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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م10/12/2018 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، ( ـربديسم)

  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              
                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 الرحمن الريحاني

 

 
 

 
 

 

 

ــد   ــرحمن انريحــا  االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور/ب ــد ان       رئاايس المجلااس            - محمــد دب

     :  ـانتان ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً األعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو
   بالشاكر علاي جميان مان شااركوا فاي  ورئيس المجلس ،دميد انكليةد أ.د/ ـالسي بـد

  .ل ـي المبني الجديد ،والجمين يعمل علي استقرار العمـنقل األقسام إل

  ـــمام ق ـعلااي أن تباادأ يااوم األحااد الموافاا بمواعيااد ،وأماااكن امتحاناااو الشاا ويالانت

 . اً ـدة  خمسة عشر يومـم، لم23/12/2018

  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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  الاةي حـي الش وي عقب االمتحاناو في أماكن االمتحاان ،وفاـاألساتذة بالتواجد فانتـمام 

ن ما ن ذاو القساـمـورياة مال لجناة فـ، بتشكيادميد انكليةد/ .د أـالسي وضـي وجود اللجنة  عدم

 . م15/1/2019:  9وم ـي

  م .27/12/2018او ـموعد لتسليم االمتحان خـر 

 ــ  م2017/2018ام ـوا بالتاادريس عااـن قامااـلماا م،2019ر ـاو دور فبرايااـتخل ااان ـامتح

 . [ الثالثة  – الثانية – األوليرق ] ـلل 

  هـله إليي أوقاو االمتحاناو بعد استي اء األعمال الموكـأجازة ف ي . 

 اث في المؤتمـر .ـثالثة من أعضاء هيئة التدريس بأبح مشاركـة 

  يطباق  رـيلغاي الس ا ر لاو تعاارض مان ماؤتمر الكلياةـموعد انعقااد المؤتمابخصـوص
 % ( .  25علي كل قسم  أحكام النسبة الخاصة لكل قسـم ) 

 

 عها مجلاس وفاق الشاروا التاي و ا ، فاي الماؤتمراودميـد انكليـةد/ .د أـالسيا ت ويـض
 اً لمعايير الجامعـة .ـالكلية ،وابق

 

 

 :  و انتانــاننحاو الجلسة عن ـس من االستهـالل بـدأ عرض مو وعـأن فرغ المجل وبعـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) م10/12/2018 في دالمنعقمبـر ديس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

    انمـوضوع الأول:

 م .12/11/2018بجلسـة  ر اجتمـاع مجلس انكليـةانمصـادقة دل  محضـ 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .           
 

    :انثا   انمـوضوع
تارياـ  بالمنعقدة  الطارئة بجلسته"  علم اللغة والدراسات السامية والشرقية"  الوارد من قسـم انخطـاب     
اعدين  نااة العلميااة لترقيااة األساتااـذة  المسااا ورد مااـن تقرياار اللجـة علااـي مااـالموافقاا ،م3/12/2018

 ذ مسااعدأستاـا  المـدرس بالقسم إلاـي درجاـة، محمد أحمد عبد الصبورالسيد الدكتـور/   ةـرقيـت بخصـوص

 بذاو القسـم .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة           
 
 

    :انثانث انمـوضوع
 م، 29/10/2018 بجلساته المنعقادة بتارياـ "  روضالنحو والصرف والع "  موافقة مجلس قسـم أنـبش      

 مسااعد، الماـدرس الكريمةة ربةم مومةو  /أ. ةياـدلسلالممنوحة "   الدكتوراهفحص رسالـة "  تشكيل لجنة علـي

 تشكيـل نجنة انفحص من انسادة الأساتذة : مـرح القسـوقد اقت،بالقسم 

 ف والعروضبقسم النحو والصر اذـاألست أحمـد محمد الصغيـر.أ.د/ 1
 ةـبالكلي

ً ـرئيس  ا
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المساعد المت رغ بقسم النحو اذ ـاألست ربيـن عبد الحميد علي /.د.  2
 ةـبالكلي والصرف والعروض

 ـواً ـعضـ

المساعد بقسم النحو والصرف  اذـاألست أيمـن فتحي عبد السـالم /.د. 3
 ةـبالكلي والعروض

 عضــــواً 

 :رارــنقـا 
 . انمـوافقــة           

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

  : ـلابنطموضودات شئـون ا

    :رابعان انمـوضوع
 اقتااراح  موعااد بشـــأن ل الكليااة لشاائون التعلاايم والطااال ـد أ.د/ وكيااـالااوارد ماان السياا ابـانخطــ      
ن ياوم ـي ال ترة مـ، فم2018/2019ي ـللعام الجامعألول لل رق األربن الدراسي ا باراو ال صلـاخت
 .م 24/1/2018ق ـالمواف يوم الخميس حتى، م5/1/2018ق ـالمواف لسبتا

 :ـرارـانقـ 

وتسـتمر ، م23/12/2018 بداية من الأحد انموافق انشفوي تاختباراانموافقة دل   ن تبد          

تحا ات ف   يام الاختبارات انتحريرية دقب ا تهاء انلجان ،وف  حانة ددم يوماً ،وتكون الام(  15)  نمدة

وجود  ي نجنة ممتحنة يكلف انسيد  .د/ دميد انكلية، بتشكيل نجنة فورية من ذات انقسم نلقيام بانمهام 

. 
 

    :خامسان انمـوضوع
 جاـانلمقتارح تشاكيل  بشــأن ل الكلية لشئون التعليم والطاال ـد أ.د/ وكيـالوارد من السي انخطاب      

 . م2018/2019للعام الجامعـي  لل صل الدراسي األول(  انتساب/  انتظام  األربـن ) ل رقالش ـوي ل

 :رارــنقـا 
ضرورة تسليم نجان انشفوي خلال ثلاثة  يام من تاريخه ،وف  حانة انتأخر يرفع الأمر مع  انموافقة          

 .نقا و   نمجلس انكلية لاتخاذ الإجراء ا
 

    :انسادس انمـوضوع
  جاـانلمقتارح تشاكيل  بشــأن ل الكلية لشئون التعليم والطاال ـد أ.د/ وكيـالوارد من السي انخطاب      

 . م2018/2019للعام الجامعـي  لل صل الدراسي األول(  انتساب/  انتظام  األربـن ) ل رقل

 :رارــنقـا 
 . انمـوافقــة           

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

    :سابعان انمـوضوع
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م بتشكيل مقترح األقسا بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطال ـد أ.د/ وكيـالوارد من السي انخطاب      
للعاام  وللل صال الدراساي األ(  انتساب/  ظامانت  األربـن ) ل رقل  لجـانلجان و ن األسئلة والتصحيح 

 . م2018/2019الجامعـي 

 :رارــنقـا 
،وانتحريري خلال ثلاثة  يام من تاريخه ،وف  حانة انتأخر  ضرورة تسليم تشكيلات انشفويانموافقة و        

 . انتشكيليقوم مجلس انكلية بدوره ف  
 

    :ثامنان انمـوضوع
ل لجاان استكمال تشاكي بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطال ـد أ.د/ وكيـسيالوارد من ال انخطاب      

، ال صااال الدراساااي األول عاااام م2018و ااان األسااائلة والتصاااحيح المتحانااااو دور نوفمباااـر عاااـام 
 . م2018/2019

 :رارــنقـا 
 موذج الإجابةدمل جدول نتصوير الاختبارات نلأقسام ،ويقوم الاختبار الأساسي مع انتخلف مع           

 نلرجوع إنيه ف  حانة انتظلمات دل   لا تحرر استمارات تصحيح لأي دضو نم يسلم  موذج الإجابة .
 

    :تاسعان انمـوضوع
الطالبـة/   نمالطلب المقدم  بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطال ـد أ.د/ وكيـالوارد من السي انخطاب     

ل قباااو علاااي م،2018/2019( للعاااام الجامعاااـي  انتظاااامالثالثاااـة )   قاااة، المقياااـدة بال رشااايماء سااامير حلماااي

وذلا  ، ي ال صال الدراساـي األولـفا ماـادة التخصاص  والتدريب الميدانـي  هاحضورعدم  اعتذارهـا عن 

 ـة .لظروف مر ي

 :ـرارـانقـ 

  بانبحث ف  اندرجة ( يوماً بمركم انمخطوطات ،ويكتف 15انموافقة دل   ن تقضي تدريباً نمدة )           

. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

    :شراعان انمـوضوع
الطالـب/   نمالطلب المقدم  بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطال ـد أ.د/ وكيـالوارد من السي انخطاب     

 م،2018/2019( بااقي لععاادة للعاام الجامعاـي  انتظاامالثانيـة )   ، المقيـد بال رقةحمودمحمد ممحمود نبيل 
 . م2018/2019للعام الجامعـي  ال صل الدراسـي األولعدم دخول امتحاناو  عن  قبول اعتذاره علي

 :ـرارـانقـ 
نمخاطبـة نجنـة طبيـة  يرفع الأمر نسعادة  .د/  ائب رئيس انجامعة نشئون انتعليم وانطلاب           

 نلبت ف  انتقرير . بمستشف  انجامعة

 

  موضودات اندراسات انعليا :

     :حادي دشران انمـوضوع
 ( 9عددهـم )    ولاً : انمنـح :

 

 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوا

 
 

 التقدير
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يوسف أبو الحسن شحاو   .1
 محمد

لشرف مرتبة ا الدكتـوراه ال لس ـة اإلسالميـة
 األولي

اء فتحي صالح ـشيم  .2
 نصار

 ممتـاز المـاجستير ال لس ـة اإلسالميـة

 ممتـاز المـاجستير ال لس ـة اإلسالميـة محمـد حسن عبد الح يـظ  .3

مرتبة الشرف  وراهـالدكت التاريـ  اإلسالمـي ان ـم محمد سالم سليمـسال      .4
 األولي

 جيد جـداً  المـاجستير يالتاريـ  اإلسالمـ ر محي الدين محمدـهاج  .5

 ممتـاز  المـاجستير التاريـ  اإلسالمـي يـان أحمد علـرمض  .6

عمر محمد  أمينـة  .7
 شعراوي

 ممتـاز المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة

يوسف الفي صقر   .8
 المطيري

 ممتـاز المـاجستير الشريعـة اإلسالميـة

خالد مضحي نصار   .9
 عثمان

 ممتـاز يرالمـاجست الشريعـة اإلسالميـة

 :ـرارـانقـ 

ائاب رئايس ن    وأوصى برفن األمر إلي سعادة األستاذ الادكتور/            منـحوافق المجلس على ال          
 الجامعة لشئون الدراساو العليا والبحوث .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :ثا   دشران انمـوضوع

 ( 30عددهـم )     ثا يـاً : انتسجيـلات :
 

 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 مو وا الرسالة

 

 المشـرف
 

 ة الإسلاميـةقسـم انشريع
 

 

 هـعبد اللسعود مسلم  .1
 رشيد

روا علي األصول عند تخريج ال  لمـاجستيرا
 هـ710اإلمام ابن رفعة الشافعي و

 ة البنيـه شرح التنبيـهك اي في كتابه

 أ.د/ عـزو شحاتة كـرار 
 تـود محمد بهجـمحمد./  

 راشد حمود هـعبد الل .2
 علي

ـاو د األصولية الخاصة بالجنايـالقواع لمـاجستيرا
بالقانون  والعقوباو دراسة مقارنة

 الكويتي

 أ.د/ عـزو شحاتة كـرار 
 تـود محمد بهجـمحمد./  

من ترك النبي  األصوليينموقف  لمـاجستيرا مـم حمود إبراهيـإبراهي .3
 وأثره لألفعالوسلم  هه عليـصلي الل

 ـةة مقارنـة دراسـي ال روا ال قهيـف

 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن صديـق  

عمر محيمد محمد  .4
 العتيبي

عند  األصولج ال روا علي ـتخري المـاجستير
 اداوـي العبـالحنابلة ف

 اتة كـرارعـزو شحأ.د/  
               نـد حسـر أحمـد./ ياس 

اء محمد جدين ـأسم .5
 سعود العجمي

المسائل الخالفية بين الحن ية  المـاجستير
من كتا   اإلجارةي با  ـوالشافعية ف

بن جع ر  ي الحسينأب لعمامالتجريد 

 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن صديـق  
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 هـ428-362القدوري

محمد عبد  عبد هللاعمر  .6
 الرحمن

فيها ابـن المسائل ال قهية التي خالف  المـاجستير
ً ـالمعامالو أنموذجتيمية ابـن حـزم   ا

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطا         

علي حسين علي عبد  .7
 العزيز 

األحكام من كتا  أحاديث  جاستخرا المـاجستير
ه ـرحمه الل -يـهانابن المقرئ األصب
 ةـودراس اً ـريججمعاً وتخ

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطا         

 دـد سبتي محمـأحم .8
 علـي

ج ال روا علي األصول من ـتخري المـاجستير
ا  البيوا علي مذهب اإلمام أحمد ـكت

 نـي كتا  الروض المربـبن حنبل ف

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطا         

علي مرزوق رزيق عبد  .9
 هللا 

ن ـليـاو ال قهية عند اإلمام بدر الديالك المـاجستير
ي ـالعيينـي في كتابه عمدة القارئ ف

 اريـح البخـشرح صحي

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطا         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

مشاعل علي مرزوق  .10
 رزيق

اء اإلمـام العكبري األصولية آر المـاجستير
 دراسـة مقارنـة

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطا         

د الق فجري ـمحم .11
 مطلق

ام استغالل الصغار واالعتداء ـأحك المـاجستير
ي أموالهم في ال قه اإلسالمي ـعل

 ـةة مقارنـوالقانون الكويتي دراس

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

ناصر خالد سعود  .12
 العازمي

ي ـبياناس اإلــي العبأب اإلمامه ـفق المـاجستير
ي ـة فقهية فـهـ دراس352يـالمالك

 ارنـوء المنهج المقـ 

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

د ير سالم سعـثام .13
 العازمي

حيازة األشياء الخطرة واآلثار  المـاجستير
ي ال قه اإلسالمي ـالمترتبة عليها ف

 يـوالقانون الكويت

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

منصور خالد منصور  .14
 العازمي

ية فـي ترتيب مسائل المعامالو المال المـاجستير
 هـ 544والمدارك للقا ي عياض 

 قـب وتوثيـجمن وترتي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

 هـ974ـام ابن حجر الهيتمي واإلم المـاجستير لـوزي إسماعيـدر فـب .15

 قـوترتيب وتعلي نـجم م سراً 
 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن صديـق  

ي كتا  كشف ـف األصوليةالقواعد  المـاجستير د أحمد حمد الشطيـراش .16
ـي رح عمدة األحكام للس ارينـاللثام ش

 ةـن وترتيب ودراسـجمهـ 1188و 

 أ.د/ عـزو شحاتة كـرار 
 تـود محمد بهجـمحمد./  

اإلمـام عبد الحي اللكنوي أصولياً  المـاجستير محمد حالـي حمد فـعيس .17
 ةـودراس معـاً ج

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

عبد الوها  محمد عبد  .18
 الرحيم 

ي حاشيته ـأراء اإلمام الباجوري ف المـاجستير
شجاا المتعلقة بأحكام  أبـيمتن علي 

 معامالوال

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

لي راشد منيـرة ع .19
 القرينـي

زمخشـري ـلتعقبـاو أبـي حيان ل المـاجستير
 وابـن عطيـة

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد
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االستدراكـاو األصولية لعمام  المـاجستير ادـي فهد فلراج ركـعذب .20
هـ علي  891 المتوفـىالكوراني 

التاج السبكي في كتابه الدرر اللوامن 
 جمن وترتيب ودراسـة

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

م محمد عزم ـسال .21
 ة ـعويض

أراء بهاء الدين المقدسي األصولية  المـاجستير
 دةـي شرح العمـه العدة فـي كتابـف

          أ.د/ عـزو شحاتة كـرار 
               نـد حسـر أحمـد./ ياس

محمد محمد السايح  .22
 سلطان

لعمام العيني في  التعقبـاو الحديثية المـاجستير
 كتابه عمدة القارئ علي الحافظ ابن

ن ـجم ح البارئـحجر فـي كتابه فت
 ودراسـة

 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن صديـق  

 

 
 

أحمد  حوي عوض  .23
 بشير الشمري

آراء اإلمام نظام الدين الشاشي في  المـاجستير
دالالو األل اظ من خالل كتابه أصول 

مولي محمد فيض الحسن الشاشـي لل
 الكنكرهي دراسـة أصولية مقارنـة

 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  

د مساعد سعد ـحم .24
 ياسين

االختيـاراو ال قهية لس يان بن  المـاجستير
 عينيـه

 عـزو شحاتة كـرارأ.د/  

لألقلياو  ةعيالسياسة الشرفقـه  المـاجستير دـح مشعل علي حمـصال .25
 المسلمـة

 شحاتة كـرار عـزوأ.د/  

عهد ماجد عوض  .26
 الهاجري

 يـأثـر القرابة في المعامالو المالية ف المـاجستير
دراسة مقارنة  ال قه اإلسالمي

 بالقانون الكويتـي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم  
 محمد

 
 

 دلم انلغةقسـم 
 

أشـرف ااهـر أحمـد أبو  .27
 زيـد

 لغـة ال ئاو االجتماعية فـي رواياو وراهـالدكت
توفيـق الحكيم دراسة علي  ـوء 

 اللسانياو االجتماعيـة

 عارف حجـازي       دـحمأ .د/ أ 
    جمعـة إسماعيـل سيـد /.د  

 
 

 انتاريخ الإسلام قسـم 
 

أحمد خلف هللا عبد  .28
 الرا ي

الحيـاة السياسة وبعض مظاهر  وراهـالدكت
الحضارة في مدينة ايذج فـي عصر 

 827:  544 أتابكة لورستان الكبرى
  م 1424:  1148هـ / 

 محمـد سيد كامـلد/ أ. 
 

 

 انبلاغة واننقد الأدب قسـم 
 

راء ـة والتشكيل ال ني لدي شعـالرؤي المـاجستير ر صالح عبد الحليمـناص .29
 نـا المعاصريـالمني

 دي علي نور الدينـه /.د 
 مـد راشد إبراهيـأحم /.د 

 

 اندراسات الأدبيةقسـم 
 

صـورة المرأة عند الروائيين  المـاجستير محمد حسن أحمد منـي .30
:  2010المعاصرين في مصر من 

 م نماذج مختارة2016

 عثمان حسـندي ـه /.د 
 

 :ـرارـانقـ 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دلى انتسجيل           
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9) م10/12/2018 يف دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :ثانث دشرانانمـوضوع 

 ( 9عددهـم )     ثانثـاً : انتشكيـلات :
 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 مو وا الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 قسـم انشريعة الإسلاميـة
 

ه الق المحيش ـعبد الل .1
 الرشيدي

ي الحسن الكرخي ـود اإلمام أبـجه لمـاجستيرا
اختياراته في ي ال قه الحن ي وـف

 األحوال الشخصية وقضاياها

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزو شحاتـعأ.د/  
 د سيـدـحسـن محمأ.د/  

 ف محمد شالشـيوس .2
 شديد

ه ـأحكام عقود الترخيص في ال ق لمـاجستيرا
 يـون الكويتـي والقانـاإلسالم

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزو شحاتـعأ.د/  
 أ.د/ وجيـه محمـود أحمـد 

تخريج ال روا علي األصول عند  لمـاجستيرا يـان سالم مضحـإيم .3
القصار المالكي في ابـن اإلمام 

 ةـعيون األدل ـهكتاب

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزو شحاتـعأ.د/ 
 أ.د/ وجيـه محمـود أحمـد 

ا فارس أحمد ـرش .4
 ال ارس

ي سننه ـاإلمام ابن ماجه فرباعياو  لمـاجستيرا
ودراسة من كتا   جمعاً وتخريجاً 

 اةـكتا  الزالطهارة حتى ك

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 رارـة كـزو شحاتـعأ.د/ 
 أ.د/ وجيـه محمـود أحمـد 

 

 انفلسفة الإسلاميةقسـم 
 

ر القراءاو القرآنية في قضايا ـأث ه الدكتـورا يـد مصلح ناجـولي .5
 العقيدة

بد الكريم إبراهيم د/ ع.أ 
 صالح   

د/ السيد محمد عبد .أ 
 الوها  

د/ محمد سالمة عبد .أ 
 العزيز   

د محمد سيد ـمحم .6
 عثمان

ي فكر ـاألخالق وآثارها التربوية ف هالدكتـورا
 اـد رشيد ر ـمحم

 ار   ـن النجـر ياسيـد/ عام.أ 
د عبد الستار ـد/ سي.أ 

 ميهو     
 ن  ـلحيي صاـد علـمحم /.د  

األسماء والص او عند القا ي أبو  المـاجستير انـارق محسن عثمـا .7
 يـالعربابـن ر ـبك

 د/ سيد عبد الستار ميهو   .أ 
السيد محمد سيد عبد د/ .أ 

 الوها    

 ادل خلف عبد العزيز     ـع د/.أ 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10) م10/12/2018 في دمنعقالديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 انتاريخ الإسلام قسـم 
 

 نـييليجالخي عصر ـه دهلي فـمدين لمـاجستير ا دـدة إسماعيل محمـسهي .8
 هـ/720-686ن ـي ال ترة مـف

 م1288-1320

 ي محمود إبراهيم    ـد/ ع ي .أ 
 أ.د/ ساميـة محمد مصيلحي  
 ل      ـالشيمـاء سيد كام /.د  
 ي ـهمي غزالارى فـنص /.د  

 ظراً نمرور  كثر من ستة  شهر دلـ  انتشـكيل  ،وذنكتشكيل نجنة انمناقشة  وتعديل تجديد  

 انسابق
 

عبد الجواد محمد عبد  .9
 الجواد

المستضع ـون فـي صدر اإلسـالم  لمـاجستير ا
:  1 مـن وتاريخهـم من البعثـة

 م663: 622هـ / 40

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي 
 محمد مصيلحي أ.د/ ساميـة  
 يـارى فهمي غزالـنص /.د  

ليصبح التشكيل علي النحو 

  : التالي
 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي 
 م ـي إبراهيـد شوقـد./ أحم  
 يـي غزالـارى فهمـنص /.د  

   :ـرارـانقـ 

 .وافق انمجلس دلى انتشكيلات انمقترحـة          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :دشر رابعان انمـوضوع

 ( 6عددهـم )   رابعـاً : موضودـات متنودـة :
 

 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 القسم

 

 المــد

محمد يوسف عمر  .1

 الشندولي

 لمـدة عـام الشريعـة اإلسالميـة هالدكتـورا

 لمـدة عـام الشريعـة اإلسالميـة لمـاجستير ا فـسدي أحمد يوـحم .2
 

 

 

 

مومو  مومد إدـادة توزيع الإشراف دل  انرسائل انمسجلة تحت إشراف انسيد اندكتور/      
 . نوفاته ظراً ، مومد سالمة
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3. 

هنـاء محمد محمد . 1

 إبراهيم

 

 

 مـاجستيرال

 

 

 

 

 ة اإلسالميـةـال لس 

 ديـي الجند علـمحمأ.د/  

هـدي رمضان محمد . 2

 عيد

 محمـد علي الجنـديأ.د/  

سااااايد عباااااد الساااااتار أ.د/   دـادة هالل محمـحم. 3

 ميهو 
 

 

 

 

 تعـديـل موضوع
 

 
 

 

 
4. 

 
 

 

 
 محمد خلف جا  اللـه

 
 

 

 

 هالدكتـورا

 
 

 

 

 التاريـ  اإلسالمـي

التاااااااااري  : ]  مو ااااااااواتعااااااااديل 
السياسااي والحضاااري لمدينااة وجاادة 

سااااقوا الدولااااة  حتااااىذ نشااااأتها مناااا
:  822هااـ /  897:  206المرينيااة 

 :  علي أن يصبح[  م 1492
هـ  440:  362البيرونـي مؤرخاً  ]
م أسااااااااااااااااااااااااالوبه  1048:  973 /

 [ ومنهجـه
 . جوهري علماً بأن هذا التغيير 

 

 

 

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12) م10/12/2018 يف دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

 رافـير إشـتغي
 

 
 
 

 
 

5. 

 
 
 
 

 

 
ه أحمد ـحسـام الدين ا
 دـمحم

 
 
 
 

 

 مـاجستيرال

 
 
 
 

 

 
 التاريـ  اإلسالمـي

وذلاااااا  نظااااااراً للظااااااروف 
الصااااحية التااااي يماااار بهااااا 

محمـااااـود الساااايد الاااادكتور/ 

، والمشاااارف رزق محمااااـود
الثااااااني السااااايد الااااادكتور/ 
مسااااااعود محمااااااود علااااااي 
 عباااادي، نقااال إلاااي جامعاااة

  جنو  الوادي بأسوان
 التالي النحوعلي  ليصبح اإلشراف

: 
 نعمـة علـي مرسـيأ.د/  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قبول طلاب انتمهيدي انمقبونين بمقاصة
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6. 

 . أحمد حسن مهران1
 . شيماء صالح جبريل2
. شيماء عبد الرحيم 3

 سيد
 . علي عدلي مهران4
. إسراء بهاء الدين 5

 فؤاد
دين . ممدوح نصر ال6

 أمين

 
 
 

 مقاصـة

 
 

 
 
 

 
 النحـو والصرف والعـروض

   األسااااااااااليب النحوياااااااااة
 –ال رقااااااة الرابعااااااة 
ق ـالتخصاااص المعمااا

 وـنح
 

 

   اتجاهاو التحليل الصارفي
 –ال رقااااااااااة الثالثااااااااااة 
ق ـالتخصااااااص المعماااااا

  رفـص
. حسن عبد الرحمن 7

 محمد
 يـرم محمد الشاذلـ. ك8

 بحـث
 + 
 مقاصـة 

 

 

 

 

 

 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 : انعلاقات انثقافيـةموضودات 

   :دشر خامسانانمـوضوع 
 بشــأن ،م10/12/2018بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ   العالقاو الثقافيةالوارد من لجنة انخطـاب       

لعربية اوزارة التعليم العالي مرفقاً به مشروا ات اق بين حكومة جمهورية مصر من ا  الاوارد ـالخط
 .ي ـاألوزبكي المقترح من الجانب ـي مجال التعليم العالـوحكومة أوزبكستان للتعاون ف

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

   :دشر سادسانانمـوضوع 
 نبشــأ ،م10/12/2018بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ   العالقاو الثقافيةلوارد من لجنة اانخطـاب       

.د/ أر السايد ـم، علاي س ا26/11/2018  ـبجلسته المنعقدة بتاري " الدراسات األ بيةموافقة مجلس قسم " 

ر ] ـؤتماممشاركاـة فاي لل اذ بالقسام ووكيال الكلياة لشائون البيئاة وخدماة المجتمانـ، األستمومد عبد هللا حسين
 ببحث بعنوانروح ـم، بمحافظة مط20/12/2018:  18  نـي ال ترة مـ،والذي سيعقد ف [  دباء مصر انعام

 [ .ف اننشر انثقاف  بين سلطنة انمركم وهاشمية الأطرا]  :

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

   :دشر سابعانانمـوضوع 
 نبشــأ ،م10/12/2018بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ   لعالقاو الثقافيةاالوارد من لجنة انخطـاب       

م، 26/11/2018  ـ" بجلساته المنعقادة بتاريا والشةرقيةعلم اللغة والدراسةات السةامية م " ـموافقة مجلس قس

لثالاث الدولاـي ا رـمؤتماالي ـبالقسام فاالمت ارغ اذ ـ، األستاموي الةدين عثمةام موسةمد أ.د/ ـالسي مشاركـةعلي 
والدراسااو االجتماعياة بجامعاة القصايم بالمملكاة  اللغاة العربياة " بكلياة اللغة العربيةةم  " ـ؛الذي ينظمه قس
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[    انتراث انلغوي والأدب  ف  ضوء انمناهج انحديثة : ]  هـوموضودم، 14/3/2019ي  ـالعربية السعودية ف

علماـاً باأن [ ،  راث اننحـوي وتـداونيات انخطـابانرتبـة بـين انتـ]  :  ببحـث بعنـوانون مشاركة سيادته ـوستك
 الجامعة لن تتحمل أية ن قـاو .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

   :دشر انثامنانمـوضوع 
 نبشــأ ،م10/12/2018بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ   لعالقاو الثقافيةاالوارد من لجنة انخطـاب       

  ـالمنعقاااادة بتارياااا الطارئااااة " بجلسااااته البالغةةةةة والاألةةةةد األ بةةةةي واأل ب المألةةةةارمم " ـموافقااااة مجلااااس قساااا
ي ـفاا للمشاااركة فااي  بالقساام اذـ، األستاامصةةي ي بيةةومي عبةةد السةةالمد أ.د/ ـالسياا س ااـرم، علااي 26/11/2018

و ألدبااء مصار وعضا ألماناة العاماة للماؤتمر العاامل اعضاوً بص ة سيادته  [  دباء مصر انعام]  رـمؤتم
 علمااً باأن م، بمحافظاة مطاـروح20/12/2018:  18لجنة األبحاث ،والذي سيعقد في ال ترة ماـن  

 . رةـلسيادته خالل هذه ال ت الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف تتحمل بدل االنتقال ،واإلقامة

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

   :دشر تاسعانانمـوضوع 
 ،م10/12/2018الوارد من لجنة العالقااو الثقافياة بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ  انخطـاب       

 م، علااي26/11/2018بجلسااته المنعقاادة بتاريااـ  "  التةةاريا االسةةالميم " ـمجلااس قساا موافقااة نبشـــأ
 دـالسيا حـترشي م يرفن للمرة الثانيةـفإن القس للس ر لدولة عمانحد المتقدمين تشكيل لجنة لترشيح أ

 . هـاألستاذ ورئيس القسم لتوافق الشروا علي، مومد سيد كاملأ.د/ 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15) م10/12/2018 في دالمنعقديسمبـر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 

 ما يستجـد من  دمــــال () 

    :الأول انمـوضوع
 : الأتـ  فــي ، ورئيس المجلسدميد انكليةالسيـد أ.د/  ضـت وي بشـأن       
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  أعمال االمتحاناو واعتذاراو بعض الطال  .  .1

 . سـر الخاص بأعضاء هيئة التدريـالس  .2

 م .2018اعتمـاد نتيجة دور نوفمبـر  .3

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

    :انثا   انمـوضوع
 بجلسااته المنعقاادة بتاااري  " علةةم اللغةةة والدراسةةات السةةامية والشةةرقيةموافقااة مجلااس قساام "  بشـــأن      

 عضاوية يـإلا درس بالقسامـ، المافاطمة عيسي شةواةةورة/ ـالسيدة الدكت مـي  ـعلم، 26/11/2018

 . مجلس القسـم

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 

 

 

 
 

 

 .  ً بعد انظهرانثا ية  ام انسادة  تماع و غلق انمحضر ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج
 

 

 

ميــــن                                         اً ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

حمد سيد دبد مانسيد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب

 ،،،            عتمــد ي                                                                                                      

د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــانكلي

   /.د                                                                                                                                
   

  حا محمـد دبـد انرحمن انري                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) م10/12/2018 في دالمنعق بـرمديس عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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