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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م18/4/2018 أربعـاءالوالذي تم انعقاده في يوم ، ( أبريـل)

  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 ن الريحانيالرحم

 

 

 

 

 

 

 

 

ــدأ  ــرحمح 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

 بخصوص موعد انعقاد المجلس. -أ 

 :( من الالئحة45مادة )
يدعو رؤساء المجالس الجامعية إلى انعقادها مرة على األقال كال شاهر فيماا عادا المجلاس األعلاى للجامعاا  فتكاون 
دعوته إلى االجتماا مارة علاى األقال كال شاهرين كاذل  يادعو الارئيس المجلاس إلاى االجتمااا إذا بلا  ذلا  أ لبياة 

 أعضائه بكتاب مسب .

 :م الجامعا ( من قانون تنظي46مادة )

  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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كماا لاه  ا القاانونللعميد أن يدعو إلى االجتماا مجالس األقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً ألحكام هذ
 أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعا .

بخصوص عدم حضاور السااعا  المكتبياة ومواعياد المحاضارا  أو ضامها أو  -ب

 التبديل

 . مـس القسـم رئياـمن مه :"6( بند "42مادة )

 . حفظ النظام داخل القسم وإبالغ عميد الكلية على كل ما شأنه المساس بحسن سير العمل
 

 ضد الدولة ال يسجل فيـه مغايرة  بخصوص التسجيال  أي نص يدل علي إلحاد أو أي توجها  سياسية. 
 

    انمـوضوع الأول:

 م .19/3/2018بجلسـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 م .29/3/2018بجلسـة  انطارئ انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .           

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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 :انموضوع انثا  

ة بخصوص ما قرره "المجلس األعلى للجامعات: من تقرير مادة حقوق اإلنسان ومكافح 
 الفساد شرط تخرج على أن تبدأ هذا العام مجموعة دورات للفرقة الرابعة.

  رار:ـــــالق

ة فااي ماااد ،م2018 /2017الفرقااة الرابعااة  بإلقاااء محاضاارا الموافقااة علااى أن يقااوم         

 : من كل "حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد"

 عميد الكلية  أ.د/ محمد عبد الرحمن الريحاني

 وكيل الكلية للدراسا  العليا األسبق   أ.د/ محمد علي الجندي
 

 :انموضوع انثانث

 التفويض(. -بخصوص االمتحانات الشفوية )التعليمات 

 رار:ـــــالق

 ساي الااانيأ.د/ عميد الكلية في أعمال االمتحانا  للفصال الدرا على تفويض الموافقة          

 م.2018 /2017 عام

 :انموضوع انرابع

بجلسأأأأتط الةارلأأأأة الم عقأأأأدة فأأأأ   الدراسأأأأات األدبيأأأأة"بشأأأأون موافقأأأأة مجلأأأأس قسأأأأ  " 

، صأأدام حسأأين عبأأد البأأدي م، علأأى تعيأأين وتشأأكي  لج أأة لفحأأب رسأأالة الباحأأ /10/4/2018
 وقد اقترح تشكي  لج ة لفحب الرسالة من السادة األساتذة: المدرس المساعد بالقس ،

 األستاذ بقسم الدراسا  األدبية ووكيـل ام خلف كاملـعص .أ.د/1
 البـون التعليم والطـة لشئـالكلي

ً ـرئيس  ا

 واً ــعضـ ستاذ ورئيس قسم الدراسا  األدبية بالكليةاأل سوسن ناجي رضوان .أ.د/2

 عضــــواً  ةـاذ بقسم الدراسا  األدبية بالكليـاألست ر أحمد دكروريـشهي .أ.د/3

  رار:ـــــالق

 الموافقة               
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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 :وع انخامسـانموض

ة بجلسأأتط الةارلأأ "علأأ  الل أأة والدراسأأات السأأامية والشأأرقيةشأأون موافقأأة مجلأأس قسأأ  "ب
 أحمأد اأاد شأمرو م، على تعيين وتشكي  لج أة لفحأب رسأالة الباحأ /1/4/2018الم عقدة ف  

 ساتذة:، المدرس المساعد بالقس ، وقد اقترح تشكي  لج ة لفحب الرسالة من السادة األرسالن
ً ـرئيــس اذ ورئيس قسم علم اللغة بالكليةـستاأل ازي   ـد عارف حجـأحم .أ.د/1  ا

 عضــــواً  األستاذ المتفرغ بقسم علم اللغة بالكلية محي الدين عامان محس  .أ.د/2

 عضــــواً  ةـاذ بقسم علم اللغة بالكليـاألست  الكريم عبد ععبد البديأشرف  .أ.د/3

 :القـــرار

 ليم سيد.أ.د/ عبد المنعم عبد الح بـ ي الدين عامان محس أ.د/ محي الموافقة مع استبدال    

 :انموضوع انسادس

يأأ  الخةأأاا الأأوارد مأأن المأأدير الت فيأأذد لوحأأدة الدراسأأات العربيأأة واإلسأأالمية والتحق

ةوطأات والبح  العلم  بالكلية بشون تشأكي  لج أة فحأب وتقيأي  الكتأه المإأداة تلأى مكتبأة المخ
 وقأأد اقتأأرح تشأأكي  لج أأة الفحأأب علأأى ال حأأو،مكتبأأة المر أأ  إلضأأافتإا وتسأأجيلإا فأأ  سأأجالت 

 التال :

ً ـسرئيــ .د/أحمد محمد أحمد الليث 1  ا

 عضــــواً   ـم ى نبي .أ/2

 واً عضــــ .أ/عمر حجاج3

 ــــواً عض سالمة عبد الفتاح .أ/4

 عضــــواً  خالد عبد العظي  .أ/5

  القــرار: 

 الموافقة        
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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 موضوعا  لجنة شئون التعليم والطالب*

 :انموضوع انسابع

يأدا وهالخةاا الوارد من أ.د/ و يأ  الكليأة شأ ون تعلأي  وطأالا، بشأون اعتأذار الةالبأة/

ن  ، بالفرقأأة الثانيأأة )انتظأأام( عأأن دخأأو  امتحانأأات الفصأأ  الدراسأأ  الثأأامحمأأد أحمأأد مصأأةف 

 م ألنإا تعان  من مرض م من وتعالج بالكيماود )مرف  التقرير الةب (.2017/2018

 الموافقة رار:ـــالق

 :ثامحانموضوع ان

ى تةبيأ  الموافقة علأ الخةاا الوارد من أ.د/ و ي  الكلية لش ون التعلي  والةالا، بشون
 التصأأحيا اإللكترونأأ  للمقأأررات الدراسأأية فأأ  المأأادة المقترحأأة مأأن مجلأأس قسأأ  علأأ  الل أأأة

 والدراسات السامية والشرقية بالكلية يقترح تدخا  مادة، ومادة بقس  ال حو. 

 اة ضامن الموافقة على إدراج مادة الترجمة التخصصية في النحو وكذل  فاي البال رار:ـــــالق

 ررا  التصحيح اإللكتروني.مق
 

 :تاسعانموضوع ان

الخةأأأاا الأأأوارد مأأأن أ.د/و يأأأ  الكليأأأة لشأأأ ون التعلأأأي  والةأأأالا، بشأأأون نتيجأأأة فحأأأب 

 االلتماسات المقدمة من طالا الفرق الدراسية األرب 

 :أوالً: الحاالت الت  تستح 

 عدد الحاال  الفرقة

 )انتظام(1 األولي

 )انتظام( 5 الاانية

 انتساب 5+ انتظام 7 الاالاة

 انتساب 3انتظام+  9 الرابعة

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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 :ثانياً: الحاالت الت  ال تستح  التعدي 
 عدد الحاال  الفرقة

 4 )انتظام/ انتساب( ألوليا

 14 )انتظام( فقط الاانية

 25 )انتظام/انتساب( الاالاة

 46 )انتظام/انتساب( الرابعة

الموافقااة علااى أن تضاااف األسااماء إلااى محضاار المجلااس المعدلااة و ياار المعدلااة  رار:ــااـالق

 والمرسلة بمذكرة من أ.د/ وكيل الكلية لشئون الطالب إلى أ.د/ عميد الكلية.

 :عاشرنموضوع انا

تصأحيا الخةاا الوارد من أ.د/و ي  الكلية لش ون التعلي  والةالا، بشون تشكي  لج أة ل

،  ل عياعبد  راسة اإلاابة على نموذج تاابة من لج ة الممتح ين للةاله/ تبراهي  مصةف  على 
ن تُشأك  أى ( علأإناذار( تلى )محرومبالفرقة الرابعة )انتساا( ف  مادة الحضارة اإلسالمية من )

 اللج ة من: 
 رئيســاً. ستاذ ورليس قس  التاريخ اإلسالم األ أ.د/محمد سيد  ام 

 أستاذاً للمادة. األستاذ بقس  التاريخ اإلسالم  أ.د/نعمة عل  مرس 

فإمأأأأأأأ   نصأأأأأأار أ.م.د/
 غ ال 

األستاذ المساعد المتفرغ بقس  التاريخ 

 اإلسالم 

 أستاذاً للمادة.

 عضـــواً. األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمي د اللطيفأحمد توني عبأ.م.د/

 الموافقة على تشكيل اللجنة وتقدم لجنة الممتحنين نموذج إجابة.رار:ـــــالق
 

 :انحادي دشرانموضوع 

الخةأأأاا الأأأوارد مأأأن أ.د/و يأأأ  الكليأأأة لشأأأ ون التعلأأأي  والةأأأالا، بشأأأون تيقأأأا  قيأأأد 

 بأأأاق  لدعأأأادة للعأأأام الدراسأأأ  بالفرقأأأة الثالثأأأة )انتسأأأاا(، محماااد ياااافي عياااد ساااعدالةالأأأه/

 .م وقد بلغ الحد األقصى للتواي 2017/2018

 الموافقة رار:ـــــالق
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 ة .و  والصـورـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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 :دشر ثا  انموضوع ان
يأأة لمأ  بالكلالخةأاا الأوارد مأن المأدير الت فيأذد لوحأدة الدراسأات العربيأة واإلسأالمية والتحقيأ  والبحأ  الع 

 د نايارناير خالامواط عام الخط بالتربية والتعلي ، والسيد الد تور/ عامر خلف سيدبشون  ُ  من السيد/

 دة بدون أار.مواط باألزهر الشريف يريدان العم  بالوح

  رار:ــــالق

 الموافقة       
 

 :دشر انموضوع انثانث

البحأأ  الخةأأاا الأأوارد مأأن المأأدير الت فيأأذد لوحأأدة الدراسأأات العربيأأة واإلسأأالمية والتحقيأأ  و

لتأأدريس مأأادة تأأرمي  مخةوطأأات،  يحيااي عامااان محمااودالعلمأأ  بشأأون اسأأتمرار  أأُ  مأأن د/

 ية اآلداامن  لية الف ون و ل ا م تدبانالبردد وهم لتدريس مادة عل  أحمد محمد أحمدود تور/

 اامعة الم يا.

  رار:ـــالق

 الموافقة        
 

 :دشر رابعانموضوع ان

راسأات المعيأدة بقسأ  علأ  الل أة والد أساراء محماد عباد الارازقالةله المقدم مأن األسأتاذة/

لغوياة الدراساا  القسأ  وهأو "السامية والشرقية بشون أنإأا تريأد ت ييأر التخصأب الأذد واإإأا تليأط ال

 برية(.نإا ال تمتلك أدوات البح  ف  )الل ة العحي  ت" المقارنة بين اللغتين العربية والعبرية

 رار:ـــــالق

 ية للكلية.في ضوء قانون تنظيم الجامعا  والخطة الخمسإلعادة النظر يُرد للقسم              

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر ضر مجلس الكليةمح  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 

 موضوعا  العالقا  الاقافية:

 دشر: خامسانموضوع ان

ر أشارف ساميالخةاا الوارد من لج ة العالقأات الثقافيأة بالكليأة فأ  شأون مشأار ة الأد تور/

لفتأرة مأن م ف  ا2018علم  الس ود للجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعام ف  المؤتمر ال توفيق

 م بمقر الجمعية بمدي ة نصر.2018تبري  26: 24

 الموافقة   رار:ــــالق

 :دشر سادسانموضوع ان
   قأد األدبأالخةاا الوارد من لج ة العالقات الثقافيأة بالكليأة فأ  شأون موافقأة قسأ  البالغأة وال

ة لمأأدة األسأأتاذ المسأأاعد بالقسأ  لم حإأأا أاأأاز زيناا  فر لااي حاافظالةلأأه المقأدم مأأن د/ بالكليأة علأأى

 يونيط وذلك ألداء عمرة رمضان. 10مايو حتى  27أسبوعين تبدأ من 

نا  من امتحا الموافقة مع توفير البديل كتابة في أعمال الكلية الموكلة لسيادتها كاملة القرار:

 و يرها.
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 :دشر انموضوع انسابع

 أأة لخةأأاا الأأوارد مأأن لج أأة العالقأأات الثقافيأأة بالكليأأة فأأ  شأأون م اقشأأة قسأأ  علأأ  اللا

ين محااي الاادح تكليأأف أ.د/اوالدراسأات السأأامية والشأأرقية التعأأاون بأأين مصأر وموريتانيأأا واقتأأر

وة ت ظي  ندلاألستاذ المتفرغ بقس  عل  الل ة والدراسات السامية والشرقية بالكلية  عامان محس 

 الل ة العربية ف  موريتانيا(.  حو  )أوضاع

 .من حيث المبدأالموافقة  القــرار:
 

 :دشر ثامحانموضوع ان

بشأأأون موافقأأأة مجلأأأس قسأأأ  البالغأأأأة وال قأأأد األدبأأأ  واألدا المقأأأارن بالكليأأأة بتأأأأاريخ 

ول  المأدرس بالقسأ  فأ  المأؤتمر العلمأ  الأد تامر عبد العزيازعلى مشار ة د/ م،2/4/2018

 م.2018تبري   11-10  للف ون التةبيقية بالقاهرة خال  الفترة األو  للمعإد العال

 يُسح  الموضوا من المجلس. القـــرار:
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 

 : دشر تاسعانموضوع ان

ة بتأأاريخ مجلأأس قسأأ  البالغأأة وال قأأد واألدا المقأأارن بالكليأأة بجلسأأتط الةارلأأ موافقأأةبشأأون      
 على ترقية د/مصةف  بيوم  عبد السالم تلى دراة أستاذ بذات القس .  ،م10/4/2018

 الموافقة مع خالص األمنيا  بالتوفيق. القـــرار:
 

 :موضوعا  الدراسا  العليا*

 :نور ـانموضوع انعش

 (19أوالً: المنح عددهم )
 التقدير الدراة القس  االس  م

 مرتبة الشر  األول  د توراه النحو والصرف والعروض عبد ال    مروة على عةا هللا .1

 ممــتاز المااستير النحو والصرف والعروض محمود راه محمود أحمد .2

 ممــتاز رالمااستي التاريخ اإلسالمي أحمد عل  الحف   عبد الجلي  .3

 ممــتاز المااستير الدراسا  األدبية فوزية زين محمد الشيخ .4

 ممــتاز المااستير الدراسا  األدبية فاطمة حسن ع م  .5

 ممــتاز المااستير الدراسا  األدبية فاطمة مصبا محمد راشد .6

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية عيسى طال  مةل  فجرد .7

 مرتبة الشر  األول  الد توراه الشريعة اإلسالمية  د حسن عبد الرحيياسر أحم .8

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية فإد ملح  ربي  حسين .9

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية فاي  معته مإ ا معدد عوض .10
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 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية مسفر ناصر سعود عبد هللا .11

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية حسين عل  مبارك عل  محيط .12

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية فرحان خلف شاهر  عبد الع ي .13

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية فيص  عوض سعد زارع .14

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9) م18/4/2018 في دالمنعق ريـلاب عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ       
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية فؤاد فاض  شيخان عبد هللا .15

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية ناصر فإد ناصر عبد هللا .16

 اــيد المااستير الشريعة اإلسالمية سلةان خضر حسين الع  د .17

 ممــتاز المااستير الشريعة اإلسالمية أبرار محمد خلف الحرب  .18

 مرتبة الشر  األول  الد توراه الفلسفة اإلسالمية هشام محمد محمد غ ي   .19

 :ـرارـانقـ 

ائا  رئايس ن    ور/           وأويى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الادكت منـحوافق المجلس على ال          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

 (16) همثانياً: التشكيال  عدد
 اللج ة الدراة موضوع الرسالة االس  م

دراسأأأأة معأأأأان  الحأأأأرو    محمد محمد أحمد عبود .1

واألدوات ودالالتإأأأأأأا فأأأأأأ  

 تأأأأاا اللؤلأأأأؤ والمراأأأأات 

فيمأأأا اتفأأأ  عليأأأط الشأأأيخان 

 "نموذااً"

 أ.د/ممدوح عبد الرحمن الرمالي مااستيرال
 أ.د/محمد سعد محمد

 د/محمد خليفة محمود

أحكام التعامالت المالية بين  عل  خليفة راشد الشخوم  .2

الأأأأأأأأ واين فأأأأأأأأ  الفقأأأأأأأأط 

اإلسالم  والقانون الكويت  

 دراسة فقإية مقارنة

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد المااستير

 أ.د/عز  شحاتة كرار

 مد أحمد أ.د/وجيه مح
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أثأأأر الصأأألا فأأأ  انقضأأأأاء  اراح مج ع ه اع المةيرد .3

الأأأأأأدعود الج اليأأأأأأأة فأأأأأأأ  

الشأأأأأأأأأأأريعة اإلسأأأأأأأأأأأالمية 

والقأأانون الوضأأع  دراسأأة 

 مقارنة

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد المااستير

 أ.د/عز  شحاتة كرار

 أ.د/وجيه محمد أحمد

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل ن شهرع محضر مجلس الكلية  ــ       
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

فقط العقوبأات الع يريأة فأ   أسامة تبراهي  محمد المصرات  .4

 ضوء أحكام الساسة
 أ.د/محمد شرف الدين خطاب الد توراه

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد

 أ.د/حسين عبد الغني سمرة

الأأأربط الل أأأود فأأأ  شأأأعر  سمر عبد الحميد العادل  .5

 بشار بن برد
 أ.د/أحمد عارف حجازي المااستير

 أ.د/سيد أحمد علي الصاوي

 أ.د/عالء محمد شلقامي

الب ية السأردية فأ  روايأات  ففاطمة حسن محمد يوس .6

 هالة البدرد
 أ.د/فريد عبد الظاهر سعيد المااستير

 أ.م.د/محمد السيد أبو دومة

 ن  فر لي حافظد/زي

اماليأأأأأأأات الشأأأأأأأك  فأأأأأأأ   أم  أحمد عبد الحميد  .7

دراسأة  -المسرواية العربيأة

 ف  تداخ  األنواع األدبية

 فوزي دأ.د/منير عبد المجي المااستير

 دأ.د/خيري محمد عبد الحمي

 د/محمد إبراهيم مدني

ترايحأأأات اإلمأأأام ال أأأوود  ناف  سعود تيعان ناف  .    8
تابأط ف  البيوع مأن خأال   

المجمأأأأوع شأأأأرح المإأأأأذا 

ومقارتإأأأا بالمأأأذهه امعأأأاً 

 ودراسة

 أ.د/عز  شحاتة كرار المااستير

 أ.د/زاهر فؤاد أبو السباا

 أ.د/جمال محمد يوسف

 

 

أثأأأأر الحااأأأأة والضأأأأرورة  بدر را ان سلةان مشعان .  9

وتةبيقاتإأأأأا فأأأأ  المسأأأأال  

 الةبية

 أ.د/عز  شحاتة كرار المااستير

 بااأ.د/زاهر فؤاد أبو الس

 أ.د/جمال محمد يوسف
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اآلثار الفقإية المترتبة على  م صور قبالن عواد بة  .10

نفأأأأأأأراد أحأأأأأأأد العاقأأأأأأأدين ا

بالتصر  ف  تبأرام العقأود 

دراسأأأة مقارنأأأة بأأأين الفقأأأط 

 اإلسالم  والقانون الكويت  

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد المااستير

 أ.د/ عز  شحاتة كرار

 أ.د/وجيه محمود أحمد

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ       
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

عبأأأأأأد الأأأأأأرحمن نقأأأأأأا اأأأأأأ اع  .11

 الضفيرد
التعأأأويض عأأأن األضأأأرار 

ومواباتأأأأأط فأأأأأ  الشأأأأأريعة 
اإلسأأأأأأأأأأأالمية والقأأأأأأأأأأأانون 

 الوضع  دراسة مقارنة

 أ.د/محمد شرف الدين خطاب المااستير

 أ.د/عز  شحاتة كرار

 أ.د/آمال محمد عبد الغني

سأأأتان  الم ةأأأ  ع أأأد الشإر تسالم محمود أحمد عمر .12

علأأأى ضأأأوء نقأأأده للم ةأأأ  

 السي ود

 أ.د/أحمد محمود إسماعيل الجزار المااستير

 أ.د/محمد علي الجندي

 أ.د/ناير هاشم محمد
 

حجأأاج اإللحأأاد فأأ  قضأأايا   لع يع ة بكر عل  عبد ا .13

القضأأأأأاء والقأأأأأدر دراسأأأأأة 
فلسأأأأفية نقديأأأأة فأأأأ  الفكأأأأر 

 العرب  المعاصر

 العجمي أ.د/أبو اليزيد أبوزيد الد توراه

 أ.د/محمد سالمة عبد العزيز

 محمد محمد علي يالحينأ.د/

األلوهيأأأة فأأأ  أدلأأأة تثبأأأات  محمد حسن عبد الحفيظ .14

ن الكتأأأأاا المقأأأأدس والقأأأأر 

 ةدراسة مقارن

 د/أحمد محمود إسماعيل الجزارأ. المااستير

 أ.د/السيد محمد سيد عبد الوهاب

 أ.د/عادل خلف عبد العزيز

 

قسةة ف  عصأر ملأوك سر محمود أحمد اال  محمد .15
الةوالأأأأأأأأأأأأف وعصأأأأأأأأأأأأأر 

 المرابةين

 .د/عفيفي محمود إبراهيمأ الد توراه

 أ.د/محمد سيد كامل

 أ.د/نصاري فهمي  زالي

شعرية الحجأاج فأ  قصأيدة  الحلي  محمدمحمد راه عبد  .16

 المديا ع د أب  تمام
 .د/عمر عبد الواحدأ المااستير

 أ.د/سعيد الطواب محمد علي

 أ.د/حسن إسماعيل عبد الغني

 :ـرارـانقـ 

 . ـةانمقترح اتوافق انمجلس دلى انتشكيل            
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر يةمحضر مجلس الكل  ــ       
 .و  والصـورة ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 (24 ) همعدد التسجيال اً: لاثا
 المشر  الدراة موضوع الرسالة االس  م

 . قسم التاريخ اإلسالمي1

الأأأأدور الحضأأأأارد والسياسأأأأ    عبد الرحمن سعود العازم  .1

عإأأأد ال بأأأوة  ألهأأأ  الصأأأفة فأأأ 

 وعصر الخلفاء الراشدين

 أ.د/محمد سيد  ام  المااستير

 محمد عبد العا  فرغ  عبد هللا .2

 

 

 

 

األميأأأأأأر أخأأأأأأور فأأأأأأ  الدولأأأأأأة 

-6480المملو يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 م1517-1250هـ/923

 أ.د/نعمة عل  مرس  المااستير

بعأأأض مظأأأاهر الحيأأأاة السياسأأأية  حمدد محمد  ام  رشوان .3

فأ   والحضارية ف  مدي أة همأذان

 عصرد السلجوق  والم ول 

 أ.د/نعمة عل  مرس  المااستير

السأأأأأ ة والشأأأأأيعة فأأأأأ  عصأأأأأر  محمد حسين مإدد نصر .4

سأأأيةرة ايلخانأأأات الم أأأو  فأأأ  

-650بأأأأأأأأأأأأأأأأأأالد فأأأأأأأأأأأأأأأأأأارس 

 م1335-1252هـ/736

 د/نصار  فإم  غ ال  المااستير

واالاتماعيأة  االقتصأاديةالحياة  أدان محمد اما  حسن حسين .5

م أأأأرا مأأأأن فأأأأ  األنأأأأدلس وال

خأأال   تأأاا وثأأال  المأأرابةين 

-434والموحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدين 

 م1269-1042هـ/668

 أ.د/محمد سيد  ام  الد توراه

 . قسم الدراسا  األدبية:2

فأأأأأن التوقيعأأأأأات فأأأأأ  العصأأأأأر  محمد حسن دم  عبد الحمي .6

 العباس  دراسة أسلوبية

 أ.د/شإير أحمد د رورد المااستير

 د/م تصر نبيط محمد
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رم يأأأأأة الخمأأأأأر فأأأأأ  الشأأأأأعر  ةف  محمدفاطمة ز ريا مص .7

الصأأأوف  مأأأن القأأأرن الخأأأامس 

 تلى القرن الساب  الإجرد 

 أ.د/محمد علم الدين الشقيري المااستير

 د/سإير محمد سيد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ       
 .و  والصـورة ـور بالصـمص تماااالج  ــ                  

اإلسإام العربأ  فأ  ب أاء مأ إج  السيد العيسود عبد الع ي  .8

 لتحلي  ال ب الشعرد

 أ.د/شهير أحمد دكروري  الد توراه

 د/أحمد محمد أحمد اللياي

فأأأأأأاي ة أحمأأأأأأد عبأأأأأأد المقصأأأأأأود  .9

 محمدين

ال أأأادرة ال ثريأأأة بأأأين الجأأأأاحظ 

 وابن قتيبة دراسة ف  الب ية

 أ.د/شهير أحمد دكروري يرالمااست

 د/إيمان عصام خلف

 قسم الفلسفة اإلسالمية: . 3

قضأأأايا المأأأرأة ع أأأد أفالطأأأون  فاطمة يوسف حسن محمد .10

 وال  ال  دراسة مقارنة

 أ.د/محمد سالمة عبد العزيز المااستير

الواليأأأة والمعرفأأأة بأأأين أحمأأأأد  هبط حجاج السيد أحمد .11

الرفاع  وأبأ  الحسأن الشأاذل  

 رض ونقدع

 أ.د/سيد عبد الستار ميهوب المااستير

اإود مفكأرد مصأر المحأدثين  عاد  مصةف  أحمد سليمان .12

فأأأ  دراسأأأة الباط يأأأة الأأأد تور 

محمأأد  امأأ  حسأأين والأأأد تور 

 ً  مصةف  حلم  نموذاا

 زأ.د/محمد سالمة عبد العزي الد توراه

 

 . قسم الشريعة اإلسالمية:4

أثأأأأأر الحأأأأأدي  الضأأأأأعف فأأأأأ   نفالح عيد السكرا عبد هللا .13

اختيأأارات المأأذهه الح فأأ  فأأ  

المعأأأأأأأامالت دراسأأأأأأأة فقإيأأأأأأأة 

 أصولية مقارنة

 محمد مأ.د/محمد عبد الرحي المااستير

رجاء عبد الارحمن أحماد عباد  .14
 هللا

اختال  المتابعين ف  عقد البي  

دراسأأة فقإيأأة مقارنأأة بالقأأانون 

 الكويت 

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد الد توراه

قواعأأد التأأرايا بأأين المصأأالا  سحيم فالح حمد الهاجري .15

والمفاسأأأأأأأد وتةبيقاتإأأأأأأأا فأأأأأأأ  

المعأأأامالت الماليأأأة المعاصأأأرة 

 دراسة تةبيقية

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد الد توراه

عباااااد العزياااااز محماااااد ساااااالم  .16
 يويان

المقاصد الشأرعية ودورهأا فأ  

تقريأأأر أحكأأأام ال أأأواز  الةبيأأأة 

 ةدراسة تاصيلية تةبيقي

 أ.د/محمد عبد الرحيم محمد الد توراه
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تخأأريج الفأأروع علأأى األصأأو   خالد مرزوق عيد العازمي .17

ع أأأد الكمأأأا  ابأأأن الإمأأأام مأأأن 

خأأأأأأال   تابأأأأأأط فأأأأأأتا القأأأأأأدير 

 ً  المعامالت نموذاا

 أ.د/عز  شحاتة كرار  وراهـالدكت

 (14) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ       
 .و  والصـورة ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 . قسم النحو والصرف والعروض:5

عصاااام أحماااد عباااد الاااارحمن  .18
 محمد

عاااراب فاااي توجياااه ر اإلـأثااا
المعناااااى إعاااااراب الحاااااديث 

هااـ 616النبااوي للعكبااري  
 اً ـنموذج

 ودـد خليفة محمـمحم أ.د/ رـالماجستي

لها ومعانيها من الم عمـال د رضا خيري حسينـأحم .19
خالل تفسير البحر المحيط 

 يـي حيان األندلسـألب

أيمااااان فتحاااااي عباااااد  أ.د/ رـالماجستي
 السالم

ي ـاد التداولياااااااة فاااااااـاألبعااااااا سالم عبد الجواد أنور محمد .20
ي سااااورة ـالخطاااااب القرآناااا

 اً ـاألنعام نموذج

عبااااد أشااارف عبااااد الباااديع  .د/أ رـالماجستي

 مالكري

 هـعبد اللد به ـد/محم
 

 . قسم البال ة والنقد األدبي واألدب المقارن:6

إيحاء المكان وتقنيا  السرد  سليمة شحاتة أحمد إبراهيم .21
والتجري  عناد روائاي إقلايم 

 ارةـنماذج مخت -المنيا

 هـي بـان علـحن/.د رـالماجستي

البنياااة الفنياااة عناااد شاااواعر  أم كلاوم عبد الرحمن أحمد  .22
 األندلس

حااااافظ محمااااد جمااااال أ.د/ رـالماجستي
 الدين المغربي

الساااارد العجااااائبي فااااي أدب  إيمان عبد اللطيف جاد محمد .23
المكتبااة الخضااراء  -األبفااال
 اً ـأنموذج

هااادي علاااي ناااور الااادين  /.د رـالماجستي
 محمود

ر محمااااااد عبااااااد ـتاماااااا /.د
 العزيز

ي األدب ـالجاااااااااداريا  فاااااااااا دـان محمد عنتر محمـإيم .24
القصصاااااااي عناااااااد نجيااااااا  

 وظـمحف

ر عبااااد المجيااااد ـمنياااا أ.د/ رـماجستيال
 فوزي

 :ـرارـانقـ 
 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دلى انتسجيل           

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 (15) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ       
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  
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 :(2عددهم ) رابعاً: مد فترة التسجيل
 مـــدة المـــد الدراة موضوع الرسالة االس  م

 :النحو والصرف والعروضقسم . 1

مسأأأرحية مسأأأافر ليأأأ  للشأأأاعر  نـا محمد حسـرني .1

صأأأالح عبأأأد الصأأأبور دراسأأأة 

 أسلوبية نحوية

لماااااادة عااااااام يباااااادأ ماااااان  رـالماجستي
 وينتهي في م22/4/2018
 . م21/4/2018

 :الشريعـة اإلسالميـةسم ق. 2

اأأأأأأأأرال  ال أأأأأأأأ  واإلهمأأأأأأأأا    اة وجيه علي محمدـنج .2

والتواطأأأؤ فأأأ  ب أأأاء المسأأأأا ن 

 دراسة فقإية مقارنة

لماااااادة عااااااام يباااااادأ ماااااان  رـالماجستي
 وينتهي في م20/1/2018
 . م19/1/2019

 

 :(1عدده  ) خامساً: تل اء القيد
 سبه اإلل اء الدراة القس  االس  م

عادم عدم انتظام الطالا  و رـالماجستي النحو والصرف والعروض  دـق أحمـد توفيـمحم .1
 ي البحث ـجديته ف

 :(4مت وعة عدده  )سادساً: موضوعات 
 الموضوع الدراة القس  االس  م

تعااااديل عنااااوان رسااااالة الااااادكتوراه  وراهـالدكت ةـالشريعة اإلسالمي ج علي مسعود سالم ـمدع .1
الخايااااااااة بالباحااااااااث ماااااااان "آراء 

ماااااام عاااااز الااااادين عباااااد الااااارازق اإل
هاااـ( مااان خاااالل 661الرساااعني   )

تفسااايره رماااوز الكناااوز فاااي تفساااير 
  تلى" الكتاب العزيز

رماااوز الكناااوز فاااي تفساااير الكتااااب "
العزيااااز مقارناااااً باااا راء  يااااره ماااان 

 " المفسرين
 جوهري ير  علماً بأن هذا التعديل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) م18/4/2018 في دالمنعق ابريـل عن شهر ةمحضر مجلس الكلي  ــ       
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  
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تعااااديل عنااااوان رسااااالة الماجسااااتير  رـالماجستي يـالتاريخ اإلسالم واف زياد إبراهيم محمدـن .2
الخايااااااااااااة بالبحااااااااااااث ماااااااااااان " 

للدولاااااة  المستشااااارقون وتااااااريخهم
تهم إسااااقابا –العباسااااية مناااااهجهم 

روايااااااتهم " إلاااااى " الوظاااااائف  –
الدينياااااة فاااااي مصااااار فاااااي عصااااار 
المماليااااااااا  الجراكساااااااااة وظيفاااااااااة 

  هااااـ923:  784القضاااااء نموذجاااااً 
 . جوهري  علماً بأن هذا التغيير "

عااان  ،باااارق مختاااار ساااعد /.اعتاااذار د رـالماجستي يـالبال ة والنقد األدب ة سعيد محمد السعديـفابم .3
 ةـطالبالمشاركة في اإلشراف على ال

. 

عباااد محماااد إباااراهيم أحماااد  .4
 دالواح

 محمااد علااي محمااد إسااماعيل /.إضااافة د رـالماجستي يـالتاريخ اإلسالم
المااادرس بقسااام التااااريخ اإلساااالمي 
بالكليااااة  كمشاااارف مشااااار  علااااى 

 .  ـالطال

 :ـرارـانقـ 

 .انمــوافقــة      
 
 

 .    ة ،واننصفثانثان  ام انسادةتماع وأغلق انمحضر ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج

 
ميــــح أ                                       ا  ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـأم رـمدي

                                                                                  انمجلـــس

   /أ.د                                        /أ.د                                                       أ./  

حمد سيد دبد مانسيد                       دـــود أحمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب
 

             ،،،عتمــد ي                                                                                                      

د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــانكلي

   /.دأ                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمح انريحا                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17) م18/4/2018 في دالمنعق أبريـل عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                 
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