمـدأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

 ةـم اللغـبقسـم علتـاذ المتصرغ األس عيسـي شحاتة عيسيأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

      ً  مشرفـا

ً                 عين شمسامعة األلسن جاألستـاذ بكلية  إيمـان السعيـدأ.د/   مناقشـا

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .     ـرار:ـــلقا 

    المـوضوع التاسع والأربعون:

 لجنااـة تشااكيلعلااي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتارياافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها موا بشدـ       

 فاـي"  إلسـالميدـةاارفلسفدـة  "  مـبقسا  "رمـاجستيدـرا  " ل لدرجاـةـالمسجا  ،طدـه اـالء طـه اب  ارعزيدـز :ثـاحلمناقشة الب
 : موضـوس
 (   رعشـريـاا ـت فـ  إثبـات ارمعتقـ  ارمسيحـ  فـ  ارقـر  م هــج ارـالهـوتييــ  األرثـوزكـ  واربـروتستـ  )

 : تتكو  ارلج ة م  
 ة اإلسالميةالصلسص األستـاذ ورئيس قسم د محمد عبد الوهابـالسيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
      ً  مشرفـاً ورئيسـا

 ميـةة اإلسالـاألستـاذ بقسـم الصلسص   ـدـر هـاشم محمـناصـأ.د/ 
ل الكلية لشئون التعليم والطالب ـووكي
 ـوطـة أسيـة اآلداب جـامعـبكليـ

      مناقشـاً                      

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

                ً  مناقشـا

        لقــــرار:ا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .             
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (22)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الخمسـون المـوضوع
 جنااـةلتشااكيل علااي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتارياابالكليااة بجلسااتها موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا  بشددـ      

 فاـي  " اإلسالميدـة ارشريعدـة "  مـبقسا  "رمـاجستيدـر ا " لدرجاـة ـةالمسجلا  ،مريـم هـا ي هـالل هدـا ي :ـةاح لمناقشة الب
 : موضـوس

 ( الــــوم ارقــــرآ  فــ  تفسيـــر ارشـوكـا ــ    )

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم .د/أ

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزت شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

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

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          
 

    :الحادي والخمسون المـوضوع
 جنااـةلتشااكيل علااي  ،م10/4/2017خ ـقاادة بتاريااالمنعموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ      

 فاـي  " سالميدـةاإل ارشريعدـة "  مـبقسا  "رمـاجستيدـر ا  " ل لدرجاـةـالمسجا  ،سعدـ  غايـب ال  يريـ ا  :ثـاحلمناقشة الب
 : موضـوس

دراسـة أحكدـام ارسدـوق  مدـ  خدـالل كتـابدـه هـاـ289ت فقـــه ارسـوق وارتسدـوق اـدـ  اإلمدـام يحيدـ  بدـ  امدـر األ ـ رسدـ    )     

 ( فقهية مقارنة

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 يةالشريعة اإلسالم األستـاذ المتصرغ بقسـم شرف الدين خطابمحمـد  أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
                ً  مناقشـا

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

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (23)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :الثان  والخمسون المـوضوع
 جنااـةلتشااكيل علااي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ      

 فاـي " إلسالميدـةا ارشريعدـة"  مـبقسا " رمـاجستيدـرا " ل لدرجـةـالمسج  ،حمـو  محسـ  حمـو  ارعجمـ  :ثـاحة البلمناقش
 : موضـوس

 (  أحكــام بيــوع األمـا ــة فــ  ارفقـــه اإلسـالمــ   )

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةاإلسالميالشريعة  المساعد المتصرغ بقسم األستـاذ ديـن التنــأميمحمـد  /.د 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
                ً  مناقشـا
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  ةــيالمـاإلسالدراسـات  ـاذـستأ وجيــه محمـود أحمـد د/أ.
 جـامعة المنيـابكليـة اآلداب 

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .          

 

    :الثالث والخمسون المـوضوع
 جنااـةلتشااكيل علااي  ،م10/4/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشددـ      

 فـي " إلسالميـةا ارشريعـة"  مـبقس " رمـاجستيـرا " ل لدرجـةـالمسج  ،صـالح رمضـا  محمـ  ارشريـف :ثـاحبلمناقشة ال
 : موضـوس
 ( ارقـوااـ  ارفقهيــة ارمب يــة الــ  ارضمــا  وتطبيقـاتهــا ارفقهيــة ارمقـار ــة  )     

 : تتكو  ارلج ة م  
 الشريعة اإلسالمية لمتصرغ بقسـماألستـاذ ا شرف الدين خطابمحمـد  أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزت شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

      ً  مشرفـا

ـاذ بكلية الدراسـات اإلسالمية األست عبد التواب السيد إبراهيـم د/أ.
 جامعـة األزهـر ببني سويـف

                ً  مناقشـا

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس عل  التشكيل المقترح .           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (24)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل تماساالج ــ                  

 ( مـد 4عـدد )      : : موضوعات متنوعـة رابعـا   
    المـوضوع الرابع والخمسون:

ـد فتارة ما ، علايم10/4/2017موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  بشـ        

خ  ـريبتـا  "ةة اإلسالميـارفلسفـ "   بقسـم  "  كتــوراهار "  درجةلـ ـةل، المسجرشـا طـه اب  ارعزيـز :ـةاح التسجيل للب
 :موضوس  فـي  ،م19/3/2012

 

 [  هـ 1270ت قضايـا ارعقيــ ة فــ  تفسيــر األرـوســ    ] 
 

 مادة الجديادة علاي أن تبادأ ال ـةبناًء علي طل  السيد األستاذ الدكتور المشرف علي الباح اعــام  وذلك لمـدة
       .  م19/3/2018 وتنتهي في ،م20/3/2017ن ـ ماعتباراً 

 لقــــرار:ا 

 وافـق المجلس عل  المد المقترح .          

    المـوضوع الخامس والخمسون:

ـد فتارة ما ، علايم10/4/2017موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  بشـ        
  "ـخ اإلسددالم ارتاريدد "   بقسااـم "  كتـددـوراهار "  ل لااـدرجة، المسجااــة اقيلددـة يعقددـوباصددـام اطيدد ث:ـاحااالتسااجيل للب

 :موضوس  فـي  ،م20/2/2012خ  ـبتـاري

 [ تـاريـخ ارسفــارة وارسفــراء فـ  ارعصـر األيـوبـ    ]

 الجديادة  مادةبناًء علي طل  السيد األستاذ الدكتور المشارف علاي الباحاث علاي أن تبادأ العــام  وذلك لمـدة
       .  م20/2/2018 وتنتهي في ،م21/2/2017ن ـاعتباراً م

 لقــــرار:ا 

 وافـق المجلس عل  المد المقترح .           

    المـوضوع السادس والخمسون:
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ـد فتارة ما ، علايم10/4/2017موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  بشـ        

  "ـات األ بيددـة ار راسدد "   بقسااـم "  كتـددـوراهار "  ل لااـدرجة، المسجااـأبددو بكددـر أحمددـ  ابدد  ارعددـال ث:ـاحاال للبالتسااجي
 :موضوس  فـي  ،م19/3/2012خ  ـبتـاري

 [   نموذجاً م هـج ارـ ر  األ بـ  فــ  كتـابـات ارـ كتـور فـوزي ايسـ    ]

 ة الجديادة دكتور المشارف علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادبناًء علي طل  السيد األستاذ العــام  وذلك لمـدة
       .  م19/3/2018 وتنتهي في ،م20/3/2017ن ـاعتباراً م

 لقــــرار:ا 

 وافـق المجلس عل  المد المقترح .          

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (25)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

    :السابع والخمسون المـوضوع
ـد فتارة ما ، علايم10/4/2017موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  بشـ        

  "ات األ بيددـة ار راسددـ "   مبقسااـ "  كتـددـوراهار "  ل لااـدرجة، المسجااـوائددـل محمددـ  تمسددـاح محمددـ  ث:ـاحااالتسااجيل للب
 :موضوس  فـي  ،م20/5/2012خ  ـبتـاري

 [  دراسة أسلوبيةشعــر ابـ  رشيــق ارقيـروا ـ    ]

 ة الجديادة بناًء علي طل  السيد األستاذ الدكتور المشارف علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادعــام  وذلك لمـدة
       .  م20/5/2018 وتنتهي في ،م21/5/2017ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـــلقا 

 وافـق المجلس عل  المد المقترح .         

    :الثامن والخمسون المـوضوع
عااديل ت، علااي م10/4/2017موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشددـ        

"   اإلسالميـة ـةارفلسف "  بقسـم " تيـر مـاجسار"  ل لـدرجةالمسجـ ،أحمـ  محمـ  الـ  محمـ  ث:ـاحالب موضوس رسالة

  :موضوسفـي   ،م27/10/2014خ  ـبتـاري
 [أســ  اإلصـالح ا ـ  ابــ  بــا يـ  وجمــال ارـ يـ  ارقـاسمـ    ]

 

 

 : علي أن يلب  علي النحو التالي
 

 [ وابــ  بــا يـ  أســ  اإلصـالح ا ـ  جمــال ارـ يـ  ارقـاسمـ  ]
 

  جوهري التعديل غير علماً ب ن هذا . 

 ـرار:ـــلقا 

 التعديل علماً بأنه  غير جوهري  . وافق المجلس عل                  

    :التاسع والخمسون المـوضوع
عااديل ت، علااي م10/4/2017موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشددـ        

 فلسفددـةار "  بقسااـم " مـاجستيددـر ار"  ل لااـدرجةالمسجااـ ،ر رمضددـا  محمددـو رمضددـا  ا تددـ ث:ـاحااالب موضااوس رسااالة

  :موضوسفـي   ،م21/4/2015خ  ـبتـاري"   اإلسالميـة
 [  دراسة مقارنةارــ ات وارصفــات اإلرهيــة بيــ  ارهــروي وارمحـاسبــ    ]

 : علي أن يلب  علي النحو التالي

 [م ارمحـاسبــ  وارهــروي  ارــ ات وارصفــات  بيــ  اإلمــا ]
 

  جوهري علماً ب ن هذا التعديل غير . 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (26)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 ـرار:ـــلقا 

 لتعديل علماً بأنه  غير جوهري  .ا وافق المجلس عل                  
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    :الستـون المــوضـوع
عااديل ت، علااي م10/4/2017موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشددـ        

 سفددـةارفل "  بقسااـم " مـاجستيددـر ار"  ل لااـدرجةالمسجااـ ،محمددـ  صددـالح هاشددـم هريددـ ي ث:ـاحااالب موضااوس رسااالة

  :موضوسفـي   ،م16/5/2016خ  ـبتـاري"   ـةاإلسالمي
 [  دراسة مقارنةارــ ات وارصفــات بيــ  اإليجــ  وأبــو رشيــ  ار يسـابـوري   ]

 : علي أن يلب  علي النحو التالي

 [ ارـ يـ  اإليجــ  واضــ  ارــ ات وارصفــات  بيــ  أبــ   رشيــ  ار يسـابـوري ]
 

 جوهري ر علماً ب ن هذا التعديل غي . 

 ـرار:ـــلقا 

 التعديل علماً بأنه  غير جوهري  . وافق المجلس عل                   

 

    :الحادي والستون المـوضوع
دياد موعاد ي تحـعلا م،10/4/2017خ ـالمنعقادة بتاريالجنة الدراسات العلياا بالكلياة بجلساتها  مقتـرح بشـ        

لموافااـق اأن تباادأ يااوم ال الثاااء  [ دبلومااات – تمهياادي ماجسااتيرا ] ـلدراسااات العليااالاادور األول ل امتحانااات

 م .4/7/2017

 ـرار:ـــلقا 

 المــوافقــة  .              

 

 

 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (27)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ت واللـورة .وـور باللـمل االجتماس ــ                  

 : العلاقات الثقافيـةموضوعات 

   :الثان  والستونالمـوضوع 

 ب دـاء   ،م10/4/2017لجنة العالقات ال قافية بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  الوارد منارخطـاب      

خ ـبجلسااااته المنعقاااادة بتـارياااا "علاااام اللغااااة والدراسااااات السااااامية والشاااارقية مجلااااس قسااااـم "  موافقااااةعلااااي 

 ي مجااال تبااادلـالقسااـم فاااألستااـاذ ورئاايس ، أحمااد عااارف حجااازي د أ.د/ـالسياا  ـترشياا علااي ،م3/4/2017
 دة .ـارات العربية المتحـر واإلمـن ملـاألساتذة للتعاون بي

 ـرار:ـــلقا 

 المــوافقــة  .             
 

   :الثالث والستونالمـوضوع 
خ ـة بتـارياالمنعقاد الطارئاة هـبجلست "لدراسات السامية والشرقيةعلم اللغة وامجلس قسـم "  موافقة بشدـ        

 بالقسااـم إلااي كليااةاذ المتصاارغ ـ، األستاامحااي الاادين ع مااان محساا د أ.د/ ـالسياا رـسصااعلااي  ،م10/4/2017
 . م21/5/2017 : 15ن ـم ي الصتـرةـ،وذلك فاآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة نواكشوط بموريتانيا 

 ـرار:ـــلقا 
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 المــوافقــة  .            
 
 

 :  الرابع والستونالمـوضوع 
سبدـق  ،م10/4/2017لجنة العالقات ال قافية بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـخ  الوارد منارخطـاب      

مدوح مد أ.د/ ـالسي مشاركـة علـي م،20/3/2017دة بتاريـخ ـق مجلس الكلية بجلسته المنعقـأن واف

عقاد ر المنـي المؤتماـفا النحاو واللارف والعاروض"   مـقساـاذ المتصارغ ب، األستالرمااليمحمد عبد الرحمن ا
 16  بااااداًل ماااان م،3/5/2017 : 2ن ـماااا ي الصتااااـرةـ،وذلااااك فاااا رةـبكليااااة دار العلااااوم جامعااااة القاهاااا

 : ث بع ـوا ـببح، م17/4/2017:
 [ .قضايا التجريب ف  النقد والأدب ]  

 ـرار:ـــلقا 

 ـة  .المــوافقـ         
 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (28)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

   :الخامس والستونالمـوضوع 
سبدـق  ،م10/4/2017تارياـخ لجنة العالقات ال قافية بالكلية بجلساتها المنعقادة ب الوارد منارخطـاب      

 /ورالدكتاـالسايد  مشاركاـة علاـي م،20/3/2017دة بتاريـخ ـق مجلس الكلية بجلسته المنعقـأن واف
ك ذل،و رةـقاهوم جامعة الـر المنعقد بكلية دار العلـي المؤتمـف ، المـدرس بالقسـمأيمن فتحي عبد السالم

 ة بالحضااورـاً باا ن المشاركااـ، علماام17/4/2017: 16  نـااـبااداًل م م،3/5/2017 : 2  نـماا رةـي الصتاافاا
 فقـط .

 ـرار:ـــلقا 

 المــوافقــة  .           
 
 

   :السادس والستونالمـوضوع 
 ب ـاء   ،م10/4/2017 لجنة العالقات ال قافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ الوارد منارخطـاب         

خ ــاريالمنعقدة بت الطارئة بجلسته "األدبي واألدب المقارنالبالغة والنقد مجلس قسـم "  موافقةعلي 
القسم ب، األستـاذ المساعد زين  فرغلي حافظعلي الطل  المقدم من السيدة الدكتـورة/  ،م13/3/2017

 م .9/3/2018 وتنتهي فيم، 10/3/2017لتجديد أجـازة مرافقة الزوج ،التـي تبدأ مـن 

 ـرار:ـــلقا 

مجلس الكلية المقبل  حت  القانون  ،وف  حالة عدم الاستيفاء بالإجراءتنذر الزميلة                        

 .  واعتبارها منقطعة( ، 117) لتطبيق المادة  يعرض الأمر

 

 ما يستجـ  م  أامــــال ()  
 

 :أولالمـوضوع ال
بعا    نعلي حرماام، 3/4/2017 بتاريـخبجلسته المنعقدة " الشريعة اإلسالميةم " ـموافقة مجلس قس بشدـ         

وذلاااك ،م 2016/2017ـام هاااذا العاا "رالتمهيديةةل لامستيةةتي "ة ـامتحااان السنااا الوافاادين مااان حضااور الطااالب

 .  طال  وطالبـة ( 34) وعددهـم ، ابـلتجاوزهم نسبة الغي

 ـرار:ـلقـا 
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 . المـوافقــة      
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (29)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 :ثان المـوضوع ال
  ةـدرجاا،  لعتيبدـ سهددـام حمد ا  سعيددـ  ار: ـة ااحتسااجيل الب علاي " ارشريعدـة اإلسالميددـة "  الااوارد مان  قسااـم ارخطدـاب     

 : سموضوي ـف  قسـمالب " رـ كتـوراها"
 ( ـام ارقـرآ ـر ارقـرطبـ  ارجـامـع ألحكـوم ارقـرآ  فـ  تفسيـــالـ  )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            

 :ثالثال المـوضوع
  ةـدرجا،  لرمدـريمحمدـ  هدـا ي محمدـ  ا: ـثاحاعلاي  تساجيل الب" ارشريعدـة اإلسالميدـة " الوارد مان  قساـم  ارخطدـاب       

 : موضوسي ـف  قسـمالب " رـ كتـوراها"
 ( جمع وتوثيق ودراسةمفــر ات ارمـ هـب ارح بلــ  فــ  ارمعـامــالت ارمـاريــة   )

 :تحت إشراف 
 الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس قسـم  دـد عبد الرحيم محممحمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            

 المـوضوع الرابع:

،  ـض ارعتيبدـ طريدـف اايد ادـواض متلدـع: ـثاحاعلاي  تساجيل الب" ارشريعدـة اإلسالميدـة " الاوارد مان  قساـم  ارخطـاب      

 : موضوسي ـف  قسـمالب " رـ كتـوراها"  ةـدرجل
هدـ  مطـارـب أورـدـ  ار  خــالل كتـابــه مــ  فــ  ارمعـامــالت ارمـاريــة ــات صـاحـب ارغايــةـتعقبــات ارـرحيبـا ــ  الــ  تـوجيه  )     

 (  فقهية دراسة يــة ارم تهــ افــ  شــرح غـ

 :رافتحت إش 
 ةـة اإلسالميـالشريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزت شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـالقـ 

 وافق المجلس عل  التسجيل والإشراف .            
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (30)م 19/4/2017 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  

 :خامسالمـوضوع ال
 ،  راك محمدـو  محسدـبدـ ر بدـ  :ة الباحاـثلمناقش ي تشكيل لجنـةـعل " اإلسالميـة ارشريعة "الوارد من قسـم  ارخطـاب       
 : موضـوس فـي  مـقسالب  "مـاجستيـررا "  ل لدرجـةـالمسج

 

 ( ـو  ارمعـاوضــاتــبـة الـ  ارجهـارـة فـ  اقاألحكــام ارمتـرت  )

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

ً                 إلسالميةاألستـاذ ورئيس قسم الدراسات ا ـه محمـود أحمـدـوجي أ.د/  مناقشـا
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 جـامعـة المنيـا اآلداب ةبكليـ

 ةالمساعد المتصرغ بقسم الشريعة اإلسالمياألستاذ  دين التـنـد أميـمحمد./  
 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلــوم

                ً  مناقشـا

 ق المجلس عل  التشكيل المقترح .ـواف      ـرار:ـلقـا 

 س:سادوع الالمـوض
 ،    فهيدـ  ارعجمدـايدـ  سعدـ :ة الباحاـثلمناقشا ي تشاكيل لجناـةـعلا " اإلسالميدـة ارشريعة "الوارد من قسـم  ارخطـاب       
 : موضـوس فـي  مـقسالب  "رمـاجستيـرا "  ل لدرجـةـالمسج

 

 ( بـارقـا ـو  اركـويتـ  دراسة مقارنةارفقهيــة رلمحـل ارتجـاري األحكــام   )

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 الحقـوق ةالشـريعة اإلسالمية بكليـأستــاذ  رمضان السيد الشرمباصي أ.د/
 جـامعة اإلسكندريـة

                ً  مناقشـا

امعة ـالحقـوق ج ةالشـريعة بكليـأستــاذ  ـي زيـدانـزكــي زكأ.د/ 
 اـطنط

                ً  مناقشـا

 ق المجلس عل  التشكيل المقترح .ـواف      ـرار:ـلقـا 
 
 

 :بعالمـوضوع السا
 ، وا  ارحبي ددـ محمددـ  اددـ لباحااـث:اة لمناقشاا ي تشااكيل لجنااـةـعلاا " اإلسالميددـة ارشددريعة "الااوارد ماان قسااـم  ارخطددـاب       
 : موضـوس فـي  مـقسالب  "رمـاجستيـرا "  ل لدرجـةـالمسج

 ( جمع وتوثيق ودراسة ـةـارفقهي م هــج ارشيــخ الـ  ارخفيــف فــ   راســة ارمستجــ ات  )

 : تتكو  ارلج ة م  
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (31)م 19/4/2017 في دلمنعقا أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
  وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس ــ                  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزت شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

 بكلية اآلداب  المتصرغ المساعد اذـاألست  بشيـر محمـد محمـودد./  
 ة أسيـوطـجـامع

                ً  مناقشـا

 ق المجلس عل  التشكيل المقترح .ـواف       ـرار:ـلقـا 

 :ثامنالمـوضوع ال
 ، عددـ  ارعازمددـ فايددـز س  :ة الباحااـثلمناقشاا ي تشااكيل لجنااـةـعلاا " اإلسالميددـة ارشددريعة "الااوارد ماان قسااـم  ارخطددـاب       
 : موضـوس فـي  مـقسالب  "رمـاجستيـرا "  ل لدرجـةـالمسج

 ( أحكــام ارعقـو  ارتـابعـة رعقـ  ارتـوريـ  فـ  ارفقــه اإلسـالمـ  وارقـا ـو  اركـ،ويتــ   )

 : تتكو  ارلج ة م  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزت شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

                ً  مناقشـا

 والقانـون ريعة ـالش ةـيلبكاذ ـاألست  لـاللي ـي حمـدي خليـأ.د/ 

 جـامعـة األزهـر ب سيـوط
                ً  مناقشـا

   ق المجلس عل  التشكيل المقترح .ـواف       ـرار:ـلقـا 
  .  ً اًر ـظه  انيةالثام الساعة  تماع وأغلق المحضر ف  حينه ف  تموقد انته  الاج
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                                                                                  ميــــ  ارمجلـــ أ                                       ا  ـ  رغويـع ارمجلـمراج                         ـا ة ارمجلـأم رـم ي 

   /أ.                                          /أ.                                                        أ./  

 رسي  محم  سي  اب  اروهابا                       ـــو  أحمـــب محمـــرجـ                                                      

             ،،،عتمــد ي                                                                                                      

  ـــميا                                                                                                                    
 ةـــاركلي

    /. أ                                                                                                                               
  

  محمـ  ابـ  اررحم  ارريحا                                                     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (32)م 19/4/2017 في دالمنعق بريـلأ عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وت واللـورة .ـور باللـمل االجتماس  ــ                  
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