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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

  

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م8/4/2019 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، ( ابريـل)
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 

 محمـد عبد الرحمن الريحاني
 

 
 

 
 

 

 

   رئــيس المجلــس               - محمــد دبــد انــرحمن انريحــا  االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور/بــد  
   :  ـانتان ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنًا اذعضاء، ادة ـعميـد الكلية مُرحباً بالسو

 مبارك نلكلية دل  مشاركتها ف  انمؤتمر بنجاح . :  ولا   
 

  كلية دار العلومكلية دار العلوم
FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 امعة المنياج

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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 . م2018/2019ي ـللعام اجلامع اجلامعة أسعار وفـق بـد أسعار الكتـجلنة لتحدي لـتشكي :ثا يـا   

 :ـرارـانقـ 

 : نجنة من انسادة الأساتذةانموافقة دل  تشكيل        
 

 لـف  امـعصـام خل. أ.د/ 1
 

 اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
 وو يـل الكلية لشـئون التعليم والطالب 

 رئيسـا  

 عضـوا   كليـةالمتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمي بال اتـاذست نعمـة علـي مرسـي. أ.د/ 2

بقسـم الدراسـات اذدبيـة  المساعد المتفرغ اتـاذست الشقيري  محمـد علم الدين.  د./ 3
 كليـةبال

 عضـوا  

 

قبل العرض  علي أال يتم توزيع أي كتاب أبي قسم ابألقسام توصيفـاً الكرتونيـاً واد ـتوصيف امل ادةـإعبخصـوص : ـا  ثانث 
 . ةـلجنل،وا الكليةد أ.د/ وكيل ـار ويعتمد من السي،واألسع علي اللجنة ملراجعة مطابقة املقررات

 :ـرارـانقـ 

 .بانعرض دل  انمجانس ،وانبدء ف  الإدداد نلأمر تكليف انسادة رؤساء الأقسام     
 

 

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

 :ـرارـانقـ 

 . ةافقـوانمـ     
 

 

[  ابريــ فصل بينــي للطلبــة الراسـبـ فــي مـواد املتطلبــات أو واقـا بواقــع مـرتـ فــي   ــر    دـدق:  خامسـا  
  جـيم املدمـلـالتع ي تنفيذ أي تعديالت خاصة بربامجـف، دميد انكليةأ.د/  السيـد ويفـوض، [ سبتمبر،وفـي   ـر   

. 

 :ـرارـانقـ 

 .ة افقـوانمـ      
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(2) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

مــج بيـ  فــ وصـبخصـ:   سادســا     – الشــريعة االســ ميةام   ـي العلـوم اسسالميــة ت ـم أقســـعمــل بـر
  [  التاريخ االس مي – الفلسفة االس مية

 :ـرارـانقـ 

 : وهـملآتية  سماؤهم ،تكليف انسادة ا         
 

 رئيسـا   المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالميـة  اتـاذست . أ.د/ محمد عبد الرحيم محمد1

 نعمـة علـي مرسـي. أ.د/ 2
 

 عضـوا   المتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمي  اتـاذست

 عضـوا   المتفرغ بقسم الفلسفـة اإلسالميـة اتـاذست . أ.د/ سيد عبد الستار ميهوب3

 عضـوا   المتفرغ بقسم الفلسفـة اإلسالميـة اتـاذست السيد محمد سيد عبد الوهاب. أ.د/ 4

 عضـوا   ورئيس قسم الشريعة اإلسالميـة  اتـاذست عـزت شحاتة  ـرار.  أ.د/ 5
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 عضـوا   ورئيس قسم التاريـخ اإلسالميـة  اتـاذست . أ.د/ محمـد سيد  امـل6

 .البينيـة  لعمـل الالئحـة  
 

 

ــة السيـــد أ.د/  تفويـــ :  سابعـــا    ا يــرد علي ــا مــن ـي اجلامعــة ،وكــذل  مـــي اعتمــاد اللــوائف لرفع ــا إلـــفــ ،دميــد انكلي
 . اعـملحوظات جلنة القط

 :ـرارـانقـ 

 .ة افقـوانمـ      
 
 
 
 
 

ــــــا    ـــــا الئحـــــة الدراســـــات وصـبخصـــــ:   ثامنـ ـــــة  ـــــال   العلي ـــــة سوافق ـــــة للجامع ـــــ  م، و 23/5/2017املقدم ل
ولـــم يت ــذ بشــ  ا أي  م،23/10/2018ي ـوافــق علي ــا  لــ  الدراســات العليــا ابجلامعــة فــم، وقـد 23/9/2018

ــةإجــراو ويكلـــف األــ  أ.د/  ــد انكلي ،وال يوجــد رد مــن  ثـام الثالـــللعــراً  أل ــا ـنظــ ةالــدفاع عــن الالئحــ ، ب ــرورةدمي
  . هـي التاريخ نفسـلطالب املرفوعة فأو اسجياب ،وكذل  الئحة  ئون ا اجلامعة حوهلا ابلسلب

 :ـرارـانقـ 

 . انموافقة دل  رفع الأمر مرة  خري نلجامعة لادتماد انلائحة     
 
 
 
 
 

 

ـــا    ـــم :   تاسع ــا يت ــبالد أو فـــي الــداخل إال بعــد خطـــاب اجلـــودة  ل اعتمــاد أي خطــاب للمشاركـــات البحثيــة خـــار  ال
 ،واستيفـاو األوراق .

 :ـرارـانقـ 

 .ة افقـوانمـ      
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

،وقو مـن  ختلو من وكيل  ئون البيئة لكون الالئحةن ـالوافدي ةـي الئحـاسدارة ف  ةـمكافد ـل بنـتعدي وصـبخص:  داشـرا  
 .ابلليسان  والدراسات العليا  فيما يتعلق بشئون الطالب الوافدين البيئة ،وختدم أمورابلكلية  اسدارية اهليئة
 :ـرارـانقـ 

) ف   سبة  من جملة انمستحق % ( 6)   دميد انكلية إن  تعدل  سب الإشراف بلائحة انوافدين         
 % ( 1) ثم وكيل انكلية نشئون انبيئة وخدمة انمجتمع  % ( 3

 .% (  1)  إن   سبة انكلية  مينثم  
 

 

بالسـةة    ،م2018/2019للعـام اجلـامعي  ةامتحـاـت الدراسـات العليـا ابلكليـ وصـبخصـ:  ادي دشرـانح 

وم دبلـ - الدبلوم الخاص - اتـدي مخطوطتمهيـ - رالتمهيدية للماجستي

 . [ دبلوم المأذونية الشرعيـة - اتالمخطوط
 :ـرارـانقـ 

 . م1/7/2019 يوم تالامتحا ادل   ن تبد   ةافقانمـو      
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  ميــن انمجلــس، انسيــد محمـــد سيـــدالسيـد اذستـات الد تـور/   من االست ـالل بـدأ ـأن فرغ األ وبعـد      
 : و انتانـ ـاننح ـات اجللسة عليعرض موضوع

 

    انمـوضوع الأول:
 م .11/3/2019بجلسـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :رارــانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .            
 

   :انثا   انمـوضوع
اندراسـات انبينيـة فـ  انعلـوم انعربيـة والإسـلامية فـ   :   بعنوان توصيات املؤمتر الدولـي التاسع أنـبش      

 . م26/3/2019 – 24الذي مت انعقاده فـي الفتـرة مـن [ ؛  ضوء انتسارع انتكنونوج  وانمعرف 
 :ـرارـانقـ 

نلدراسـات انعليــا  انجامعـة س ائـب رئـي  انسـيد  .د/ ـنمعانـ انتوصـيات ة وترفـعـانموافقـ          

 . ثوانبحو

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(4) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

    :انثانث انمـوضوع
، ورئيــ  األـ  علـي أن يكـون املـؤمتر العلمـي الدولــي القـادم للكليـة ليـةدميد انكاملقرتح املقدم من السيـد أ.د/  بشـأن      

 [دور انعلوم انعربية والإسلامية ف  تكريس الأمن انفكري وتحقيق انسلام انمجتمع   :   بعنوان
 :ـرارـانقـ 

 نرة مـ  انفتـفـ انقادمانعاشـر فـ  مارس  اندون  يعقد انمؤتمر دل   نوافقة انم         
 . م 24/3/2020 – 22

 

    :انرابع انمـوضوع
تشـكيل جلنـة لفحـ  ي ـعلـم، 17/3/2019" بتاريــخ  الدراسـات األدبيـةموافقة  ل  قسـم "  بشـأن     

املـدرس ابلقسم إلـي جلنة الرتقيـات لألساتذة املساعديـن ،  سهير محمد سيد حسانين/ ةالدكتـور  ةللسيد النشاط
. 
 :رارــنقـا 

 : انسادة الأساتذةمن وافقة دل  تشكيل نجنة نفحص اننشاط انم            

 لـف  امـعصـام خل. أ.د/ 1
 

 اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
 وو يـل الكلية لشـئون التعليم والطالب 

 رئيسـا  

 عضـوا   كليـةورئيس  قسـم الدراسـات اذدبيـة بال اتـاذست سعيـد الطـواب محمـد. أ.د/ 2

 عضـوا   كليـةبقسـم الدراسـات اذدبيـة بال المتفرغ اتـاذست بد الجواد شعبان الفحامع.  أ.د/ 3

 

  : ـلابنطموضودات شئـون ا
    :انخامس انمـوضوع
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الفصـل  مقرتح حتديد مواعيد امتحاـت بشـأن الوارد من السيـد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبانخطـاب     
 : الأتـ  دل  م،2018/2019ي ـم اجلامعي للعاـالدراسي الثان

 م .24/6/2019 وتةتهـي فـيم، 8/6/2019ن ـدأ امتحاـت التحريري اعتباراً مـأن تب .1

 م .27/5/2019 إلـيم، 12/5/2019ن ـدأ امتحاـت الشفوي مـأن تب .2

 :ـرارـانقـ 

حتـ  م، 4/5/2019ويبد  انشـفوي مـن  م،18/5/2019انموافقة دل   ن تبد  الامتحا ات من           

مع شرط ددم تعطيل انمحاضرات وتبد  امتحا ات انشـفوي مـن انسـادة انواحـدة بعـد  م،16/5/2019

 انظهر . 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(5) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

    :انسادس انمـوضوع
 ور/ـالدكتـ املقـرتح املقـدم مـن السـيد بشــأن ية لشـئون التعلـيم والطـالبالوارد من السيـد أ.د/ وكيل الكلانخطـاب  

بطبـع ملـف "  الفلسفة االس مية"  مـاذ املسـاعد بقســاألستـ، محمد محمد عبد الصالحين
امتحاـت ملقررات قـذا الفصـل الدراسـي أبسـئلة امتحـاـت العـامـ السـابقـ ،وذلـ  الدمـة الطـالب ؛حيـث يـتم الطبـع 

 ي مركز امل طوطات ابلكليـة .ـوالتصوير ف
 :ـرارـانقـ 

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

 

 

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

علي أبـو للنزيـل/  ذارـوم االعتــل رســرورة حتصيــضـم، علـي 2019( لسنــة  31جة الفتوى رقـم ) القانوين بنتي

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

 :ـرارـانقـ 

 . ة دل  انر ي انقا و  ـانموافق     

 
    :انثامن انمـوضوع

(   51، رقـــم )  (  45( ، رقـــم )  37رقـــم )  ة الفتــوىـة بنتيجـــن اسدارة العامــة للشــئون القانونيـــالــوارد مــ ابـانخطــ      
 : الأتـ  دل  ةـم، املوافق2019لسنـة 

 

 لبعد انتعدي قبل انتعديل تعديـل اسـم انخريـج م.

تصحيـح  متسـاح حممد عثمان علي .1

 اسـم

 حممـود حممد عثمان علي حممد عثمان عليمتسـاح 

 
2. 

تاريخ  

 المي د

 م5/1/1994 م5/2/1994
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  ـمح فاطمة حممد معتمد خفاجة

 ةـــامـاالق

 اليمـن مصـر

الرقم  يـود كتيبـاو حممـأمس .3

 القومـي

2941010250424

2 
2941010250424

3 

 : رارــنقـا 

 .انمــوافقــة     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(6) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 موضودات اندراسات انعليا : 

 :     تاسعانمـوضوع ان

 ( 14عددقـم )    ولا  : انمنـح :
 
 

 
 

 مسلس 
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوع

 

 

 التقدير

 مرتبة الشرف األويل راهالدكتـو  الشريعـة اسسالميـة ه عبد النيب ضيفـفتف الل  .1

 مرتبة الشرف األويل الدكتـوراه الشريعـة اسسالميـة فالح ذايب العازمي عبد هللا  .2

 مرتبة الشرف األويل الدكتـوراه الشريعـة اسسالميـة د عبد احلليم قيكلـحمم     .3

 ثانيةال مرتبة الشرف الدكتـوراه الشريعـة اسسالميـة حممد جنيب إمساعيل لإمساعي   إ  .4

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة د نوار مبارك العازميـرا      .5

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة دـوض را ـر عـاثم    .6

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة عـالل ف يد ف د ـفـط     .7

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة منـاورد فالح مطلق ـحمم  .8

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة اديـور سعود بـمنص  .9

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة يـميد العتيبيل حمـمشع      .10

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة رـيطـف حنف خليـيوس      .11

 ممتـاز  املـاجستا الشريعـة اسسالميـة عصويد فر د ـف زيـيوس       .12

 ممتـاز  املـاجستا يـاسسالم التاريـخ د حمروس علي حممودـحمم  .13

 ممتـاز  املـاجستا يـاسسالم التاريـخ د خميمر عبد احلميدـحمم  .14

 :ـرارـانقـ 

وأوصـى برفـا اذمـر إلـي سـعادة اذسـتات الـد تور/               نائـ   منـحوافق المجلس على ال          
 لشئون الدراسات العليا والبحوث .رئيس الجامعة 

 



 7 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(7) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :عاشر انمـوضوع ان

 ( 25عددقـم )     ثا يـا  : انتسجيـلات :
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 المشـرف

 ـةقسـم انشريعة الإسلامي
 

ة ـة دراسـة العامـم املتصلة ابملصلحـاجلرائ الدكتـوراه رـن حممد عبد الظاقـأمي .1
 ـةة مقارنـفق ي

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد

ه ـي أحاديث فقـغ األمر والن ي فـصي الدكتـوراه ادرـد حس  عبد القـحمم .2
ا يف ـن صحيف مسلم وأثرقـاملعامالت م

 ةـصولية فق يام الفق ية دراسة أـاألحك

 خطاب د  رف الدينأ.د/ حمم 

ي سننه من كتاب ـات اسمام أبو داود فـرابعي املـاجستا رـد مسفـوى حممـسل .3
   ى آخر كتاب األدبـاألق ية حت

 عـزت  حاتة كـرارأ.د/  
 تـود حممد هبجـحممد./   

ة ـن تيمياملسائل الفق ية اليت خالف في ا اب املـاجستا الـي مجـر علـقدي .4
 التـر املعامـي ويـن حزم فـاب

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد 

ي ابب ـول فـج الفروع علي األصـختري املـاجستا رانوف  طيد ـد محيـف  .5
املعامالت من خالل كتاب منت ي اسرادات 

 يـملنصور الب وت

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد 

 – 544رازي ـآلراو األصولية لإلمام الف ر الا املـاجستا ع حممد عبد الوقابـربي .6
ره مفاتيف الغيب دراسة ـقـ من خالل تفسي606

مقارنة بتفسا اسمـام حممد بن جرير الطربي 
 قـ جامع البيـان310 – 224

 عـزت  حاتة كـرارأ.د/  

إمساعيل زقا عبد احلميد  .7
 صباغ

كتـاب نيسا املسا علي  رح السرخسي  املـاجستا
ي ـ الكبا للقاضي حممد منيب العنتابللسا

 قـة وحتقيـقـ دراس1238ت 

 عـزت  حاتة كـرارأ.د/  

ن للراوندي الشيعي يف ه القرآـكتاب فق املـاجستا ر حممد عمر عبد االاـعم .8
 ةـلسنه واجلماعة دراسة نقديميزان أقل ا

 معتمد علي أمحد سليمانأ.د/  
 نـد حسـر أمحـايسد./   

التعارض الظاقري للن  الشرعي وأثـره يف  املـاجستا علوش ـصر العجميخالد  .9
 اختالف الفق او دراسة فق ية مقارنـة

 عـزت  حاتة كـرارأ.د/  
 د./ حممـود حممد هبجـت  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
(8) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 

 

 

 

حممـد عبد الناصر فـاروق  .10
 حسيـن

اختـالف اسمامية مع أقـل السنة فـي مس ليت  املـاجستا
 واحلدود دراسة فق ية مقارنةاجلناايت 

 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 

ختريـج الفروع علي األصـول عنـد املالجيون  املـاجستا سعـود عبد العزيز عبد اللـه  .11
التفسـاات األمحديـة فـي  احلنفي فـي كتابه

 بيان اآلايت الشرعيـة

 عـزت  حاتة كـرارأ.د/  
 د./ قـدي حسن صديـق  

 

 انتاريخ الإسلام قسـم 
 

تذكرة  كتابه  من خالل ن حبيب مؤرخاً ـاب الدكتـوراه  ودـع حممـي ربيـعل .12
 هـور وبنيـي أايم املنصـالنبيه ف

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي 
   

 

  انلغةدلم قسـم 
 

مستوايت العربية يف مصر يف النصف األول  الدكتـوراه  يماو أمحد حممود جاد هللا .13
ة تطبيقية يف أعمال من القرن العشرين دراس

 1973 -1894حممود تيمـور  

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

د ـرو حممـي  عر عمـة الفعلية فـملاو اجلـبن املـاجستا علي نـد علي حسيـأمح .14
 ودهـف

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

ال الكالمية يف رواية بـ القصرين ـاألفع املـاجستا راو حممد عبد الرازقـإس .15
 ةـة تداوليـوظ دراسـلنجيب حمف

   الكرميعبد البديع عبد أ رف  د/.أ 

 

 انصرف وانعروضاننحو وقسـم 
 

ي توجيه الداللة ـاق النحوي فـدور السي املـاجستا أمحـد مـد ف يـوالو أمح .16
 اـً وان املتنيب منوذجـالزمنية دي

 / حممـد خليفـة حممـودد.
 

 

 اندراسات الأدبيةقسـم 
 

   د دكـروري  يـر أمح  أ.د/  عـر عمر قـزاع دراسـة أسلوبيـة املـاجستا أميـن منصور عبد العزيز .17

                عبد اهلادي علي عبد اهلادي/ .د
 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(9) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 انفلسفة الإسلاميةقسـم 
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ا التجديد يف التصوف والرقبنة عند كل ـق اي املـاجستا حممد علي سيد عبد العال .18
الشيخ عبد احلليم حممود والبطريرك  من

 ثـودة الثالـ ن

 السيد حممد سيد عبد الوقاب   أ.د/  

ة ـة وآاثرقا الفكريـات العقديـاالحنراف املـاجستا دـد مكادي أمحد أمحـأمح .19
ربية)حزب هللا والسياسية علي اأتمعات الع

 األحباش منوذجاً دراسة حتليلية نقدية -احلوثيـ

 سيد حممد سيد عبد الوقاب   الأ.د/  

مصطفي حممد عبد الصاحلـ  .20
 أمحد

راوة عند ـ  الدي  املقدس وإ كالية القـالن املـاجستا
 ةـون دراسة حتليلية نقديـحممد أرك

 السيد حممد سيد عبد الوقاب   أ.د/  

 السيد حممد سيد عبد الوقاب   أ.د/   ض نقدأدوات الصويف التعبدية والعلمية عر  املـاجستا صاحل حممود حممد عبد هللا .21

د ـدي عبد الرازق امحـمح .22
 حممد

ـي تفسا ع د الدين ا العقيدة فـق اي املـاجستا
 قـ756تاسجيـي 

 د عبد الستار مي وبـسيأ.د/  

ز ـي العلوم اسسالمية عند العج البحث فـمن  املـاجستا ة عبد الرمحن حسنـأسام .23
 قـ660م تن عبد السالـب

 د عبد الستار مي وبـسيأ.د/  

رو عبد الرمحن حسن ـعم .24
 علي

ن ـا العقيدة يف تفساي العياش وابـق اي املـاجستا
 ـةة مقارنـه دراسـعرف

 د عبد الستار مي وبـسيأ.د/  

 يـة  اسنسان واحليوان عند الي ودـتقدي املـاجستا اـد رضـن حممـمؤم .25
 هـسالم منة وموقف اسـواهلندوسي

 أمحد حممود إمساعيل اجلزار     أ.د/  

 

 :ـرارـانقـ 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دل  انتسجيل           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(10) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انحادي دشرانمـوضوع 
 ( 25عددقـم )     ثانثـا  : انتشكيـلات :

 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجةـة مكونة من

 قسـم انشريعة الإسلاميـة
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ي اختالف ـام وأثرقا فـث األحكـأحادي هالدكتـورا ه  عبانـحممد مجعة عبد الل .1
ن أدلة ـالفق او من خالل بلوغ املرام م

اح ـي النكـن حجر كتابـاألحكام للحافظ اب
 اً ـوالطالق أمنوذج

/ .د رارـة كـزت  حاتـعأ.د/ 
     ديـن التنـد أميـحمم
     ودـد حممـر حممـبشيأ.د/ 

ة ـالت املاليـي املعامـروق الفق ية فـالف هالدكتـورا ضيف هـحييي عايد عبد الل .2
ة فق ية ـي األحكام دراسـاملعاصرة وأثرقا ف

 ـةمقارن

 خطاب د  رف الدينأ.د/ حمم
 رار            ـة كـزت  حاتـعد/ أ. 

   عبد التواب سيد إبراقيمأ.د/  
ه ـي في ا ابن قدامـل اليت حكـاملسائ الدكتـوراه دـه حممد عبيـعبد الل .3

كتاب أول   ي من ـي كتابه املغنـاسمجاع ف
 رـاب احلجـي بـالبيع إل

 خطاب د  رف الدينأ.د/ حمم 
   رار          ـة كـزت  حاتـعأ.د/  
   فـد يوسـال حممـمجأ.د/  

ارس سامل عامر سلطان ـف .4
 يـالعجم

د الفق ية املست رجة من كتاب ـالقواع الدكتـوراه
 وويـرح مسلم للنـ 

 خطاب د  رف الدينأ.د/ حمم
 رارـة كـزت  حاتـعأ.د/  
           لـدي خليـي محـالليثأ.د/  

ن سعد حممد ـعبد الرمح .5
 السند

قواعد الفق ية الق ائية وتطبيقاهتا عند ال الدكتـوراه
 مام ابن قيم اجلوزية دراسة مقارنـةاس

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد
 رارـة كـزت  حاتـعأ.د/  

                   دـد سيـن حممـحسأ.د/ 
عبد الرمحن حممد معيكل  .6

 يـالعجم
ب ـالت املالية للمكاتـام التعامـأحك الدكتـوراه

ابلقانون  ـة فق ية مقارنةاسالعقارية در 
 يـالكويت

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد
 رار            ـة كـزت  حاتـعأ.د/  

 أ.د/آمـال حممد عبد الغنـي
 أحكـام حتديد املعقود عليه يف الفقـه الدكتـوراه د حممد معيكل العجميـأمح .7

 الكوييت دراسة مقارنة اسسالمي والقانون
 رةـملعامالت املعاصع التطبيق علي اـم

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد
 رارـة كـزت  حاتـعأ.د/  

     ودـد حممـر حممـبشيأ.د/ 
ملواز ـن اارات الفق ية لإلمام ابـاالختي الدكتـوراه رانـعوي قـد مطلـحمم .8

قيم املالكي يف املعامالت إبرا نـحممد ب
 ـةة فق ية مقارنـدراس قـ269ت

 حيم حممدأ.د/ حممـد عبد الر 
 رارـة كـزت  حاتـعأ.د/  

      انـد عثمـد حممـحممأ.د/ 
 

الفق ية أليب احلسن الل مي االختيـارات  الدكتـوراه عـوض حييي عوض  الش .9
املالكي يف املسائل االالفية العبادات دراسة 

 ارنـج املقـي ضوو املن ـة فـفق ي

 رارـة كـزت  حاتـعأ.د/ 
 بخطا د  رف الدينأ.د/ حمم
     ودـد حممـر حممـبشيأ.د/ 

 أ.د/ حممـد عبد الرحيم حممد ـن عبـدوس احلنبلـيباآلراو الفق يـة ال املـاجستا حممد رديـد العزيز بـعب .10
 رار            ـة كـزت  حاتـعأ.د/  
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 أ.د/آمـال حممد عبد الغنـي 
قاهتـا الفق ية عند القواعـد األصولية وتطبي املـاجستا طـه مسعود علـي علـي .11

 اسمـام الزركشـي
/ .د رارـة كـزت  حاتـعأ.د/ 

     ديـن التنـد أميـحمم
     ودـد حممـر حممـبشيأ.د/ 

املقاصـد الشرعية فـي القرآن الكرمي عنـد  املـاجستا رائـد نبيل صابر حممـد .12
 مفسـري القرن الرابع عشـر اهلجـري 

د/ أ. رارـة كـزت  حاتـعأ.د/ 
     سيـن عبد اأيد حسـح

     ودـد حممـر حممـبشيأ.د/ 
 

 
 

 قسـم اندراسات الأدبية
 

د ـي قص  خالـات السرد فـتقني هالدكتـورا رجب فوزي حممود  فر  .13
 يـالسروج

        لـف كامــام خلـعص أ.د/ 
           دـواب حممـد الطـسعي أ.د/

     انـد عثمـاو حممــهبد/ .أ 
 او أمحد صديق فر ـأمس .14

 
 

 واد  عبان الفحام    ـد/ عبد اجل.أ ةـة سيميائيـي دراسـحلمصـن ا  اجلـدي  املـاجستا
        لـف كامــام خلـعص أ.د/

              دـل حممـي إمساعيـانق/ .د
ي الرواية املصرية ـاب األنثوي فـاالط املـاجستا نـي حسـا م نـدالي .15

 ارةـخمت اذ ـرة منـاملعاص
        لـف كامــام خلـعص أ.د/
           دـواب حممـد الطـسعي أ.د/

              دـل حممـي إمساعيـانق/ .د 
 

 

 قسـم اننحو وانصرف وانعروض
 

وال ال عيفة واملردودة يف  رح ـاألق الدكتـوراه د حممود أمحد  حاتةـحمم .16
 ةـن مال  دراسة حتليليـالتس يل الب

    حممد عبد الرمحن ـدوح ممأ.د/ 
 رـد الصغيـد حممـأمحأ.د/  
         دـن سيـالل حسـجد./   

ي القرآن ـاب معانـي كتـب فـوارض الرتكيـع ملـاجستاا زينب عبد العزيز عبد الغ  .17
 ةـة حنوية دالليـراو دراسـللف

     دـود أمحـب حممــرج أ.د/
    ودـة حممـد خليفـحمم د./

    دـق سيـعبد االال دـسي د./ 
 

 

 قسـم دلـم انلغـة

ري يف ـعند الزخمش ة  التداوليـاألس هالدكتـورا مـد إبراقيـاو سيـعلي .18
ض ـتفساه الكشاف عن حقائق ووام

  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الت ويل

 أمحـد عـارف حجـازيد/ .أ 
      درـوض حيـد عـفريد/ .أ 
 د أمحـدالسيم ـعبد املنعأ.د/  
     يـد  لقامـالو حممـع  د./ 

 ة الإسلاميـةقسـم انفلسف
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د ـعقائـي ة والفلسفية فـول الدينيـاألص هالدكتـورا دـب أمحـالح رجـص .19
 ادرـق واملصـواثئالي ـة فـدراس ةـاسمساعيلي

 دي ـي اجلنـد علـد/ حمم.أ 
 ف عبد احلكيم خلفـخلد/ .أ 
 قابالسيد حممد سيد عبد الو أ.د/  

 دي            ـي اجلنـد علـحممأ.د/   يـن العربـل بـ الغزايل وابـالت ويمن ـج  الدكتـوراه د مرعي عبد الرازقـحمم .20
     دـم  حممـر قا ـاصـند/ .أ 
 السيد حممد سيد عبد الوقاب   أ.د/  

ضـي اسابن حممد أطفيش ـا العقيدة بيـق اي الدكتـوراه يـان قا م بيومـعثم .21
قـ من خالل تفساه قيمان 1332ت

ت  يـمامالزاد وحممد الطباطبائي اس
 دراسة نقدية  قـ1393

 ادـود لطفي حممد جـحممأ.د/  
 دـمحأ نـد حمي الديـحممأ.د/  
   نـصاحليعبد الحممد حممد / .د

 يرد للقسم لتطبيق القانونالقرار/ 

 و بكرـي أبـات عند القاضاو والصفـاألمس ملـاجستاا انـن عثمـارق حمسـط .22
 يـالعرب بـن

 د عبد الستار مي وبـسيأ.د/  
 السيد حممد سيد عبد الوقابأ.د/  
   ادل خلف عبد العزيزـعأ.د/  

ة احملبوب ـفـي حمبوب ـوايـة املطلخمطـوط  املـاجستا د رفعت حلمي حممدـحمم .23
:  105 أتليف عبـد الغنـي النابلسـي

م يف ضوو 1731:  1641قـ / 1143
 التصوف اسسالمي حتقيق ودراسة

 م  ـد إبراقيـدي حممـ أ.د/  
 السيد حممد سيد عبد الوقابأ.د/  
        زـد سالمة عبد العزيـحممد/ .أ 

ال ابلنية ـخمطـوط تس يل املدخل لتنمية األعم املـاجستا د مجال عبد السالمـأمح .24
ن عجيبة ـة عند اسقبال البـالصاحل

وف ـوو التصـي ضـفم 1809ـ/ ق1224ت
 ـةي حتقيق ودراسـاسسالم

 أمحد حممود إمساعيل اجلزار     أ.د/  
 السيد حممد سيد عبد الوقابأ.د/  
        زـد سالمة عبد العزيـحممد/ .أ 

ـل وإمساعي أدقـمل ـن إمساعيـب بيـالتغري املـاجستا موسي قا م حلمي بيومي .25
 ة ـلية حتليـدراس م1962ت  مظ ر

 دي            ـي اجلنـد علـد/ حمم.أ 
 د عبد الستار مي وبـسيأ.د/  
   ال أمحد سعيد املرزوقيـمجأ.د/  

 . ـةانمقترح اتوافق انمجلس دل  انتشكيل      :ـرارـانقـ 

     :انثا   دشر انمـوضوع
 ( 7عددقـم )   رابعـا  : موضودـات متنودـة :

 

 
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 لقسما

 

 المــد

 ملـدة عـام سـادس النحو والصرف والعروض املـاجستا إحسان عبد املغيث محزة .1
 ملـدة عـام  الدراسـات األدبيـة املـاجستا د حجا  السعديـأمح .2

 

 تعـديـل موضوع
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3. 

 
 

 
 

 دـد أمحـي حممـمن

 
 
 
 
 
 

 

 ـاجستاامل

 
 

 
 

 النحو والصرف والعروض

الـدرس النحـوي   :   موضوعتعـديل  
ـــــــد هللاو  ـــــــد حممـــــــد عب ـــــــداليل عن ت دراز  ال

[  كتاب أخالق القرآن منوذجاً م  1958

 :  علي أن يصبح
ــد    الــدرس الصــريف والنحــوي والــداليل عن

ـــــد هللا ـــــاب   م1958دراز ت  حممـــــد عب كت
 [ اـً دستور األخالق يف القرآن أمنوذج

علما  بأن هذا التعدي  

 جوهريغير  
 
 

 

 
 

4. 

 
 
 

 
 انـي دوميف علــي

 
 

 

 
 

 
 ـاجستاامل

 
 
 
 

 الشريعـة اسسالميـة
 
 

 
 

ارات اسمام ـاختي  :   موضوعتعديل  
 البـــــاجي يف كتـــــاب النكـــــاح والطـــــالق مـــــن

ــــــة ــــــه املنتقــــــي دراســــــة مقارن يف  خــــــالل كتاب
 :  علي أن يصبح[  بـاملذق

ـــــــ   ـــــــاجي يف كتـــــــاب ـاختي ارات اسمـــــــام الب
النكــاح والطـــالق مـــن خـــالل كتابـــه املنتقـــي 

 [ ـةاسة مقارندر 
علما  بأن هذا التعدي  

 جوهريغير  
 
 
 
5. 

 
 
 

 دـد را ـي حممـرفاع

 
 
 

 ـاجستاامل

 
 
 

 الشريعـة اسسالميـة

ــــوعتعــــديل   مســــائل   :   موض
 ت املاليــة بـــ الرافعــي والنــووي مــناملعــامال

روضــه الطــالبـ دراســة فق يــة خــالل كتــاب 
ــــ مقارنـــة يف املـــذه ـــي أن [  ـ عل

 :  يصبح
ــــة بـــــ الرافعــــي مســــائ   ل املعــــامالت املالي

الطــالبـ  مــن خــالل كتــاب روضــة والنــووي
 [ ـةدراسة فق ية مقارن

علما  بأن هذا التعدي  

 جوهريغير  
 

 
 

 
6. 

 
 
 

 حممد قليق  عبد هللا مزيد

 
 

 
 ـاجستاامل

 
 

 
 الشريعـة اسسالميـة

العلـل الفق يـة   :   موضـوعتعديل  
علي أن [ يف الزخاة لإلمام القرافـي 

 :  يصبح
 العلل الفق ية يف الـزخاة لإلمـام القرافــي  

 [يف العبادات 
علما  بأن هذا التعدي  



 14 

 جوهريغير  
 قيـد وقف

 
 

7. 

 
 

 ي ـة عبد اللـه رسام 
 اهلاجري

 
 

 املـاجستا

 

 
 الشريعـة اسسالميـة

وذلــ  بـــناوً علــي التقريــر املقـــدم 
(  كويتيـــة اجلنسيـــة)  مــن الطالبــة

حلالــة املرضــية مــن اللجنــة ،وبــه ا
 الطبيـة

 :ـرارـانقـ 

 .انمــوافقــة       
 

     :انثانث دشر انمـوضوع
ـــاب        ة ـع قيمـــرفــي ـ، علــم1/4/2019جبلســت ا املنعقــدة بتاريـــخ  ةـابلكليــ الدراســات العليــانة ـوارد مــن جلـــالــانخطـ
 : دل  اننحو الأتـ [  وراهالدكت و الماجستيرة   ـقاعة املناقشات ابلكلية لطلب ومـرس
 :  ولا   

 . ًدرجـة املاجستا للطالب املصريـ من مائة جنيه إلـي مائتان جني ـا 

 . ًدرجـة الدكتوراه للطالب املصريـ من مائتان إلـي ثالمثائـة جني ـا 

 . ًدرجـة املاجستا للطالب الوافدين من مائتان إلـي أربعمائة جني ـا 

 أربعمائة إلـي ستمائة جني ـاً . الوافدين من بدرجـة الدكتوراه للطال 

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

 :ـرارـانقـ 

 .انمــوافقــة       

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(15) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 ودات انعلاقات انثقافيـة :موض

     انمـوضوع انرابع دشر:

 موافقـة  لـ  بشـأن ،م1/4/2019الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       
 كـل  مـن  مشاركــة ، علـيم25/3/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسـته" الةحو والصـرف والعـرو قسـم " 

 : ذةـساتادة الأـانس
ه عبد ــد طـمحمعلي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د./  . أ.د/ ممدوح حممد عبد الرمحن الرمايل1

 هــالل
جمعـة عو  عبـد علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د./  . د./ أميـن فتحي عبد السالم2

 الوهاب
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  دور بلـاد مـا وراء اننهـر فـ  :    نــوانتحـت دابحل ـور فقط فـي املؤمتـر املنعقد بكلية الرتبيـة جامعـة مطـروح

 م .24/4/2019:  23[ ،وذل  فـي الفرتة مـن انعلوم انعربية والإسلامية 
 :ـرارـانقـ 

 ددم انموافقة نحين استكمال  وراق انجودة .           
 

 

     :انخامس دشر انمـوضوع
 موافقـة  لـ  بشـأن ،م1/4/2019املنعقدة بتاريـخ  الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست اانخطـاب       

 الطلـب املقـدم مـن السـيد علـيبنـاوً ، م19/3/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسـته"  التاريخ االس ميقســم " 
جامعـة  ي األول لكليـة الرتبيـةـي املـؤمتر الدولــفـ مشاركــةلم  لـدرس ابلقســ، املـأشرف سمير توفيـ الدكتــور/ 
:  23[ ،وذل  فـي الفـرتة مــن  الإسلامية إثراء انحضارة بلاد ما وراء اننهر ف   إسهامات:     انتحت دنـومطروح 

إثراء انحضارة بلاد ما وراء اننهر ف   إسهامات دلماء:     بعنوانم، علي أن تكون مشاركته ببحث 24/4/2019

 [  . الإسلامية 
 :ـرارـانقـ 

 وراق انجودة .ددم انموافقة نحين استكمال             
 

     :انسادس دشر انمـوضوع
 لـ   موافقـة بشـأن ،م1/4/2019الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       
ــرقيةم " ـقســ ــامية والش ــات الس ــة والدراس ــم الل  خ ـاملنعقــدة بتاريــ جبلســته"  عل
  Kees Versteegh غ ـدي كــي  فاستيـــمستشــرق اهلولنــالقســم لل سحـــب تر يـــفعلــي  ،م25/3/2019

 م .2020قـ : 1441جلائـزة املل  فيصل للغة العربية واألدب لعـام 
 :ـرارـانقـ 

 . دل  سحب انترشيحانموافقة            

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(16) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انسابع دشر عانمـوضو 
  لـ  موافقـة بشـأن ،م1/4/2019الوارد من جلنة العالقات الثقافية ابلكلية جبلست ا املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       

السـيدة أ.د/  مشاركــة ، علـيم31/3/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسته الطارئـة"  الدراسات األدبيةقسـم " 
:     بعنواني ـداع الروائي العربـي السابع لإلبـي فعاليات امللتقي الدولـاذ ابلقسم فـ، األستسوسن ناجي رضوان

:  20[ ؛الـذي يقيمـه األ  األعلـى للثقافـة ابلقاقرة فـي الفرتة مـن  انرواية ف  دصر انمعلمات دورة انطيب صانح
 [   .نجديدة   سئلة انكتابة وجمانيات انفوضى ف  انرواية ا    : دنوا هـام، سداخلة 24/4/2019
 :ـرارـانقـ 

 . ددم انموافقة نحين استكمال  وراق انجودة        
 

     :انثامن دشر انمـوضوع
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 اء  ـبن ،م7/4/2019خ ـاملنعقدة بتاري جبلسته الطارئة"  الدراسات األدبيةم " ـ ل  قس موافقـة بشـأن      
ل الكليـة لشـئون التعلـيم ـاذ ابلقسـم ووكيــ، األستـف كامـ ـام خلــعصد أ.د/ ـالطلـب املقـدم مـن السيـ علـي

 م، النت ـاو مدتـه القانونيـة .3/10/2018؛الذي وقـع عليه بتاريـخ  هـع التنبيـرفعلي  والطالب
 :ـرارـانقـ 

ف  حانة إذا ما كا ت انمدة انقا و ية ستة  شهـر  و رد انموضوع فـ  حانـة مـا  انموافقة           

 قا  نلتعديل انجديد  .إذا كا ت انمدة داما  طب

 

     :انتاسع دشر انمـوضوع
اعتمـاد نتيجة االلتماسـات االاصة ابلفصل الدراسـي األول  يـف   األ ـ، ورئيدميد انكليةد أ.د/ ـالسيتفـويـ        
 ـالب ابلكليـة .شئون التعليم والطب يتعلـقكل ما و  ،م2018/2019 عـام
 :ـرارـانقـ 

 .انمــوافقــة      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(17) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 

 ما يستجـد من  دمــــال () 

     :الأول انمـوضوع
دم ـعـ بشــأن " الب غة والةقد األدبي واألدب المقارنم " ـن قســالـوارد مـ انخطــاب          

مصطفي ب/ ـالطالـ أن ؛حيـث ي األحيـاو مـن العلمـاوـفـ [الدكتوراه   و الماجستير  ل  ـل رسائـتسجي

خ ـبتاريـ ق القسـمـووافـ" الماجسـتيرة " ـتقـدم ططـة  ـث للتسـجيل لدرجـ، إبـراهيم جمال كام 
:    حـنيصبــ وضــوع؛فقــد مت التعــديل امل الكليــة  لــ رار ـالطــة مــع قــا موضــوع ونظــراً لتعــارض م،26/11/2018

 [ . ية انجسد ف  انشعر انمصري انمعاصر قراءة ف   ماذج مختارةسيميائ
 :ـرارـانقـ 

 .انمــوافقــة      

 
 

     :انثا   انمـوضوع
شـــة وفحـــ  م، وسناق1/4/2019ق ـي يـــوم االثنــــ املوافــــحم ـــر اجتمـــاع مكتـــب التـــدريب امليدانـــ بشــــأن                            

طصـو  االعتـذار عـن  [ الرابعة – الثالثة  –الثانية الفـرق    طالبااللتماسات املقدمة من 
 : ودددهـم، يـالتدريب اللغوي والتدريب امليدان قمعدم ح ور 

 ددـانع ةـانفرق بــانتدري م.

 20 الثانيـة اللغـوي .1
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 6 الثالثـة امليدانـي .2
 2 الرابعـة امليدانـي .3

 :ـرارـانقـ 

 ا بطلبات دون  دذار مقبونة  . ددم انموافقة دل  كل من تقدمو .1

بانفرقـة انرابعـة ،ويحـول إنـ   ،أبو خةجر عبد الـرحيم إس م/ استثناء انطانب .2

 يوما  . ( خمسة دشرمركز انمخطوطات نلتدريب نمدة ) 
 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(18) م8/4/2019 في دالمنعقابريـل  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انثانث انمـوضوع
 : مـ   سماؤهـالآتالطالب  بشـأن مركز اختبارات اللغات األجنبية نـالوارد م انخطـاب       
 أحمد إبراهيم سعد .1

 خالد عبد اللطيف عايض .2

 عواد صبر محمد .3

بشـ ادات اللغـة االجنليزيـة  ،وتقـدموا ابلكليـة " لماجسـتيرة " اـمسـجلـ لدرجـ ( كويتي الجةسية)  
ضمن الطالب  ي الكشوفـ،وسراجعة كشوف االختبارات تبـ عدم ،وجود أمسائ م ف امعة القاقرةاحلاصلـ علي ا من ج
 األخـرىي اختالف الش ادات املقدمـة عـن الشـ ادات ـي املواعيد احملددة ابلش ادات ابسضافة إلـالذين أدوا االختبار ف

 ؛مما يت ف أن الش ادات وا سليمـة . ي ترد إلينا من نف  املركزـالت
 :ـرارـانقـ 

انشـفوي  باجتيـا مـع إنـزامهم  نمـدة شـهرين مـن تاريخـ  الـإجراءاتيعاقب جميع انطلاب بوقف           

 حسب قرارات انجامعة .

 

 
 

  دصرا    ةانثانثام انسادة  تماع و غلق انمحضر ف  حين  ف  تموقد ا ته  الاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميــــن                                        ا  ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

انسيد محمد سيد دبد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب

 ،،،            يعتمــد                                                                                                            
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د ـــدمي                                                                                                                     

 ةـــانكلي

   / .د                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمن انريحا                                                     

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(19) م8/4/2019 في دالمنعق ابريـل عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   


