كلية دار العلوم
.3+
Faculty of Dar El.Uloom
إدارة أمانة مجلس الكلية

جامعة المنيا
Minia University

معالي األستـاذ الدكتـور /رئيــس
الجـــامعـة
تحية طيبة ....وبعــد،،،،

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(ابريـل ) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2019/4/8م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــد االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور /محمــد دبــد انــرحمن انريحــا

 -رئــيس المجلــس

وعميـد الكلية مُرحباً بالسـادة اذعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً انتانـ

ولا  :مبارك نلكلية دل

مشاركتها ف

انمؤتمر بنجاح .

:

ثا يـا  :تشكيـل جلنة لتحديـد أسعار الكتـب وفـق أسعار اجلامعة للعام اجلامعـي 2019/2018م .
انقـــرار:

انموافقة دل

تشكيل نجنة من انسادة الأساتذة :

 .1أ.د /عصـام خلـف امـل

اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
وو يـل الكلية لشـئون التعليم والطالب

رئيسـا

 .2أ.د /نعمـة علـي مرسـي

اذستـات المتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمي بالكليـة

عضـوا

 .3د /.محمـد علم الدين الشقيري

اذستـات المساعد المتفرغ بقسـم الدراسـات اذدبيـة

عضـوا

بالكليـة

ثانثـا  :بخصـوص إعـادة توصيف املـواد ابألقسام توصيفـاً الكرتونيـاً علي أال يتم توزيع أي كتاب أبي قسم قبل العرض
علي اللجنة ملراجعة مطابقة املقررات ،واألسعار ويعتمد من السيـد أ.د /وكيل الكلية ،واللجنـة .
انقـــرار:

تكليف انسادة رؤساء الأقسام بانعرض دل

انمجانس ،وانبدء ف

الإدداد نلأمر.

رابعـا  :ادتمـاد نتيجة التعليم املدمـج للفرقة األولـي الفصل الدراسـي األول عـام 2019/2018م .
انقـــرار:
انمـوافقـة .

خامسـا  :دقـد فصل بينــي للطلبــة الراسـبـ فــي مـواد املتطلبــات أو واقـا بواقــع مـرتـ فــي ــر ابريــ ]
،وفـي ـر سبتمبر ] ،ويفـوض السيـد أ.د /دميد انكلية ،فـي تنفيذ أي تعديالت خاصة بربامج التعلـيم املدم ـج
.
انقـــرار:

انمـوافقـة .
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سادســا  :بخصــوص عمــل برـمــج بيـ ف ـي العلـوم اسسالميــة ت ـم أقس ـام الشــريعة االسـ مية –
الفلسفة االس مية – التاريخ االس مي ]
انقـــرار:
تكليف انسادة الآتية سماؤهم ،وهـم :
اذستـات المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالميـة
 .1أ.د /محمد عبد الرحيم محمد
 .2أ.د /نعمـة علـي مرسـي

اذستـات المتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمي

رئيسـا
عضـوا

 .3أ.د /سيد عبد الستار ميهوب

اذستـات المتفرغ بقسم الفلسفـة اإلسالميـة

عضـوا

 .4أ.د /السيد محمد سيد عبد الوهاب

اذستـات المتفرغ بقسم الفلسفـة اإلسالميـة

عضـوا

اذستـات ورئيس قسم الشريعة اإلسالميـة

عضـوا

 .5أ.د /عـزت شحاتة ـرار

2

 .6أ.د /محمـد سيد امـل

اذستـات ورئيس قسم التاريـخ اإلسالميـة

عضـوا

لعمـل الالئحـة البينيـة .

سابعـــا  :تفويـــ السيــد أ.د /دميــد انكليــة ،ف ـي اعتمــاد الل ـوائف لرفع ــا إل ـي اجلامعــة ،وكــذل م ـا يــرد علي ــا مــن
ملحوظات جلنة القطـاع .
انقـــرار:

انمـوافقـة .

ثامنـــــــا  :بخصــــــوص الئح ـ ــة الدراس ـ ــات العلي ـ ــا املقدم ـ ــة للجامع ـ ــة سوافق ـ ــة ـ ــال 2017/5/23م ،و لـ ـ ـ
2018/9/23م ،وقـد وافــق علي ــا لـ الدراســات العليــا ابجلامعــة ف ـي 2018/10/23م ،ولــم يت ــذ بشـ ا أي
إج ـراو ويكل ــف األ ـ أ.د /دميــد انكليــة ،ب ــرورة الــدفاع عــن الالئح ـة نظـ ـراً أل ــا للعـ ـام الثال ـث ،وال يوجــد رد مــن
اجلامعة حوهلا ابلسلب أو اسجياب ،وكذل الئحة ئون الطالب املرفوعة فـي التاريخ نفسـه .
انقـــرار:

انموافقة دل رفع الأمر مرة خري نلجامعة لادتماد انلائحة .

تاسعـــا  :لــا يتـــم اعتمــاد أي خطــاب للمشارك ــات البحثيــة خ ــار الــبالد أو ف ــي الــداخل إال بعــد خط ــاب اجل ــودة
،واستيفـاو األوراق .
انقـــرار:

انمـوافقـة .
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داشـرا  :بخصـوص تعديـل بنـد مكافـ ة اسدارة فـي الئحـة الوافديـن لكون الالئحة ختلو من وكيل ئون البيئة ،وقو مـن
اهليئة اسدارية ابلكلية ،وختدم أمور البيئة فيما يتعلق بشئون الطالب الوافدين ابلليسان والدراسات العليا .
انقـــرار:

تعدل سب الإشراف بلائحة انوافدين إن دميد انكلية ( ) % 6
 ) % 3ثم وكيل انكلية نشئون انبيئة وخدمة انمجتمع ( ) % 1
ثم مين انكلية إن سبة ( . ) % 1

من جملة انمستحق ف

سبة (

انحـادي دشر  :بخصــوص امتحـاـت الدراسـات العليـا ابلكليـة للعـام اجلـامعي 2019/2018م ،بالسـةة

التمهيدية للماجستير  -تمهيـدي مخطوطـات  -الدبلوم الخاص  -دبلـوم

المخطوطات  -دبلوم المأذونية الشرعيـة ] .
انقـــرار:

انمـوافقة دل

ن تبد الامتحا ات يوم 2019/7/1م .
3

وبعـد أن فرغ األـ من االست ـالل بـدأ
عرض موضوعـات اجللسة علي اننحـو انتانـ :

السيـد اذستـات الد تـور /انسيــد محمـــد سيـــد ،ميــن انمجلــس

انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2019/3/11م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

انمـوضوع انثا :
بشـأن توصيات املؤمتر الدولـي التاسع بعنوان  :اندراسـات انبينيـة فـ انعلـوم انعربيـة والإسـلامية فـ
ضوء انتسارع انتكنونوج وانمعرف ] ؛الذي مت انعقاده فـي الفتـرة مـن 2019/3/26 – 24م .
انقـــرار:

انموافقــة وترفـع انتوصـيات نمعانــ
وانبحوث .

انسـيد .د /ائـب رئـيس انجامعـة نلدراسـات انعليــا
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثانث:

بشـأن املقرتح املقدم من السيـد أ.د /دميد انكليـة  ،ورئي ـ األـ علـي أن يكـون املـؤمتر العلمـي الدولــي القـادم للكليـة

بعنوان :

دور انعلوم انعربية والإسلامية ف

انقـــرار:
انموافقة دل

2020/3/24 – 22م

تكريس الأمن انفكري وتحقيق انسلام انمجتمع

انعاشـر فـ

ن يعقد انمؤتمر اندون

مارس انقادم فـ

]

انفتـرة مـن

.

انمـوضوع انرابع:

بشـأن موافقة ل قسـم " الدراسـات األدبيـة " بتاريــخ 2019/3/17م ،عل ـي تشـكيل جلنـة لفحـ
النشاط للسيدة الدكتـورة /سهير محمد سيد حسانين  ،املـدرس ابلقسم إلـي جلنة الرتقيـات لألساتذة املساعديـن
.

انقـــرار:

انم وافقة دل تشكيل نجنة نفحص اننشاط من انسادة الأساتذة :
اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
 .1أ.د /عصـام خلـف امـل
وو يـل الكلية لشـئون التعليم والطالب
 .2أ.د /سعيـد الطـواب محمـد

 .3أ.د /عبد الجواد شعبان الفحام

رئيسـا

اذستـات ورئيس قسـم الد ارسـات اذدبيـة بالكليـة

عضـوا

اذستـات المتفرغ بقسـم الدراسـات اذدبيـة بالكليـة

عضـوا

موضودات شئـون انطـلاب :
انمـوضوع انخامس:

4

انخطـاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشـأن مقرتح حتديد مواعيد امتحاـت الفصـل
الدراسي الثانـي للعام اجلامعـي 2019/2018م ،دل الأتـ :
 .1أن تبـدأ امتحاـت التحريري اعتباراً مـن 2019/6/8م ،وتةتهـي فـي 2019/6/24م .
 .2أن تبـدأ امتحاـت الشفوي مـن 2019/5/12م ،إلـي 2019/5/27م .
انقـــرار:

انموافقة دل

2019/5/16م،

ن تبد

الامتحا ات من 2019/5/18م،

ويبد

انشـفوي مـن 2019/5/4م،

حتـ

مع شرط ددم تعطيل انمحاضرات وتبد امتحا ات انشـفوي مـن انسـادة انواحـدة بعـد

انظهر .
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انمـوضوع انسادس:
انخطـاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لشـئون التعلـيم والطـالب بشــأن املقـرتح املقـدم مـن السـيد الدكت ـور/

محمد محمد عبد الصالحين ،األست ـاذ املسـاعد بقس ـم " الفلسفة االس مية " بطبـع ملـف

امتحاـت ملقررات قـذا الفصـل الدراسـي أبسـئلة امتحـاـت العـامـ السـابقـ ،وذلـ الدمـة الطـالب ؛حيـث يـتم الطبـع
والتصوير فـي مركز امل طوطات ابلكليـة .
انقـــرار:

يكلف انسيد .د /وكيل انكلية نشئون انتعليم وانطلاب بعرض مقترح .

انمـوضوع انسابع:
انخطـاب الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب بشــأن املوافقـة علـي مـا انت ـي إليـه الـرأي

القانوين بنتيجة الفتوى رقـم (  ) 31لسنــة 2019م ،علـي ض ـرورة حتصي ـل رس ـوم االعت ـذار للنزيـل /علي أبـو

العيون محمد ،املقيد ابلفرقة الرابعـة ابلكليـة عـن عـدم دخولـه امتحـاـت الفصـل الدراسـي األول للعـام اجلامعــي
2019/2018م .
انقـــرار:

انموافقـة دل

انر ي انقا و

.

انمـوضوع انثامن:
انخط ــاب الــوارد م ـن اسدارة العامــة للشــئون القانوني ـة بنتيج ـة الفتــوى رقــم (  ، ) 37رقــم (  ، ) 45رقــم ( ) 51
لسنـة 2019م ،املوافقـة دل الأتـ :
م.

اسـم انخريـج

تعديـل

قبل انتعديل

بعد انتعديل

.1

متسـاح حممد عثمان علي

تصحيـح

متسـاح حممد عثمان علي

حممـود حممد عثمان علي

اسـم

1994/2/5م

تاريخ

.2

المي د
5

1994/1/5م

فاطمة حممد معتمد خفاجة

مصـر

محـ

اليمـن

االقـامـــة

أمسـاو حممـود كتيبـي

.3

الرقم

2941010250424

2941010250424

القومـي

2

3

انقـــرار:

انمــوافقــة .
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موضودات اندراسات انعليا :
انمـوضوع انتاسع :

ولا  :انمنـح  :عددقـم ( ) 14
المجمـوع

مسلس

االســم

القسم

الدرجـة

التقدير

.1

فتف اللـه عبد النيب ضيف

الشريعـة اسسالميـة

الدكتـوراه

مرتبة الشرف األويل

.2

عبد هللا فالح ذايب العازمي

الشريعـة اسسالميـة

الدكتـوراه

مرتبة الشرف األويل

.3

حممـد عبد احلليم قيكل

الشريعـة اسسالميـة

الدكتـوراه

مرتبة الشرف األويل

الشريعـة اسسالميـة

الدكتـوراه

مرتبة الشرف الثانية

 .4إ إمساعيل حممد جنيب إمساعيل
.5

را ـد نوار مبارك العازمي

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.6

اثمـر عـوض را ـد

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.7

طـالل ف يد ف د ـفـع

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.8

حممـد فالح مطلق منـاور

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.9

منصـور سعود بـادي

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.10

مشعـل حميميد العتيبـي

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.11

يوسـف خليـف حنيطـر

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.12

يوسـف زيـد عصويد فر

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

ممتـاز

.13

حممـد حمروس علي حممود

التاريـخ اسسالمـي

املـاجستا

ممتـاز

.14

حممـد خميمر عبد احلميد

التاريـخ اسسالمـي

املـاجستا

ممتـاز

انقـــرار:

وافق المجلس على المنـح وأوصـى برفـا اذمـر إلـي سـعادة اذسـتات الـد تور/

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

6

نائـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر ابريـل المنعقد في 2019/4/8م ()7

انمـوضوع انعاشر :
م .

االســم

ثا يـا  :انتسجيـلات  :عددقـم ( ) 25
الدرجـة

موضوع الرسالة

المشـرف

قسـم انشريعة الإسلاميـة

.1

أميـن حممد عبد الظاقـر

الدكتـوراه

اجلرائـم املتصلة ابملصلحـة العامـة دراسـة
فق يـة مقارنـة

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد

.2

حممـد حس عبد القـادر

الدكتـوراه

صيـغ األمر والن ي فـي أحاديث فقـه
املعامالت مـن صحيف مسلم وأثرقـا يف
األحكـام الفق ية دراسة أصولية فق يـة

أ.د /حممد رف الدين خطاب

.3

سلـوى حممـد مسفـر

املـاجستا

رابعيـات اسمام أبو داود فـي سننه من كتاب
األق ية حتـى آخر كتاب األدب

أ.د /عـزت حاتة كـرار
د /.حممـود حممد هبجـت

.4

قديـر علـي مجـال

املـاجستا

املسائل الفق ية اليت خالف في ا ابن تيميـة
ابـن حزم فـي ويـر املعامـالت

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد

.5

ف ـد محيـد رانوف طي

املـاجستا

ختريـج الفروع علي األصـول فـي ابب
املعامالت من خالل كتاب منت ي اسرادات
ملنصور الب وتـي

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد

.6

ربيـع حممد عبد الوقاب

املـاجستا

اآلراو األصولية لإلمام الف ر الـرازي – 544
606قـ من خالل تفسيـره مفاتيف الغيب دراسة
مقارنة بتفسا اسمـام حممد بن جرير الطربي
310 – 224قـ جامع البيـان

أ.د /عـزت حاتة كـرار

.7

إمساعيل زقا عبد احلميد
صباغ

املـاجستا

كتـاب نيسا املسا علي رح السرخسي
للسا الكبا للقاضي حممد منيب العنتابـي
ت 1238قـ دراسـة وحتقيـق

أ.د /عـزت حاتة كـرار

.8

عمـر حممد عمر عبد االا

املـاجستا

كتاب فقـه القرآن للراوندي الشيعي يف
ميزان أقل السنه واجلماعة دراسة نقديـة

أ.د /معتمد علي أمحد سليمان
د /.ايسـر أمحـد حسـن

.9

خالد علوش ـصر العجمي

املـاجستا

التعارض الظاقري للن الشرعي وأثـره يف
اختالف الفق او دراسة فق ية مقارنـة

أ.د /عـزت حاتة كـرار
د /.حممـود حممد هبجـت
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.10

حممـد عبد الناصر فـاروق
حسيـن

املـاجستا

اختـالف اسمامية مع أقـل السنة فـي مس ليت
اجلناايت واحلدود دراسة فق ية مقارنة

أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

.11

سعـود عبد العزيز عبد اللـه

املـاجستا

ختريـج الفروع علي األصـول عنـد املالجيون
احلنفي فـي كتابه التفسـاات األمحديـة فـي
بيان اآلايت الشرعيـة

أ.د /عـزت حاتة كـرار
د /.قـدي حسن صديـق

.12

علـي ربيـع حممـود

الدكتـوراه

قسـم انتاريخ الإسلام

ابـن حبيب مؤرخاً من خالل كتابه تذكرة
النبيه فـي أايم املنصـور وبنيـه

أ.د /نعمـة علـي مرسـي

قسـم دلم انلغة

.13

يماو أمحد حممود جاد هللا

الدكتـوراه

مستوايت العربية يف مصر يف النصف األول
من القرن العشرين دراسة تطبيقية يف أعمال
حممود تيمـور 1973 -1894

أ.د /أمحـد عـارف حجـازي
أ.د /أ رف عبد البديع عبد الكرمي

.14

أمحـد علي حسيـن علي

املـاجستا

بنـاو اجلملـة الفعلية فـي عر عمـرو حممـد
فـوده

أ.د /أمحـد عـارف حجـازي
أ.د /أ رف عبد البديع عبد الكرمي

.15

إسـراو حممد عبد الرازق

املـاجستا

األفعـال الكالمية يف رواية بـ القصرين
لنجيب حمفـوظ دراسـة تداوليـة

أ.د /أ رف عبد البديع عبد الكرمي

.16

والو أمحـد ف يـم أمحـد

.17

أميـن منصور عبد العزيز

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

املـاجستا

دور السيـاق النحوي فـي توجيه الداللة
الزمنية ديـوان املتنيب منوذجـاً

د /.حممـد خليفـة حممـود

قسـم اندراسات الأدبية

املـاجستا

عـر عمر قـزاع دراسـة أسلوبيـة
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.18

حممد علي سيد عبد العال

املـاجستا

ق ايـا التجديد يف التصوف والرقبنة عند كل
من الشيخ عبد احلليم حممود والبطريرك
نـودة الثالـث

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

.19

أمحـد مكادي أمحد أمحـد

املـاجستا

االحنرافـات العقديـة وآاثرقا الفكريـة
والسياسية علي اأتمعات العربية(حزب هللا

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

.20

مصطفي حممد عبد الصاحلـ
أمحد

املـاجستا

النـ الدي املقدس وإ كالية القـراوة عند
حممد أركـون دراسة حتليلية نقديـة

.21

حممود حممد عبد هللا صاحل

املـاجستا

أدوات الصويف التعبدية والعلمية عرض نقد

.22

محـدي عبد الرازق امحـد
حممد

املـاجستا

ق ايـا العقيدة فـي تفسا ع د الدين
اسجيـي ت756قـ

أ.د /سيـد عبد الستار مي وب

.23

أسامـة عبد الرمحن حسن

املـاجستا

من ـج البحث فـي العلوم اسسالمية عند العز
بـن عبد السالم ت660قـ

أ.د /سيـد عبد الستار مي وب

.24

عمـرو عبد الرمحن حسن
علي

املـاجستا

ق ايـا العقيدة يف تفساي العياش وابـن
عرفـه دراسـة مقارنـة

أ.د /سيـد عبد الستار مي وب

.25

مؤمـن حممـد رضـا

املـاجستا

تقديـ اسنسان واحليوان عند الي وديـة
واهلندوسيـة وموقف اسسالم منـه

أ.د /أمحد حممود إمساعيل اجلزار

احلوثيـ -األحباش منوذجاً دراسة حتليلية نقدية

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب
أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

انقـــرار:
وافق انمجلس دل

انتسجيلات والإشراف .
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انمـوضوع انحادي دشر:
م .

االســم

ثانثـا  :انتشكيـلات  :عددقـم ( ) 25

الدرجـة

موضوع الرسالة
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اللجةـة مكونة من

.1

حممد مجعة عبد اللـه عبان

الدكتـوراه

.2

حييي عايد عبد اللـه ضيف

الدكتـوراه

أحاديـث األحكـام وأثرقا فـي اختالف
الفق او من خالل بلوغ املرام مـن أدلة
األحكام للحافظ ابـن حجر كتابـي النكـاح
والطالق أمنوذجـاً

الفـروق الفق ية فـي املعامـالت املاليـة
املعاصرة وأثرقا فـي األحكام دراسـة فق ية أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /عبد التواب سيد إبراقيم
مقارنـة

.3

عبد اللـه حممد عبيـد

الدكتـوراه

املسائـل اليت حكـي في ا ابن قدامـه
اسمجاع فـي كتابه املغنـي من أول كتاب
البيع إلـي بـاب احلجـر

أ.د /حممد رف الدين خطاب

.4

فـارس سامل عامر سلطان
العجمـي

الدكتـوراه

القواعـد الفق ية املست رجة من كتاب
ـرح مسلم للنـووي

أ.د /حممد رف الدين خطاب

.5

عبد الرمحـن سعد حممد
السند

الدكتـوراه

القواعد الفق ية الق ائية وتطبيقاهتا عند
اسمام ابن قيم اجلوزية دراسة مقارنـة

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد
أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /حسـن حممـد سيـد

.6

عبد الرمحن حممد معيكل
العجمـي

الدكتـوراه

أحكـام التعامـالت املالية للمكاتـب
العقارية دراسـة فق ية مقارنة ابلقانون
الكويتـي

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد
أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د/آمـال حممد عبد الغنـي

.7

أمحـد حممد معيكل العجمي

الدكتـوراه

أحكـام حتديد املعقود عليه يف الفقـه
اسسالمي والقانون الكوييت دراسة مقارنة
مـع التطبيق علي املعامالت املعاصـرة

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد
أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /بشيـر حممـد حممـود

.8

حممـد مطلـق عويـران

الدكتـوراه

االختيـارات الفق ية لإلمام ابـن املواز
حممد بـن إبراقيم املالكي يف املعامالت
ت269قـ دراسـة فق ية مقارنـة

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد
أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /حممـد حممـد عثمـان

.9

عـوض حييي عوض الش

الدكتـوراه

االختيـارات الفق ية أليب احلسن الل مي
املالكي يف املسائل االالفية العبادات دراسة
فق يـة فـي ضوو املن ـج املقـارن

أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /حممد رف الدين خطاب
أ.د /بشيـر حممـد حممـود

.10

عبـد العزيز بـردي حممد

املـاجستا

اآلراو الفق يـة البـن عبـدوس احلنبلـي

أ.د /حممـد عبد الرحيم حممد
أ.د /عـزت حاتـة كـرار

10

أ.د /عـزت حاتـة كـرار د/.
حممـد أميـن التنـدي
أ.د /بشيـر حممـد حممـود
أ.د /حممد رف الدين خطاب

أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /مجـال حممـد يوسـف

أ.د /عـزت حاتـة كـرار
أ.د /الليثـي محـدي خليـل

أ.د/آمـال حممد عبد الغنـي
.11

طـه مسعود علـي علـي

املـاجستا

القواعـد األصولية وتطبيقاهتـا الفق ية عند
اسمـام الزركشـي

أ.د /عـزت حاتـة كـرار د/.
حممـد أميـن التنـدي
أ.د /بشيـر حممـد حممـود

.12

رائـد نبيل صابر حممـد

املـاجستا

املقاصـد الشرعية فـي القرآن الكرمي عنـد
مفسـري القرن الرابع عشـر اهلجـري

أ.د /عـزت حاتـة كـرار أ.د/
حسيـن عبد اأيد حسـ
أ.د /بشيـر حممـد حممـود

.13

رجب فوزي حممود فر

الدكتـوراه

قسـم اندراسات الأدبية

تقنيـات السرد فـي قص
السروجـي

خالـد

أ.د /عصـام خل ـف كامـل

أ.د /سعيـد الطـواب حممـد
أ.د /هب ـاو حممـد عثمـان

.14

أمسـاو أمحد صديق فر

املـاجستا

ديـ اجلـن احلمصـي دراسـة سيميائيـة

أ.د /عبد اجلـواد عبان الفحام

.15

داليـا م نـي حسـن

املـاجستا

االطـاب األنثوي فـي الرواية املصرية
املعاصـرة منـاذ خمتـارة

أ.د /عصـام خل ـف كامـل

أ.د /عصـام خل ـف كامـل
د /.قانـي إمساعيـل حممـد

أ.د /سعيـد الطـواب حممـد
د /.قانـي إمساعيـل حممـد

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

.16

حممـد حممود أمحد حاتة

الدكتـوراه

األقـوال ال عيفة واملردودة يف رح
التس يل البـن مال دراسة حتليليـة

.17

زينب عبد العزيز عبد الغ

املـاجستا

عـوارض الرتكيـب فـي كتـاب معانـي القرآن
للفـراو دراسـة حنوية دالليـة

.18

عليـاو سيـد إبراقيـم

الدكتـوراه

أ.د /ممـدوح حممد عبد الرمحن

أ.د /أمحـد حممـد الصغيـر
د /.جـالل حسـن سيـد

أ.د /رج ـب حممـود أمحـد

د /.حممـد خليفـة حممـود

د /.سيـد عبد االالـق سيـد

قسـم دلـم انلغـة

األسـ التداولية عند الزخمشـري يف
تفساه الكشاف عن حقائق ووامـض
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت ويل

قسـم انفلسفة الإسلاميـة
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أ.د /أمحـد عـارف حجـازي
أ.د /فريـد عـوض حيـدر
أ.د /عبد املنعـم السيد أمحـد
د /.عـالو حممـد لقامـي

أ.د /حممـد علـي اجلنـدي
أ.د /خلـف عبد احلكيم خلف

.19

صـالح رجـب أمحـد

الدكتـوراه

األصـول الدينيـة والفلسفية فـي عقائـد
اسمساعيليـة دراسـة فـي الواثئـق واملصـادر

.20

حممـد مرعي عبد الرازق

الدكتـوراه

من ـج الت ويـل بـ الغزايل وابـن العربـي

.21

عثمـان قا م بيومـي

الدكتـوراه

.22

طـارق حمسـن عثمـان

املـاجستا

األمسـاو والصفات عند القاضـي أبـو بكر
بـن العربـي

.23

حممـد رفعت حلمي حممد

املـاجستا

خمطـوط وايـة املطلـوب فـي حمبـة احملبوب
أتليف عبـد الغنـي النابلسـي : 105
1143قـ 1731 : 1641 /م يف ضوو
التصوف اسسالمي حتقيق ودراسة

.24

أمحـد مجال عبد السالم

املـاجستا

خمطـوط تس يل املدخل لتنمية األعمـال ابلنية أ.د /أمحد حممود إمساعيل اجلزار
الصاحلـة عند اسقبال البـن عجيبة
أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب
ت1224قـ1809 /م فـي ضـوو التصـوف أ.د /حممـد سالمة عبد العزيـز
اسسالمـي حتقيق ودراسـة

.25

موسي قا م حلمي بيومي

املـاجستا

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

أ.د /حممـد علـي اجلنـدي
أ.د /نـاصـر قا ـم حممـد

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

انقـــرار:

وافق انمجلس دل

انمـوضوع انثا

ق ايـا العقيدة بيـن حممد أطفيش اسابضـي أ.د /حممـود لطفي حممد جـاد
أ.د /حممـد حمي الديـن أمحـد
ت1332قـ من خالل تفساه قيمان
د /.حممد حممد عبد الصاحليـن
الزاد وحممد الطباطبائي اسمامـي ت
القرار /يرد للقسم لتطبيق القانون
1393قـ دراسة نقدية

التغريـب بيـن إمساعيـل أدقـم وإمساعيـل
مظ ر ت 1962م دراسـة حتليليـة

أ.د /سيـد عبد الستار مي وب

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

أ.د /عـادل خلف عبد العزيز
أ.د /ـدي حممـد إبراقيـم

أ.د /السيد حممد سيد عبد الوقاب

أ.د /حممـد سالمة عبد العزيـز

أ.د /حممـد علـي اجلنـدي

أ.د /سيـد عبد الستار مي وب

أ.د /مجـال أمحد سعيد املرزوقي

انتشكيلات انمقترحـة .

دشر:

رابعـا  :موضودـات متنودـة  :عددقـم () 7

م .

االســم

الدرجـة

القسم

المــد

.1

إحسان عبد املغيث محزة

املـاجستا

النحو والصرف والعروض

ملـدة عـام سـادس

.2

أمحـد حجا السعدي

املـاجستا

الدراسـات األدبيـة

ملـدة عـام

تعـديـل موضوع
12

تعـديل موضوع  :الـدرس النحـوي
وال ـ ـ ــداليل عن ـ ـ ــد حمم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد هللا دراز ت
1958م كتاب أخالق القرآن منوذجاً ]

.3

منـي حممـد أمحـد

املـاجستا

النحو والصرف والعروض

.4

ـيـف علي دوميـان

املـاجستا

الشريعـة اسسالميـة

.5

رفاعـي حممـد را ـد

املـاجستا

الشريعـة اسسالميـة

املـاجستا

الشريعـة اسسالميـة

علي أن يصبح :

الــدرس الصــريف والنحــوي والــداليل عنــد
حمم ـ ــد عب ـ ــد هللا دراز ت 1958م كت ـ ــاب

دستور األخالق يف القرآن أمنوذجـاً ]

علما بأن هذا التعدي
غير جوهري

تعديل موضوع  :اختيـارات اسمام
الب ـ ــاجي يف كت ـ ــاب النك ـ ــاح والط ـ ــالق م ـ ــن
خـ ـ ــالل كتابـ ـ ــه املنتقـ ـ ــي دراسـ ـ ــة مقارنـ ـ ــة يف

املذقـب ] علي أن يصبح :

اختي ـ ـ ـ ـارات اسم ـ ـ ــام الب ـ ـ ــاجي يف كت ـ ـ ــاب
النكــاح والطــالق مــن خــالل كتابــه املنتقــي

دراسة مقارنـة ]

علما بأن هذا التعدي
غير جوهري

تع ــديل موضــــوع  :مس ــائل
املعــامالت املاليــة بـــ الرافعــي والنــووي مــن
خــالل كتــاب روضــه الطــالبـ دراســة فق يــة
مقارن ــة يف امل ــذهـــــ ] علـــي أن

يصبح :

مسـ ــائل املعـ ــامالت املاليـ ــة بـ ـــ الرافعـ ــي
والنــووي مــن خــالل كتــاب روضــة الطــالبـ

دراسة فق ية مقارنـة ]

علما بأن هذا التعدي
غير جوهري

تعديل موضـوع :

العلـل الفق يـة

يف الزخاة لإلمام القرافـي ] علي أن

.6

حممد قليق

عبد هللا مزيد

يصبح :

العلل الفق ية يف الـزخاة لإلمـام القرافــي

يف العبادات ]

علما بأن هذا التعدي
13

غير

جوهري

وقف قيـد

.7

ي ـة عبد اللـه رسام
اهلاجري
انقـــرار:

املـاجستا

وذل ـ ب ــناوً علــي التقريــر املق ــدم
مــن الطالبــة ( كويتي ــة اجلنسي ــة )
،وبــه احلالــة املرضــية مــن اللجنــة
الطبيـة

الشريعـة اسسالميـة

انمــوافقــة .

انمـوضوع انثانث دشر:
انخطــــاب ال ـوارد مــن جل ـنة الدراســات العليــا ابلكلي ـة جبلســت ا املنعقــدة بتاريــخ 2019/4/1م ،عل ـي رف ـع قيم ـة

رسـوم قاعة املناقشات ابلكلية لطلبـة الماجستير و الدكتوراه ]
ولا :





ثا يـا :

دل

اننحو الأتـ

:

درجـة املاجستا للطالب املصريـ من مائة جنيه إلـي مائتان جني ـاً .
درجـة الدكتوراه للطالب املصريـ من مائتان إلـي ثالمثائـة جني ـاً .
درجـة املاجستا للطالب الوافدين من مائتان إلـي أربعمائة جني ـاً .
درجـة الدكتوراه للطالب الوافدين من أربعمائة إلـي ستمائة جني ـاً .

 لعميـد الكلية احلق فـي ختفيض (  ) % 50من املبالغ للحاالت االستثنائيـة .

انقـــرار:

انمــوافقــة .
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موض ودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضوع انرابع دشر:

انخطـاب الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ 2019/4/1م ،بشـأن موافقـة لـ
قسـم " الةحو والصـرف والعـرو "جبلسـته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/3/25م ،علـي مشاركــة كـل مـن
انسـادة الأساتـذة :
 .1أ.د /ممدوح حممد عبد الرمحن الرمايل

علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د /.محمـد طــه عبد
اللــه

 .2د /.أميـن فتحي عبد السالم

علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د /.جمعـة عو
الوهاب
14

عبـد

 ابحل ـور فقط فـي املؤمتـر املنعقد بكلية الرتبيـة جامعـة مطـروح تحـت دنــوان :
انعلوم انعربية والإسلامية ] ،وذل فـي الفرتة مـن 2019/4/24 : 23م .

دور بلـاد مـا وراء اننهـر فـ

انقـــرار:

ددم انموافقة نحين استكمال وراق انجودة .

انمـوضوع انخامس دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ 2019/4/1م ،بشـأن موافقـة لـ
قســم " التاريخ االس مي " جبلسـته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/3/19م ،بنـاوً علـي الطلـب املقـدم مـن السـيد
الدكتــور /أشرف سمير توفيـ  ،امل ـدرس ابلقس ـم للمشاركــة ف ـي املـؤمتر الدول ـي األول لكليـة الرتبيـة جامعـة
مطروح تحت دنـوان  :إسهامات بلاد ما وراء اننهر ف إثراء انحضارة الإسلامية ] ،وذل فـي الفـرتة مــن : 23
إسهامات دلماء بلاد ما وراء اننهر ف إثراء انحضارة
2019/4/24م ،علي أن تكون مشاركته ببحث بعنوان :
الإسلامية ] .
انقـــرار:

ددم انموافقة نحين استكمال وراق انجودة .

انمـوضوع انسادس دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ 2019/4/1م ،بشـأن موافقـة لـ
قس ـم " علــم الل ــة والدراســات الســامية والشــرقية " جبلســته املنعقــدة بتاري ـخ
2019/3/25م ،علــي سحــب تر يــف القســم للمستشــرق اهلولن ـدي كــي
جلائـزة املل فيصل للغة العربية واألدب لعـام 1441قـ 2020 :م .

فاستي ـغ Kees Versteegh

انقـــرار:

انموافقة دل

سحب انترشيح .
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انمـوضو ع انسابع دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ 2019/4/1م ،بشـأن موافقـة لـ

قسـم " الدراسات األدبية " جبلسته الطارئـة املنعقـدة بتاري ـخ 2019/3/31م ،علـي مشاركــة السـيدة أ.د/
سوسن ناجي رضوان ،األستـاذ ابلقسم فـي فعاليات امللتقي الدولـي السابع لإلبـداع الروائي العربـي بعنوان :
انرواية ف دصر انمعلمات دورة انطيب صانح ] ؛الـذي يقيمـه األ األعلـى للثقافـة ابلقاقرة فـي الفرتة مـن : 20
2019/4/24م ،سداخلة دنوا هـا  :سئلة انكتابة وجمانيات انفوضى ف انرواية انجديدة ] .
انقـــرار:
ددم انموافقة نحين استكمال وراق انجودة .

انمـوضوع انثامن دشر:

15

2019/4/7م ،بنـاء

بشـأن موافقـة ل قسـم " الدراسات األدبية " جبلسته الطارئة املنعقدة بتاريـخ
علـي الطلـب املقـدم مـن السي ـد أ.د /عصـام خلــف كامـ  ،األست ـاذ ابلقسـم ووكي ـل الكليـة لشـئون التعلـيم
والطالب علي رفـع التنبيـه ؛الذي وقـع عليه بتاريـخ 2018/10/3م ،النت ـاو مدتـه القانونيـة .
انقـــرار:

انموافقة ف حانة إذا ما كا ت انمدة انقا و ية ستة شهـر و رد انموضوع فـ
إذا كا ت انمدة داما طبقا نلتعديل انجديد .

حانـة مـا

انمـوضوع انتاسع دشر:
تفـويـ السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيـ األ فـي اعتمـاد نتيجة االلتماسـات االاصة ابلفصل الدراسـي األول
عـام 2019/2018م ،وكل ما يتعلـق بشئون التعليم والطـالب ابلكليـة .
انقـــرار:

انمــوافقــة .
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( ما يستجـد من دمــــال )

انمـوضوع الأول:
انخطــاب الـوارد م ـن قس ـم " الب غة والةقد األدبي واألدب المقارن " بشــأن ع ـدم
تسجيـل رسائـل الماجستير و الدكتوراه ] ف ـي األحيـاو مـن العلمـاو ؛حيـث أن الطال ـب /مصطفي
جمال كام إبـراهيم ،تقـدم ططـة ـث للتسـجيل لدرج ـة " الماجسـتير "وواف ـق القسـم بتاري ـخ
2018/11/26م ،ونظ ـراً لتعــارض موضــوع االطــة مــع قـ ـرار ل ـ الكليــة ؛فقــد مت التعــديل املوضــوع نيصبـــح :
سيميائ ية انجسد ف انشعر انمصري انمعاصر قراءة ف ماذج مختارة ] .
انقـــرار:

انمــوافقــة .

انمـوضوع انثا :
بشــــأن حم ــر اجتم ــاع مكتــب الت ــدريب امليدان ـ ـي ي ــوم االثنـــ املواف ـ ـق 2019/4/1م ،وسناقش ــة وفح ـ
االلتماسات املقدمة من طالب الفـرق الثانية – الثالثة – الرابعة ] طصـو االعتـذار عـن
عدم ح ورقم التدريب اللغوي والتدريب امليدانـي ،ودددهـم :
م.

انتدريــب

انفرقـة

انعـدد

.1

اللغـوي

الثانيـة

20

16

.2

امليدانـي

الثالثـة

6

.3

امليدانـي

الرابعـة

2

انقـــرار:
 .1ددم انموافقة دل
.2

كل من تقدمو ا بطلبات دون دذار مقبونة .

استثناء انطانب /إس م أبو خةجر عبد الـرحيم،

بانفرقـة انرابعـة ،ويحـول إنـ

مركز انمخطوطات نلتدريب نمدة ( خمسة دشر) يوما .
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انمـوضوع انثانث:
انخطـاب الوارد مـن مركز اختبارات اللغات األجنبية بشـأن الطالب الآتـ
 .1أحمد إبراهيم سعد
 .2خالد عبد اللطيف عايض
 .3عواد صبر محمد

سماؤهـم :

( كويتي الجةسية ) مسـجلـ لدرج ـة " الماجسـتير " ابلكليـة ،وتقـدموا بشـ ادات اللغـة االجنليزيـة
احلاصلـ علي ا من جامعة القاقرة ،وسراجعة كشوف االختبارات تبـ عدم ،وجود أمسائ م فـي الكشوف ضمن الطالب
الذين أدوا االختبار فـي املواعيد احملددة ابلش ادات ابسضافة إلـي اختالف الش ادات املقدمـة عـن الشـ ادات األخـرى
التـي ترد إلينا من نف املركز ؛مما يت ف أن الش ادات وا سليمـة .
انقـــرار:

يعاقب جميع انطلاب بوقف الـإجراءات نمـدة شـهرين مـن تاريخـ مـع إنـزامهم باجتيـا انشـفوي
حسب قرارات انجامعة .

وقد ا ته

مديـر مـا ة انمجلـس
انمجلـــس
/.

الاجتماع و غلق انمحضر ف

حين ف

تمام انسادة انثانثة دصرا

مراجـع انمجلـس نغويـا
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوهاب

انسيد محمد سيد دبد

يعتمــد
17

،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمن انريحا
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