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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـت

 دحٌح طٌتح.... وةػــد،،،،
 

  

 

       فيدعجني أن أرسل لديادتكم محزخ مجمذ الكمية عن شهــخ        

 . م99/8/9199 ثٌَـُالا والحي تم انعقاده في يهم، ( أغططـظ)
 

 ودفضنىا ضٌاددكً ةقتىل فائق الاحذزاو،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           تــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 
 محمـد عبد الرحمه الريحاوي

 

 
 

 
 

 

 

     رئـــيذ السجمـــذ             - دمحم غتـــد امـــزحيُ امزًحـــاٍٍاالجتســـال الدـــيج ااســـتا/ الـــج تهر/ةـــدأ 
   : ٍـامذام ثم بجأ الجمدة باستهـالل يعج جدءاً من أعسال الجمدة متزسشاً ااعزاء، ادة ـعسيـج الكمية مُخحباً بالدو

  كمية دار العمهمكمية دار العمهم
FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجمذ الكميةإدارة أمانة مجمذ الكمية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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   ــح د أ.د/ ح السي   افتت ــد امكنٌ    وبداي  ة الع  ام الدرا      اء الع  ام الدرا    إن   ع عل    ة بش   ا اجل ي   ، اجللس  غيٌ
 : ُـه ىـ  ك  و وىن أ  يادتم، 8108/8109  دورة  ن شاركوا ف . األ اتذة اللذي إل و الش ا اجلديد ووج

 وكيل ال لية لشئون البيئة ،دمحم عبد هللا حسيه د أ.د/ السي .9

 رئيس قسم الشايعة اإل المية ،ت كرارـعزث شحات/ د أ.د السي .9

 رئيس قسم النحو والصاف والعاوض ،محمود دمحم خليفت/ ور السيد الدكت .3

 

  ٌ غيٌــد  أ.د/د  يش  اف علي   ا السي  ، رئــٌظ امماىػــحيص  در بش  أنا ق  اار السي   د أ.د/  ألقس  ام ال  ذ    اةشـــ

 . امكنٌح
 

 ٌل تعديابل،  رئٌظ امماىػحأ.د/   د بعد توجي ات السي أعضاء جملس ال لية عل  الالئح ة ؼـدىك . 

 ٌ الأدـٍ  س ار اجملل ق ا ات العلي الدرا  ةشـ:  

 لدقيق لل ش اف .أن ي  ون توزيع اإلشااف طبقاً للتخصص ا .0

 ال يش ارك يف جلان املناقشة إال من كان يف ختصص املوض وع . .8

 أن يطل ب من املناقش إحضار  رية ذاتية خمتصاة لتحديد التخصص . .3

 أن تُفع ل  ي نارات التقاريا ،وحيضا الطالب لعاض ما أذمز عل  جملس القسم ،وكذلك قبل التش ي ل . .4

 :كالأدـٍ افني حي دد التخصص الدقيق للسادة املش .5

 " . الدكتوراياملدر  ون حسب حق ل "  ( أ

 األ ات ذة واأل ات ذة املساع دون  . ( ب

 إن وجد ف   قاار اللجنة حقل التخصص يع ل ب و . ( ت

 إن   يوجد حتسب األحباث العل ية ،وحيدد احلقل يف اجملال الذ  يتجاوز فيو النشا ثلث إنتاج األ ت اذ . ( ث

 
 

 

    اميـىضىع الأول:
 و .8/7/9199ةمنطـح  دكح غنٍ ىحضـز اجذيـاع ىمنظ امكنٌـحاميصـا 

 و.91/7/9199ةمنطـح  امطارئ اميصـادكح غنٍ ىحضـز اجذيـاع ىمنظ امكنٌـح 

 :ـزارـامقـ 

 ديـر  اميصادكـح .           
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 موضوعبت لجىة شئون التعليم والطالة*

 الموضوع الثبوي:

أسااا    لتعمااا ا يالظاااأل  لذااا/ن الظالااا / الخظاااال الاااناأ. /اااي  ../ ية اااو ال م ااا  لذااا نن ا

لالفرق  الثالث  انتدال يالذي يتظما /ي غ الو في /ا.ة )البأغا  الحييثا  لخما   أحمد عبد الوالي
 في السا.ة.  تغيب)الفرق  الثان   انتدال( لب ي  ن الظال  السذةنأ 

 :ـزارـامقـ 

 .اميىافقـح       
 

 :الثبلث  الموضوع 

عماا   ../ ية ااو ال م اا  لذاا نن التعماا ا يالظااأل  الااا.ة ق ااي الظالاا /الخظااال الااناأ. /ااي  

السق اي لالفرقا  الرالعا  انتظاام ل تثشااخ لاي .حانل ا/تحانااف ).يأ ناانفسبر   صافيي   عباد اليز ااز
 م(.  2109

 :ـزارـامقـ 

 .ث  ـاميىافقح غنٍ إغادج كٌد امطام     

 

 

 

 

 

 :الرابعالموضوع 

و ال م ااا  لذااا نن التعمااا ا يالظاااأل  لخرااان  ا لتسا ااااف الخظاااال الاااناأ. /اااي  ../ ية ااا
السقي/  /ي الظأل لمفرق اليأا ا   ارأععا  يعشااعل لماخ أ. الداا.ة أا ااع ال شتاريل لعاي الفحا  
لمحاااا ف التاااي لحتااااي الاااخ لعاااييو ي حاااري   لحتااااي الاااخ التعاااييو لمفراااو اليأا اااي الثااااني لمعاااام 

 :يىا لمخ الشحن التالي2108/2109الجا/عي 
 * أولاً:  امحالاخ امذٍ دً امذػدًه مهً

 ٍذٌمح فحص دظنياخ امفزكح الأومٍ )اٍذظاو(  خطــ  فٍ امميـــؼ : *
 

 

الشتيجة بعج  الشتيجة قبل التعجيل السادة رقم الجمهس اسم الطالب م
 التعجيل

 سبب الخطأ

دغـــاء ىحيىد غتد   9

 امػاطٍ
نرهص اادب  9987

 الجاهمي

 ( درجة 96) 93
 

في أ خط
 الجسـع 

 

  

 ٍذٌمح فحص دظنياخ امفزكح امثاٌٍح )اٍذظاو(  خطــ  ىُ امزاصد الإمكذزوٍٍ: *
 

 

رقم  اسم الطالب م
 الجمهس

 سبب الخطأ الشتيجة بعج التعجيل الشتيجة قبل التعجيل السادة
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ىزوج غياد جاب  9

 هللا أحيد

 ( درجة 91) خوممحـ يفارسـ 3753
 

من الخاصج خطأ 
 اإللكتخوني 

دىفٌق غنٍ دىفٌق  9

 إةزاهًٌ

الطالب  ان  ( درجة91) خومـمح تخجسة في الشقج 3999
طبقًا  اً محخوم

لقخار الذئهن 
القانهنية ثم تم 
تعجيل القخار إلي 
ترحيح الهرقة 
حرل فيها عمى 

 91من 9.5
وبالتالي تخصج 

 91من  91
 

 

 

 

 * ثاٌٍاً:  امحالاخ امذٍ لا دطذحق امذػدًه

الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )الأومٍ( )اٍذظاو( امذٍ مً دطذحق دقزًز ةَذٌمح فحص 

 امذػدًه:
 

 

 

 

امذٍ مً دطذحق دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امثاٌٍح( )اٍذظاو/ اٍذطاب( 

 امذػدًه:
 

 

ركً  اضً امطامث و

 اممنىص

 ٍذٌمح امفحص ادجــامي

 عجم أحقيـــــة مجخل المغة وعمهمها 9899 ًاضيٌُ ٍاصر غٌد دمحم 9

 عجم أحقيـــــة تخجسة تخررية في الشحه 9998 آًــح دمحم أةى ةكز أحيد 9

 عجم أحقيـــــة فمدفة عامة وأخــالق 9917 دمحم ىذهه طنق ىذهه  3

 اٍذطـــــــــــــــــــــــــــاب

 عجم أحقيـــــة تخجسة تخررية في الشحه 9389 ٍدي حطث امَتٍ غيز 9

إًيـاٌ ىخذار غتد هللا   9

 غنٍ

 عجم أحقيـــــة تخجسة تخررية في الشحه 9915

 إًيـاٌ ىخذار غتد هللا  3

 غنٍ

 عجم أحقيـــــة ـةالبالغــــ 9915

 ٍذٌمح امفحص ادجـــامي ركً اممنىص اضً امطامث و

 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً  3999 تهفيق عمى تهفيق إبخاهيم 9

 عجم أحقيـــــة ةلاغح حدًثح 3999 عمى تهفيق إبخاهيم تهفيق 9

 عجم أحقيـــــة فارضـــــٍ 3399 عبج العظيم خالج عبج العظيم 3

 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً  3399 عبج العظيم خالج عبج العظيم 4

 عجم أحقيـــــة ٍحـــــــــــى 3399 عبج العظيم خالج عبج العظيم 5
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امذٍ مً دطذحق اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امثامثح( )اٍذظاو( دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ  

 امذػدًه:
 

 

 دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امثامثح( )اٍذطاب(مً دطذحق امذػدًه:
 

 

 عجم أحقيـــــة ٍحـــــــــــى 3394 عمي أحسجسارة دمحم دمحم  6

 عجم أحقيـــــة فارضـــــٍ 3394 سارة دمحم دمحم عمي أحسج 7

 عجم أحقيـــــة ةلاغح حدًثح 3394 سارة دمحم دمحم عمي أحسج 8

 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً  3394 سارة دمحم دمحم عمي أحسج 9

 عجم أحقيـــــة يح دخصصٌح دزج 3394  سارة دمحم دمحم عمي أحسج 91

 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً    داليا عالء سميم عبج العميم 99

 اٍذطــــــــــــــــــــــــاب
 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً  4003  أحالم رضي رشيج عمي 9

 عجم أحقيـــــة كزآٌ كزًً  4093  شيساء رجب دمحم 9

ركً  اضً امطامث و

 اممنىص

 ٍذٌمح امفحص اميادج

 عجم أحقيـــــة دزجيح فٍ امصرًػح 5799 فاطسة خالج جسال الجين  9

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح  خمهد عالء الجين دمحم 9

 عجم أحقيـــــة ح إضلاىٌحفنطف 5655 نهرهان حدام دمحم 3

 عجم أحقيـــــة دفطـــــٌز 5891 صابخين حسجي عمي 4

 عجم أحقيـــــة دخصص ةلاغح 5891 صابخين حسجي عمي 5

 عجم أحقيـــــة دزجيح فٍ امصرًػح  صفاء حدن فخغمي بكخ 6

 عجم أحقيـــــة دفطــــٌز  دمحم صالح الجين دمحم  7

 عجم أحقيـــــة د أدةٍ حدًثٍق  طارق دمحم دمحم عمي 8

 عجم أحقيـــــة دفطـــــــــٌز  طارق دمحم دمحم عمي 9

 عجم أحقيـــــة فارضــــــٍ  طارق دمحم دمحم عمي 91

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح   طارق دمحم دمحم عمي 99

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح   والء حدشي عبج الخؤوف محسهد 99

 عجم أحقيـــــة فارسي  حدشي عبج الخؤوف محسهدوالء  93

ركً  اضً امطامث و

 اممنىص

 ٍذٌمح امفحص ادجــامي

 عجم أحقيـــــة دزجيح فٍ امصرًػح 6599 أميخة جسال عاشهر إبخاهيم 9

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح 6599 ل عاشهر إبخاهيمأميخة جسا 9

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح 6696 أسامة أحسج عــبج الهلي 3
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ٍ مً دطذحق دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امزاةػح( )اٍذظاو/ اٍذطاب( امذ

 امذػدًه:
 

 

 عجم أحقيـــــة دفطـــــٌز 6546 زهخاء رفعت محسهد أحسج 4

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح 6546 زهخاء رفعت محسهد أحسج 5

 عجم أحقيـــــة زجيح فٍ امصرًػحد 6546 زهخاء رفعت محسهد أحسج 6

ٍصىص أدب غتاسي  6613 أبه العال دمحم عبج الحسيج 7

 وأٍدمسي
 عجم أحقيـــــة

 عجم أحقيـــــة فنطفح إضلاىٌح 6613 أبه العال دمحم عبج الحسيج 8

 ٍذٌمح امفحص اميادج ركً اممنىص اضً امطامث و

 عجم أحقيـــــة عمــم المغـــة  إضلاو أةى خَمز غتد امزحًٌ 9

 عجم أحقيـــــة عمــم المغـــة 7393 حاىد حيــــــٌد حــــاىد 9

 عجم أحقيـــــة عمــم المغـــة 7789 ىزوج ٍتٌه فذحٍ دمحم 3

 عجم أحقيـــــة ـةعمــم المغــ  د اميحطُ دمحمدمحم غت 4

 عجم أحقيـــــة ـةعمــم المغــ  ىحيىد صدًق فاًشي ىصطفٍ 5

 عجم أحقيـــــة يـخ إسالمـتاري 7598 آًح غاىز دمحم فؤاد 6

 عجم أحقيـــــة يـخ إسالمـتاري 7361 دامٌا فذحٍ خنف غتد امنطٌف 7

 عجم أحقيـــــة ةـرة إسالمياـحز 8891 هَاء دمحم ىحيىد حافظ 8

 عجم أحقيـــــة تاريـخ إسالمـي  دمحم ضٌد شحادح 9

 عجم أحقيـــــة تاريـخ إسالمـي  إضـــــــزاء غنى صلاح غنـــى 91

 عجم أحقيـــــة تاريـخ إسالمـي 8694  دمحم غصاو امدًُ دمحم ىهٍَ 99

 يـــــةعجم أحق تاريـخ إسالمـي  ىحيىد صدًق فاًشي ىصطفٍ 99

 عجم أحقيـــــة أدب مقارن ونقج ثقافي  غتد امزحيُ صفىخ غارف 93

 عجم أحقيـــــة أدب مقارن ونقج ثقافي 7393 حاىد حيــــــٌد حــــاىد 94

 عجم أحقيـــــة أدب مقارن ونقج ثقافي 7993 إًياٌ ةهمر ىحفىظ 95

 ــةعجم أحقيـــ نحــــــــه  إضلاو أةى خَمز غتد امزحًٌ 96

 عجم أحقيـــــة نحــه  أضياء غنى أحيد غنٍ 97

 عجم أحقيـــــة نحــه 7989 أىٌز ىحطُ ًسري أحيد 98

 عجم أحقيـــــة نحــه  ةطيح غتد امػاطٍ أةى سًد 99

 عجم أحقيـــــة نحــه 7339 حَاٌ إةزاهًٌ دمحم خنٌه 91

 عجم أحقيـــــة نحــه 5678 خامد أحيد ىحيىد أحيد 99

 عجم أحقيـــــة نحــه 7439 سهزج دمحم جيال أحيد 99

 عجم أحقيـــــة نحــه 7759 ىحيىد حيدي دمحم فىمٍ 93

 عجم أحقيـــــة نحــه  غيزو ٍاصر أحيد 94

 عجم أحقيـــــة نحــه 8691 دمحم غاىز غتد اميػش دمحم 95

 عجم أحقيـــــة ـةتخرص عمم المغـ  ىـٍ ىيدوح طنػر دمحم 96
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دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امزاةػح( )اٍذظاو( )دخنف امفزكح 

 امثامثح( امذٍ مً دطذحق امذػدًه:
 

 

 

دقزًز ةَذٌمح فحص الامذياضاخ اميقدىح ىُ طلاب امفزكح )امثامثح( )اٍذظاو( )دخنف امفزكح 

 ثاٌٍح( امذٍ مً دطذحق امذػدًه:
 

 

 :ـزارـامقـ 

 .اميىافقــح       

            

 :الخبمسالموضوع 

 ( اوتظـا  ، ابلفاقة الاابع ة  الشيماء عبد الرؤوف رشدي الطلب املقدم من الطالبة/  ٌـةش     
 ة.  و األمية لظاوف ا املاضي من القيام بع ل حم فاءىاإعواليت تطلب 

 رار:ـــــالق

 .  رئٌظ امماىػح / لا ىاٍـؼ فٍ حامح ىىافقح امطٌد أ.د       
 :السبدسالموضوع 

 : ُـىه  ـمكالطلب املقدم ابلتربع لل لية   ٌـةش
 . . كامل عبد الغين دمحم0
 . . جي ان حم ود رفعت8
 .  د. خالد إبااىيم دمحم جا3

 :ـزارـامقـ 

 .اميىافقح غنٍ كتىل الإهداء      

 

 :السببعالموضوع 

 عجم أحقيـــــة ـةتخرص عمم المغ 7671 اهٌَاس ىحزس غنى دمحمى 97

 عجم أحقيـــــة ترهف وفكخ إسالمي 5678 فؤاد ىحيىد فؤاد ىحيىد  98

 عجم أحقيـــــة ترهف وفكخ إسالمي  دمحم جتزًه إةزاهًٌ ًىضف 99

 عجم أحقيـــــة نرهص أدب حجيث 7339 حَاٌ دمحم دمحم دمحم 31

 عجم أحقيـــــة ةـشأعســـال س 8557 ى امقاضًراةح ٍاصر أة 39

ركً  اضً امطامث و

 اممنىص

 ٍذٌمح امفحص ادجـامي

 عجم أحقيـــــة (فمدفة إسالمية)تخمف ثالثة 7999 ٌٍزج ٍاصر غنٍ دمحم 9

ركً  اضً امطامث و

 اممنىص

 ٍذٌمح امفحص ادجـامي

 عجم أحقيـــــة ـه )تخمف ثانية(نحـ 5655 ٍىرهاٌ حطـاو دمحم 9

 عجم أحقيـــــة ـه )تخمف ثانية(نحـ  ةكزصفاء حطُ فزغنٍ  9

 عجم أحقيـــــة ـه )تخمف ثانية(نحـ 5785 طارق دمحم غنٍ 3
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ة  القدي  ة الالئح  ق     ة ماف ة ال لي  ى الئح  عل  رئٌظ امماىػح    أ.د/ ا معال   أجاى التعديالت الت ىصـةخص       
 .  ( ل بعد التعدي ة والالئح

 :ـزارـامقـ 

 .  ، ودً دَفٌذهائٌظ امماىػحر امطٌد أ.د/  دػدًلاخغنٍ  حاميىافق     

    
 موضوعبت العالقبت الثقبفية:

 :الثبمهالموضوع 

ــارف  ال  وارد م  ن جلن  ة العالق  ات اللقافي  ة ابل لي  ة بش  أن موافق  ة عل  ى    فا الس  يد أ.د/ ابـامخطــ       ــد ع أحم

 -7 هـم  الف ةة  وذلك لل شاركة يف م متدتا جامع ة   وىاج ف  " علم اللغت"م  األ تاذ ورئيس قس  حجاري
  م.9/01/8109
 :ـزارـامقـ 

 .اميىافقــح       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىىضىغاخ امدراضاخ امػنٌا:

 اميىضىع امػاشر:

 (83 م   عددى  : حــ: اميَ أولاً 
الر

 قن
الرسا القسن االسن

 لت
 التقدير

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  امحد دمحم معي ل 0

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  معي ل عبد الامحن دمحم 8

 دمتاز املاجستري الشايعة اإل المية امحد دمحم  عد غايب 3

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  دمحم فالح عبيد الوندة 4

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية    ام محدان  عيد 5
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 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  د مانع دمحم ثوياف  6

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  حيي  عايد عبد هللا الاشيد  7

 دمتاز املاجستري الشايعة اإل المية أمحد محود  عود العازم  8

 ماتبة الشاف األويل راهالدكتو  الشايعة اإل المية  إبااىيم ع ا عل  احلوا   9

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية  دومي فالح  يف املويزر  01

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه  ةالفلسفة اإل المي أمحد جاد ال امي صابا 00

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه  ةالفلسفة اإل المي ماىا ىارون األولعبد  08

 دمتاز املاجستري ةالفلسفة اإل المي طارق حمسن عل ان 03

 دمتاز املاجستري النحو والصاف حم ود دمحم الصغري عل  04

 دمتاز املاجستري التاريخ اإل الم   دمحم عل  عقل 05

 دمتاز املاجستري التاريخ اإل الم   نواف زايد إبااىيم 06

 دمتاز اجستريامل التاريخ اإل الم     يدة إمساعيل دمحم 07

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه التاريخ اإل الم  يو ف راشد راشدان 08
 دمتاز املاجستري الدرا ات األدبية  أمساء أمحد صديق 09

 دمتاز املاجستري الدرا ات األدبية  م ا أمحد حم ود 81

 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الفلسفة اإل المية دمحم مجال را خ 80
 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الشايعة اإل المية ىبو عبد الفتاح ذميب 88
 ماتبة الشاف األويل الدكتوراه الفلسفة اإل المية رائد  يد دمحم أمحد 83

 

 :ـزارـامقـ 

وأوصـى بخفـع اامـخ إلـي سـعادة ااسـتا/ الـج تهر/               نائـب  سشـحوافق السجمذ عمى ال          
 امعة لذئهن الجراسات العميا والبحهث .رئيذ الج

 
 (39) همثاويًا: التشكيالث عدد

 اللجنت الدرجت هوضوع الرسالت االسن م

ال عقنل ىيي ابراى ا  .0
 ين  

لقا سي المنم القرآن في لفد ر 
 /حا ي الت/ييو

 ../ دمحم لبي الرح ا دمحم   اليةتنأاه 
 ./ زاىر فؤا. دمحم  بن الدباع 

           ./حسن  ./ لذ ر دمحم. 
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لسذايخ بمخ /ي اآلأاع ا قترا.ي      دمحم لنض /ظمق  .2
 الحشف   جسع يلرل   ي.أا  

  ./ دمحم لبي الرح ا  الساجدت ر

 ./ لزف شحال  ةراأ        . 
   ./ دمحم لبي العزيز ابراى ا

  الا /شرنأ حد ي .3
 لايض

   ./ دمحم لبي الرح ا.  اليةتنأاه   حا.يث ي ة ار/نأ لحق قال ي.أا  "

 ./ لزف شحال  ةراأ    . 
 ./ لذ ر دمحم /حسن.   . 

 ب ي الفقوجشح ارحياث يجشاياليا  دمحم طأل العجسي .4
 قاننن ال نيتي .أا   فقي   /قاأن يال

../  ../ دمحم شاارا الااييي حظااال   الساجدت ر
 لاااااااااااااااااااااااازف شااااااااااااااااااااااااحال  ةااااااااااااااااااااااااراأ    

 ./ يج و /حسن.  حسي. 

ىا( في 478فقو اإل/ام المخسي)  مفي فيي حالي  عن. .5
 شاياف يالحيي. .أا   فقي   /قاأن الج

  ../ لزف شحال  ةراأ        الساجدت ر

./ ../ زاىاار فااؤا. دمحم  باان الدااباع  
 /حسن.  حسي           يج و

العمو الفقي   في ةتال الذح رة  حالي حسي طمق العت بي .6
 لمقرافي 

 لرح ا  ./ دمحم لبي ا.  الساجدت ر
   الدباع  بن./ زاىر فؤا. دمحم 

 ./  يسي فتحي دمحم          . 

الحمنل الفقي   لسعالج  /ذكم   ش ساع  حسي دمحم .7
ي  يا. اليينن .أا   فقي   ف رحالت/

 /قاأن 

 ./  حسي لبي الحي دمحم    .  الساجدت ر
     ./ زاىر فؤا. دمحم 
      ./ الم ثي حسيي حم و. 
    / ي التشيي  ./ دمحم. 

 حكام القبض في الفقو اإل أ/ي  دمحم لبي هللاحدي  .    8
يالبظاق   الذ كيلظب قاليا السعاصرة 

 ا ئتسان   يار يا

 ../ دمحم شرا الييي حظال  الساجدت ر
    ./ لزف شحال  ةراأ . 
 ./ دمحم لبي العزيز           . 

فيي حالي /ظمق  عي  .  9
 /يالعاز 

رثر الزيا.ة في راف السعاصرة التظب ق
لقن. السعايضاف يالتبرلاف .أا   

 فقي   /قاأنو

../ دمحم شاارا الااييي حظااال  ../   الساجدت ر
./ . لاااازف شااااحال  ةااااراأ         

       يج و /حسن.  حسي

السقاصي التحد ش  " .أا    صنل     /اني جس و لنف ق حم  .01
 لظب ق  

 ا          ../ دمحم لبااااااااااااااااااااااااااااااااي الاااااااااااااااااااااااااااااااارح  اليةتنأاه 
  ../ دمحم شرا الييي حظال

 ./ /حسن. لبي الرحسي صييق . 



 00 

لحق ق /خظنط ةذ  اإل راأ حظ    /و  الا غانا السظ ري  .00
يىتك اإل راأ ل/ل   جسال الييي بي 

ىا( /ي  نأة 696ىأل  لرفيي ف)
آل لسران الي آحر  نأة الشداع 

 .أا   يلحق ق(

  ./ دمحم لبي الرح ا الساجدت ر

 ./ لزف شحال  ةراأ. 
 ./ دمحم لبي العزيز ابراى ا. 

 

ا لجاه الشقيي لشي  أ ظن يابي أشي  نيم  /رظفي دمحم .02
 ).أا   /قاأنو

  ../ لبي الراضي لبي السحدي الساجدت ر

 للبي النىا ./ الد ي دمحم   ي. 
 ./ دمحم  أ/  لبي العزيز  .  

ي الجاحظ ف /شاىج البحث لش جأل حسيي لبي التنال .03
 ىا في العمنم اإل أ/  (255

 ./ دمحم لمي الجشيي  .  اليةتنأاه 
 ./ الد ي دمحم   ي لبي النىال . 

  ../ناصر ىاشا دمحم
 

قزايا العق ية لشي القذ ري في  لسا. الييي فتحي لمي .04
 الت د ر في التفد ر هلفد ر 

 ./ الدااا ي دمحم  ااا ي لباااي النىاااال.  اليةتنأاه 
 /  لبي العزيز   ./ دمحم  أ. 

 ./ لا.ل حم  لبي العزيز . 
 

حجاي اإللحا. في قزايا اإللي اف   حسي /اىر  حسي لمي .05
.أا   نقيي  في الف ر العرعي 

 السعاصر

 ./ دمحم  أ/  لبي العزيز  .  الساجدت ر

 ./ غ زان الد ي غ زان     .

 ./ دمحم لمي لبي الرالح ي .

لن ي في الر. لمي اإلين. ج  حسي دمحم لبي الحكا .06 
 السخالف ي

  ./  حسي /حسن. ا سال و.  اليةتنأاه 
 ./ الد ي دمحم   ي لبي النىال.  

  يا ر /حسن. البتالنني  ../

الترنا لشي ابي لبا. الرنيي   حسي ابراى ا ل دي دمحم .07
 ىا"792"ف

  ../ حسي /حسن. ا سال و الجزاأ الساجدت ر
 لنىال ../الد ي دمحم   ي لبي ا

  ..//جيي دمحم ابراى ا
 

ي ناصر الييي الب زايي ب  اإل/ام  أم حدي لبي الشع ا .08
ر الييي الظن ي ىا ينر685
 ىاا .أا   /قاأنو672ف

 ./ دمحم  أ/  لبي العزيز.  /اجدت ر
 ./ لا.ل حم  لبي العزيز  . 

  ./ دمحم لمي صالح ي 

في   بن الف ض السشنفي يجين.ه ذدمحم حدي /عا .09
 الترنا

  ../ حسي /حسن. ا سال و اليةتنأاه 
  ../لا/ر يس دمحم الشجاأ

  ../الد ي دمحم   ي لبي النىال
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.  ف السرظمح ارصنلي  حسا.ة دمحم لبي الغفاأ .21
يالسشظقي لشي  بي حا/ي 

ىا( في .أا   القزايا 515الغزالي)ف
 ال أ/  

 / ينل ألبي الدتا ../الد ي  الساجدت ر
  ي دمحم   ي لبي النىال ../الد

 دمحم  ../ناصر ىاشا

 
  س الترنا ب ي الحأي ف  أضا دمحم دمحم ابراى ا .20

 ىا(354ىا يالشفري ف 319
 للبي النىا ../الد ي دمحم   ي  اليةتنأاه 

  ../دمحم  أ/  لبي العزيز
  ..//جيي دمحم ابراى ا

 ريا السدائو ارحأق   في القرآن ال لمي لبي السقرن. .22
 .أا   /قاأنو سيال تال السقي

  ./ لمي لبي العال أع ع    /اجدت ر
  ./ دمحم  أ/  لبي العزيز  

   ./ حم  لبي الحك ا

ىا الشحني  580آأاع الدي مي ف /ختاأ جسال أا خ .23
 -يالررف   في األذاا الزرل

 .أا   يصف   لحم م  

  ./ حم و لبي العال حم و   اليةتنأاه 
 م ف  /حسن.  ح دمحم/ ..

 ./ ابراى ا  شي ابراى ا    

ا  تعاأاف اإل.أاك   لسفينم النطي  /حسن. جسال لبي الشاصر .24
ب ي السدتني العا/ي يالسدتني 
الفر ح شعر حمسي  الا ي/اجي 

 ين   نسنذجال 

  ..//حي الييي لثسان /حد  اليةتنأاه 
  ../ل دي شحال  ل دي

  ../لزة شبو دمحم  ل ي العأ
 البي ال ري علبي البيي شرا  ../

اقم ا ار  نط   في لرر  أط ي  لبي العزيز زيا. ابراى ا .25
 ىا923:  647السسال ك 

 ./ دمحم   ي ةا/و    .  الساجدت ر
 ./ جسال فاأيق الد ي دمحم  . 
       /  حسي لنني لبي المظ ..

الح اة الد ا    يععض /ظاىر  /حسن. جسع  حم و .26
ي  ذأع جان /شذ ق ام الحزاأة ف

الييل  الدمجنق   حتخ نياي  لرر 
ارلالك  

 م0225ىا:622م/0154ىا:446

  ../لبي الباأي الظاىر الذرقايي  الساجدت ر
  ../يائو  حسي طنعاأ

  ../دمحم   ي ةا/و

اليشن. ي.يأىا الحزاأي في العراق  لفاا  حسي لبي السحدي .27
.حنل  حتخ/شذ ق ام الييل  العبا    

-749ىا/447-032لدأجق )ا
 م(0155

    ./ دمحم   ي ةا/و الساجدت ر

 ./ دمحم  حسي ابراى ا   

  ./ دمحم  حسي دمحم  
 

 



 03 

لعض /ظاىر الحزاأة في اقم ا   حسي دمحم صبح لنني .28
السم باأ /ي القرن اريل الي القرن 

الدالع الي الدا.س  العاشر اليجري 
 لذر الس أ.ي

 سي فرحاف  حسي  ./ ةرم حم الساجدت ر

  ./ دمحم   ي ةا/و    

 لنني لبي المظ    ../ 

الييل  العبا    لالحرةاف  لأق  الد ي  حسي لبي المظ   .29
ياليياناف يالعبا.اف غ ر اإل أ/   

: 032في البأ. الفاأ    
 م847 -:751ىا/232

    ./ ةرم حمسي فرحاف  حسي اليةتنأاه 

    ./ دمحم   ي ةا/و

 لنني لبي المظ    /  حسي..

لبي  أييام لمي ين   .31
 يالغش

في لرر /منك  الحرةاف الرنف  
 الظنائ 

  ./ دمحم  حسي دمحم بييني  الساجدت ر
    ./ نعس  لمي /ر ي

  ./ الد ي لبي الدتاأ / ينل  
لبي  دمحم ابراى ا  حسي .30

 الناحي
لعض السظاىر الد ا    يالحزاأي  

 إلقم ا جشبنأ
  م0493ىا/894م/0359ىا/672

   ./ دمحم   ي ةا/و الساجدت ر

 /  حسي لنني لبي المظ  ..
  ./   ي لبي العال الشحاس

  
آأاع ابي لابييي في ةتالو أ.  نناا دمحم .ل ا العز/ي .32

السختاأ لمخ الياأ السختاأ في 
 الب نع الفا ية

  ../دمحم شرا الييي حظال الساجدت ر
  ../لزف شحال  ةراأ 

  ر دمحم /حسن. ../لذ
 :ـزارـامقـ 

 . ـح اميقذزح اخوافق اميمنظ غنى امذشكٌل               
 

 

 

 

 

 

 

 

 (99) همعدد التسجيالثًا: لثثا

 الوشرف الدرجت هوضوع الرسالت االسن م

 . قسم التاريخ اإلسالمي9

/ظااااااىر الحزااااااأة اإل اااااأ/    حم ف  جسال حم ف  لبي العظ ا .0
فاااااتح فاااااي جااااازأ البم ااااااأ /شاااااذ ال

اإل أ/ي لبأ. ارنيلس يحتخ 
 -92 ااااااااقنط /ييشاااااااا  / نأقااااااااو 

 م0287-017ىا/686

  لبي المظ / حسي لنني .. اليةتنأاه 

السخظااااااانط اإل اااااااأ/ي لااااااااأيخ  لبي الرحسي لرام الييي   ي .2
 يحزاأة

  ../دمحم   ي ةا/و الساجدت ر
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 . قسم الفلسفت اإلسالميت: 9

لشااي  لااارحأقالسعرفاا  لأقاا   ىاني يحي لبي العزيز لثسان .3
ىاااااااااا .أا ااااااااا  420/داااااااااكنيو ف
 لحم م   /قاأن 

 أ.د/دمحم عمي الجشجي الساجدت ر

اآلأاع الفمداااااف   يالف ريااااا  لشاااااي  ناجح حمسي  حسي دمحم .4
الااااايةتنأ دمحم لااااااط  العراقاااااي 

 .أا   لحم م  

  ../  ي لبي الدتاأ / ينل الساجدت ر

 . قسم الىحو والصرف والعروض:3

يق .ياااااال لباااااي .لااااااع /ااااارز  .5
 الحس ي

السظالقااااا  الشحنيااااا  فاااااي .يااااانان 
 اإل/ام "لمي ابي  بي طال "

 أ.د/أحسج دمحم الرغيخ الساجدت ر

/اااااااااارية دمحم لاشاااااااااانأ لبااااااااااي  .6
 العاطي 

القالاااااااااااااااااية بااااااااااااااااا ي الق ااااااااااااااااااس 
يا  ااااتعسال ".أا اااا  فااااي  لف اااا  

 ابي /الك"

 /دمحم خميفة محسهد.د الساجدت ر 

 

 دب المقارن:. قسم البالغت والىقد األدبي واأل4

ابتداااام لباااي الحس اااي /حسااان.  .7
  لبي المظ 

الشدق الثقافي في شعر /يمياو 
 بي أع ع 

أ.د/حـــــــافل دمحم جســـــــال الـــــــجين  الساجدت ر
 السغخبي

 اا س نط قا الساانف فااي ةتالاااف  .لاع /يشي دمحم  م سان .8
ار.لاع السشتحريي ب ي "ار.با ي 
العرعااااااااي يار/ريكااااااااي" نساااااااااذي 

 ييث/ختاأة /ي ار.ل الح

 /دمحم إبخاهيم مجني.د الساجدت ر 

 . قسم الدراساث األدبيت 5

صنأة الرجو في أياياف ىال   /حسن. حافظ حم و طايع .9
 البيأي .أا   فش  

 /هجي عثسان حدن.د الساجدت ر

القزايا السجتسع   في أياياف  ض اع دمحم  بن لكر  .01
 حسيي .أا   فش   حنلو

 دن/ هجي عثسان ح.د الساجدت ر

 أ.د/شهيخ أحسج د خوري  اليةتنأاه  الحجاي في شعر السخزر/ ي  /و لسا.  / ي حدي .00

   :ـزارـامقـ 
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 والإشراف . اخوافق اميمنظ غنى امذطمٌل           
 

 

 :(6عددهم ) رابعًا: مد فترة التسجيل
هـــدة  الدرجت هوضوع الرسالت االسن م

 الوـــد
 . قسم الشريعت اإلسالميت:9

ال امي الوحدة املوضوعية يف القاآن  أمحد  يد فتح  عبد الظاىا .0
 درا ة تطبيقية يف  ورة املائدة

 ام ع ا املاجستي

اال تل ار اإل الم  وأثاه على  كسبان أبو السعود أمحد .2
التن ية البشاية يف مصا بني 

 النظاية والتطبيق

 ام ع ا املاجستي

دب . قســم البالغــت والىقــد األدبــي واأل9  

 المقارن:
قااراعة التااراث الشقاايي يالبأغااي  حييج  الد ي لبي الدس ع حدنن  .3

 لشي دمحم زغمنل  أم
 ام ع وراه الدكت

 . قسم الىحو والصرف والعروض:3

لاااااناأض الترة ااااا  فاااااي شاااااعر  آرثاأ /عبي ابراى ا لمي .4
 الباأي.ي .أا   نحني  . ل  

 ور ثالثة ش  ا املاجستي

 ألدبيت:. قسم الدراساث ا4

توظيف امل ان يف رواايت فتح   ال خليفة جودة حداد من .5
 م غان

 ام ع ا املاجستي

ــاميت 5 ــاث الس ــت والدراس ــم اللغ ــم عل . قس

 والشرقيت:
املاك    ب االمس      يف لغ    ة الق    انون  ان فتح  أمحد عبد املعبود إي .6

يف كت     اب تامج     ة تاكيب     ة ووظائف     و 
 وآخاينالقانون املدين للط طاو  

 ا ة أش   ت ا جستياملا

 

 

 :(0عددهن ) خاهسًا: إلغاء القيد
 سبب اإللغاء الدرجت القسن االسن م

 ع منقط ا املاجستي النحو والصاف والعاوض رنيا دمحم حسن إبااىيم .0
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 :ـزارـامقـ 

 . اميـىافقــح         

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الـــُ أغيـد ىــا ًطذمــى  
 :الموضوع األول

ع ن قب ول  " الشريعت اإلسالميت " م  موافقة جملس قس ةش ٌارد من جلنة الدرا ات العليا الو  ابـامخط      
 ا واآلداب ا وقبول دبلوم ات الدرا  ات اإل  المية األزى  ات األزىا وكلية اآلداب للدرا ات العليا دت يد  ماجستي كلي
. 
 :ـزارـامقـ 

 . اميـىافقــح         
 

 :ثبويالموضوع ال

 : فـٍ، غيٌد امكنٌحأ.د/   السي د ض تفوي ةشـ ٌ        

 تسيي ا األع ال ف   األقسام اليت ليس هل ا رئيس قس م . .0

 اعت  اد أ  موضوعات حلي ن تش يل جملس ال لي ة . .8

 :ـزارـامقـ 

 . اميـىافقــح         

 
 

  زاً ـظه حامثاٌٍاو امطاغح  ذياع وأغنق اميحضر فٍ حٌَه فٍ ديوكد اٍذهٍ الاج
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

أىٌــــُ                                        اً ـظ مغىًـؼ اميمنـىزاج                        ظـاٍح اميمنـأى زـىدً 

                                                                                  اميمنـــظ

   /أ.د                                         /أ.د                                                       أ./  
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امطٌد دمحم ضٌد غتد                       دـــىد أحيـــث ىحيـــرجـ                                                      

 امىهاب

 ،،،            ًػذيــد                                                                                                            

د ـــغيٌ                                                                                                                     

 حـــامكنٌ

   /أ.د                                                                                                                               
   

 ٍىحيـد غتـد امزحيُ امزًحاٍ                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(98) م99/8/9199 في جالسشعق أغططـظ عن شهخ محزخ مجمذ الكمية ــ   


