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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(فبرايـر) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/2/20م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بـــد االجتماااال السااايد األساااتاذ الااادكتور /محمـــد بـــد ااـــرحمن ااريحـــا  -رئااايس المجلاااس
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثـم عرض ميـن اامجلـس السياـد األستاـاذ الدكتاـور /ااسيـــد محمـــد سيـــد،

جدول األعمـال


،وموضوعاته علي اانحو ااتااـ

:

وقبل ااتصديق طلب ضو اامجلس ااسيد .د /منير فوزي ،ااتعليق ل محضر ااجلسة
ااسابقة  ،ن الاستهلال لايتم فيه قرار مع دد ااسا ات ااخاصة باالائحة بدون مبـرر فـتم
رض ااموضوع مـر رـري لـ مجلـس ااكليـة فـققر اامجلـس بـقن مـا تـم فـ ااجلسـة
ااسابقة كان قراراً باامو افقة ل الإطار ااعام ااخاص بسا ات كل قسم ،والأقسام ملزمة

باقتراح اامحتوي ااعلم
اامحتوي ااعلم ،وباق

اامـوضوع الأول:
 اامصـادقة ل

اسا اتها راصة ن هناك ستة قسام قد ا تهت تماماً من تقديم
قسم واحد هو قسم لم االغة ،و ليه تنفيذ قرار مجلس ااكلية .

محضـ ر اجتمـاع مجلس ااكليـة بجلسـة 2017/1/16م .

ااقـــرار:
تمـت اامصادقـة .

اامـوضوع ااثا :
ااخطاب الوارد من السيـد أ.د /ميد ااكلية ،بشـقن االلتباس الحاصل فـي فهم المـادة (  ) 7من الئحـة
التدريب الميدانـي تقتسم مع مـادة " أعمال السنة" فـي الساعات والدرجات ،والتاـي تنص ل  [ :تخصـص
من ماد
ااطااب ل

مال ااسنة اطلاب اافرقتين ااثااثة واارابعة
دائه ف

المشرد ااخارج

سبة %50

،

%25تقيـيم

لا يعتبـر ااطااـب مجتـازاً التـدريب ااميـدا

بلـا بتحقيـق

ااتـدريب طبقـاً اتقـارير اامشـرد ااـدارل

%50 ،

المشرد اادارل

)

ل

بواقع شرين درجة تمثل سـا تين ،ويقـيم

وااخـارج

( %25

الحضـور

سبة  %50ل الأقل من كل سبة ل حد ل ن يسمح الطااب ااذي ام يحقق اانسبة بإ اد ااتدريب
الفرقة ااثااثة بعد تسديد اارسوم اامقرر ،وباانسبة اطلاب اافرقة اارابعة ااذين ام يجتازوا ااتدر يب ااميدا تعقد
بناء ل ما يقرره مجلس ااكلية المد واامكان بعد تسديد اارسوم اامقرر ] .
اهم دور تدريب ميدا مكثفة
ً

ــــــــــــــــــــــــــــ

ااقـــرار:

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()2
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

ااموافقة ل

تعديل ااماد كالآت

:

[ تخصص نسبة  %50من درجات مـادة أعمال السنة لتقيم بها مادة التدريب الميداني حتا ال
تضاف درجات جديدة لمجمول الليسانس لحين تعديل الالئحة العامة للكلية ،وتبقي مادة أعماال
السنة أربع ساعات مستقلة لها عشرون درجة ،ومادة التدريب الميداني مادة مستقلة لها أرباع
ساعات ،وتقيم بعشرين درجة لكون ماادة أعماال السانة بالالئحاة مناذ 2003م ،باالقرار ر اـم (
، ) 767ومادة التدريب الميداني مادة مضافة فاـي 2013م ،لالئحاة بالقاـرار ر اـم ( ) 4440
].
اامـوضوع ااثااث:
ااخطاب الوارد من السياـد أ.د /ميد ااكلية ،بشـقن مـا يلزم تطبيا الماـادة (  ) 9مان الئحاة الكلياـة
،والتـي تقتضاي أن تكاون نناام مقاابالت دورياـة للطاالو ولكاون نادف سماـي "علام اللةاة والدراساات
السااامية والشاار ية " و " النحااو والصاارف العااروض " ن اـو إكساااو الط اـالو المهااارات اللةوي اـة للتعبياار
والر ـي فـي ناتيـن المادتيـن علي تطبيـ ذلك عم ً
ال بالتدريـب مـن خالل تقسايم الطاالو لمجموعاـات
يقوم بتمرينهـا علي المـادة تحت إشـراف أحد أساتذة القسـم؛ حت يتاـم تنفياذ مفاـردات الماـادة حساب
نصها بالالئحـة مع التأكيد أنها جـزء من مكونـات مـادة " أعمال السنة "وليست مـادة جديـدة .
ااقـــرار:

مـال ااسـنة واهـا شـرون درجـة مـن حصـيلة
ااموافقة ل ن تكون ااتدريبات ضمن مـاد
ااماد ،ولا تعد ماد مستقلة وتبق ااماد ربع سا ات كما ه .

اامـوضوع اارابع:
ااخطاب الوارد من السيـد أ.د /مديـر تحرير مجلة الدراساـات العربياة بالكلياـة بشــقن زياادة أساعار
الطباعاـة والااورو والمااواد الخااام الالزمااة للطباعااة بالسااوو ؛مماـا يسااتلزم معااه زيااادة أسااعار النشاار
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بالمجلـة ؛حت ال تتكلف المجلة أعباء مالياة مماـا ياثثر علاي أداء المجلاة بوصافها مجلاـة ذات يماة
علميـة .
ااقـــرار:

ااموافقة ،ويتم تحكـيم بحـاا ااطلـاب اامسـجلين بااكليـة تحكيمـاً دارليـاً مـن اثنـين مـن
الأساتذ بااكلية ،ولا يتم شر هؤلاء ااطلاب بلا بمجلة ااكلية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()3
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااخامس:
بشـــقن الطلااب المقاادم ماان الساايد الدكتااـور /محمااد علاام الاادين الشقيااـري ،األستااـاذ المساعااـد المتفااـر
بقسااـم " الدراسااات األدبيااة " بالكليااة علااي بااـول تباارل ساايادته بمبلااـ (  ) 567.35خمساامائة وساابعة
وسااتون جنيه اا ً وخمسااة وثالثااون رش اا ً مصري اـا ً ،وذلااك نرياار باع اـة عااروض البان اـرات الخاصااة
بالقسـم .
ااقـــرار:

اامـوافقة ،وتسدد ااقيمة بقسيمة ويتم سداد قيمة اابنرات منها .

اامـوضوع ااسادس:
بشـقن الطلب المقدم من السيد الدكتـور /أحمد عبد المالك عبد البا ي ،بيب بالوحدة العالجية بالكلية

علااي بااـول تباارل ساايادته بمبلااـ (  ) 3500ثالثااة فالف وخمساامائة جنيااه مصااري بعاادد (  ) 2كاااميرا مرا ب اـة +
جهاز شةل للكاميرات ،وذلك إسهاما ً فـي خدمة العملية التعليمية بالكليـة .
ااقـــرار:
اامـوافقــة .

موضو ات شئـون ااطـلاب :
اامـوضوع ااسابع:
ااخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون التعليم والطالو بناء ً علي المذكرة الاواردة مان
الساايد أ.د /نائااب رئاايس الجامعااة لشاائون التعلاايم والطااالو بشــقن موافقااة مجلااس الجامعااة بجلسااته
المنعقدة بتاريـخ 2009/9/29م ،علي اختبار الطالو المتخلفين في المواد المتخلفاة فاي الشافهي إذا
كانت المواد الممتحنة بها شفهي ،وينص ااقـرار لـ :
 .1عند رسوو الطالب فاي مقارر ينقال باه كمقارر تخلاف أو يسامخ لاه بادخول االمتحاان فياه مان
الخارج أو فـي دور نوفمبر يعاد امتحان الطالـب فـي األجازاء الشافوية والعملياة والتحريرياـة
.
 .2ترفع درجـة " أعمال السنة" للطالب في المقرر إلـي ما يعادل (  ) 50%ما لم تكن أعلي مان
ذلك .
ااقـــرار:

ب اد امتحان ااطلاب ف

ماد ااشفوي ،ويسجل الطااب ما يحصل ليه من درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()4
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .
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اامـوضوع ااثامن:
ااخطـاب الااوارد ماان السياـد أ.د /وكياـل الكليااة لشاائون التعلاايم والطاالو بشــقن اال تااراا المقادم ماان
السيـدة أ.د /سوسن ناجي رضاوان ،األستـاذ ورئيس سـم " الدراساات األدبياة" بشاـراء ماكيناـة تصاحيخ
فلية ألسئلة االمتحـان .
ااقـــرار:

تشكل اجنة من شئون ااطلاب اتقديم مقترح متكامل .

اامـوضوع ااتاسع:
بشـــقن مقتاارا تشااكيل لجاـان وضااع األساائلة والتصااحيخ ( انترااام – انتساااو ) تخلفااات فبراياار لعااـام
2017م .
ااقـــرار:

اامـوافقــة .

اامـوضوع ااعاشر:
بشـقن موافقة لجنة شئون التعليم والطاالو بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،بنـاء ً علاي
الطلب المقدم من الطالبـة /شيماء سعيد عباس محماد ،المقياـدة بالفر اة الرابعاة ( انتراام ) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،عن عدم دخول امتحانات الفصل الدراسي األول ،وذلك لرروف صحيـة بعد الاوالدة
مرفـ التقريـر الطبـي .
ااقـــرار:

اامـوافقــة .

اامـوضوع ااحادي شر:
بشـقن موافقة لجنة شئون التعليم والطاالو بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،بنـاء ً علاي
الطلب المقدم من الطالبـة /شيماء مخلوف عبد الرحمن ،المقيـدة بالفر ة األولـي ( انترام ) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،عاان عاادم حضااورنا امتحااان مادتااـي [ اللةااة االنجليزيااة و تاااريخ أدو جااانلي ] ،وذلااك
لرروف حـادث سيـارة مرفـ التقريـر الطبـي .
ااقـــرار:
اامـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()5
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

شر:
اامـوضوع ااثا
بشـــقن موافقااة لجن اـة شاائون التعلاايم والطااالو بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـخ 2017/2/13م ،علااي
إيقــاف يـد بعض الطـالو ،وهـم :
وذلك لرروف خاصة بنا ًء علي الخطاو
 .1موساااااـي محماااااد جمعاااااان بالفر ة األولـي ( انترام )
الوارد من سفارة دولة الكويـت
الدويله
مـن الخـارج فرصـة سادسـة
 .2شاااعبان علاااي رجاااب عباااد بالفر ة الرابعـة ( انترام )
الهادي
مـن الخـارج فرصـة ثالثـة
 .3بهــاء محمـد غبـاشـي
بالفر ة الرابعـة ( انترام )
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 علماااا ً باااأن الثاناااـي والثالاااـث ؛ اااد بلةاااوا الحاااـد األ صااا للتأجيااال بنهاياااة العاااام الدراساااـي
2016/2015م ،لحيـن تحديد مو فهما من التجنيـد .
ااقـــرار:
اامـوافقــة .

موضو ات اادراسات ااعليا :
ولا ً  :اامنـح :
اامـوضـوع ااثااث شر:

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحـث :جابـر حمـد دايـس حمـد اامـري ،بقسـم " ااشريعـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة ااشرد
ااثا يـة فـي موضول:

ااقـــرار:

( تـقويـل متشـابـه ااقــرآن نــد اامفسـريـن فـ ااقــرن ااثـامـن ااهجـري )

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()6
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضـوع اارابع شر:

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحـث :سعـود ويـض سعــود ااديحا ــ  ،بقساـم " ااشريعــة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام مرتبــة
ااشرد الأواـ فـي موضول:
( ااهـدي اانبـوي فـ

ااقـــرار:

ـلاج مشكلـة ااتطـرد ااـدينـ جمع وتخريج ودراسة )

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

اامـوضوع ااخامس شر:
بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحـث :منيـف بيـد جعفـر منيـف ،بقسـم " ااشريعـة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام مرتبــة ااشـرد
الأواـ فـي موضول:

ااقـــرار:

( اامقـاطعــة الاقتصـاديـة فقههــا ،و حكـامهـا ،وآثـارهـا )

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

اامـوضوع ااسادس شر:
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نائااب

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحثـة :ص بـاح بد ااكريـم سطـام ااعنـزي ،بقساـم " ااشريعـة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام مرتبــة
ااشرد الأواـ فـي موضول:

(

ااضـوابـط اافقهيــة قسـم اامعـامـلات مـن كتـاب ااـروض اامـربـع شــرح زاد اامستنقــع جمع ودراسة

)

ااقـــرار:

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()7
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .
اامـوضوع ااسابع شر:
بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتــوراه" للباحاـث :زينــب مصــطف صـابر ســويف  ،بقسااـم " اافلسفــة الإسلاميـــة " بتقاـدير عااـام مرتبـــة
ااشرد الأواـ فـي موضول:

(

اامـوقـف اافلسفـ

الإسـلامـ

مـن تيـارات ااعنـف ومـراجعتهـا اافكـريـة حتـى آرـر ااقـرن ااعشـريـن دراسة

قدية )

ااقـــرار:
وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

اامـوضوع ااثامن شر:

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
اامـاجستيـر" للباحـث :جـلال حمــدي بـد ااتــواب ،بقساـم " اافلسفــة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام ممتـــاز فاـي
موضول:

( قضايـا ااعقيـد فــ تفسيــر أبـي السعـود)

ااقـــرار:

واف ا المجلااس عل ا اال تااراا وأوص ا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

اامـوضوع ااتاسع شر:
بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحـث :ااحسيـن ـادل بو زيـد محمـد ،بقسـم " ااتاريـخ الإسلامـ " بتقـدير عـام مرتبـة ااشرد
الأواـ فـي موضول:
( اامـر اايمنيـة ودورهـا ااسيـاسـ

هـد ااـدواتيـن الأيـوبيـة وااـرسـوايـة  858 – 569نـ /

وااحضـا ري لـ

 1454 – 1174م )

ااقـــرار:

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()8
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضـوع ااعشـرون:
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نائااب

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
اامـاجستيـــر" للباح اـث :حمــد محمــود حامــد جـــاد ،بقسااـم " اادراســـات الأدبيـــة " بتقااـدير عااـام ممتــــاز فااـي
موضول:
( تـوظيـف اابنـ ااتـراثيــة فـ درامــا محمد أبو العال السالموني )

ااقـــرار:

وافا المجلااس علا اال تااراا وأوصا برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائااب

ثا يـا ً  :ااتسجيـلات :
اامـوضوع ااحادي وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :بـو طااـب حمـد محمـد حمـد ،لدرجـة "ااـدكتـوراه " بقسـم "ااشريعـة الإسلاميـة " فـي موضول
:

( ارتيــارات الإمــام ااسـررسـ فـ الأحــوال ااشخصيــة دراسة فقهية مقار ة )

تحت بشراد:

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثا

وااعشرون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :محمـد فـلاح بيد ااو ـده ،لدرجـة "ااـدكتـوراه " بقسـم "ااشريعـة الإسلاميـة " فـي موضول :
( حكــام ااتـقريـر فـ مسـائـل اامعـامـلات اامـاايـة دراسة فقهية مقار ة بـااقـا ـون ااكـويتـ )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()9
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت بشراد:

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثااث وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :فيصـل ــوض سعــد زارع ااحربــ  ،لدرجاـة "اامـاجستيــر " بقساـم "ااشريعــة الإسلاميــة " فاـي
موضول :

( ااتطبيقـات اافقهيـة اامعـاصـر العمـل بـدايـل الاحتيـاط دراسة فقهية مقار ة )

تحت بشراد:

األستـاذ المتفر بقسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد شرف الدين خطاو

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
7

وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع اارابع وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحاـث :رااـــد مفـــوز فـــواز سليمـــان اافـــواز ،لدرجاـة "اامـاجستيـــر " بقسااـم "ااشريعـــة الإسلاميـــة " فاـي
موضول :

تحت بشراد:

( ارتيـارات ابــن مفلـح اافقهيــة فــ اامعـامــلات )
األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()10
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااخامس وااعشرون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :منصـور قبـلان ـواد بطـ ااعازمـ  ،لدرجـة "اامـاجستيـر " بقساـم "ااشريعــة الإسلاميــة " فاـي
موضول :

( الآثـار اافقهيـة اامتـرتبـة لـ
مقار ة بـااقـا ـون ااكـويتـ )

ا فـراد حـد ااعـاقـديـن بـااتصــرد فــ

تحت بشراد:

مسـائــل اامعـامــلات اامـاايــة دراسـة

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااسادس وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :بـدر فـلاح سيــف معجــام ااعازمــ  ،لدرجاـة "اامـاجستيــر " بقساـم "ااشريعــة الإسلاميــة " فاـي
موضول :

تحت بشراد:

( ثــر الإدراج فــ برتــلاد اافقهــاء )
األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااسابع وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :محمـد جنبـان فهـاد متـرك شبيـب ااعجمـ  ،لدرجـة "اامـاجستيـر " بقسـم "ااشريعـة الإسلاميـة "
فـي موضول :

( الإمـام اامـوز ـ وارتيـاراتــه اافقهيـــة مـن رـلال كتـابـه تيسيــر اابيــان لأحكـام ااقــرآن جمع ودراسة مقار ة )
ــــــــــــــــــــــــــــ
8

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()11
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت بشراد:

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عــزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثامن وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :مبـارك محـارب ـواد ويـض ،لدرجـة "اامـاجستيـر " بقسـم "ااشريعـة الإسلاميـة " فـي موضول
:

تحت بشراد:

( ثــر الإ مـال والإهمـال فــ اافقـه الإسـلامــ دراسة ظرية تطبيقية )
األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عــزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااتاسع وااعشرون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :بد اارحمـن ـرار حديجـان ااشبعـان ،لدرجـة "اامـاجستيــر " بقساـم "ااشريعــة الإسلاميــة " فاـي
موضول :

( ااتعليـل بـااحكـم ااتشـريعيـة نـد الإمــام ااقفــال فـ كتـابـه محـاســن ااشـريعــة )

تحت بشراد:

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عــزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()12
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااثلاثـون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباح اـث :حمـــد مد ـــث راشـــد ل ـ ااعجمـــ  ،لدرج اـة " ااـدكتـــوراه " بقسااـم " اادراســـات الأدبيـــة " ف اـي
موضول :

( قضايـا اامجتمـع فــ اامســرح ااكـويتـ مــن 2000 – 1980م دراسة موضو ية فنية )

تحت بشراد:

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد عبد اللـه حسيـن

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
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اامـوضوع ااحادي وااثلاثون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :حمـد محمد مـران بـدوي ،لدرجـة "اامـاجستيـر " بقسـم " اادراسـات الأدبيـة " فـي موضول :

تحت بشراد:

( اابنيـة ااسـرديـة الخيـر فـ مـرويــات ااطبـري فـ تفسيـره )

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
المـدرس بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سعيـد الطـواو محمـد
د /.سهيــر محمـد سيـد

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثا

وااثلاثون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :فـوزية زيـن محمد ااشيخ ،لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " اادراسـات الأدبيـة " فـي موضول :
( فـا ليـة اانصــوص الأدبيـة فـ بنـاء ااـذات فـ الأدب الإمـاراتــ ااشعـر وااـروايـة موذجاً )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()13
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت بشراد:

األستــاذ بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سعيـد الطـواو محمـد

األستاذ المساعد المتفر بقسم الدراسات األدبية

د /.حسـن إسماعيل عبد الةني

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
اامـوضوع ااثااث وااثلاثون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :فاطمـة مصبـح محمـد راشـد ،لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " اادراسـات الأدبيـة " فـي موضول :

تحت بشراد:

( اامسـرح الإمــاراتـ ودور فــ بنــاء ااشخصيــة الإمـاراتيــة )

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد عبد اللـه حسيـن

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع اارابع وااثلاثون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :محمـد جمـال راسـخ زيـدان ،لدرجـة " ااـدكتـوراه " بقسـم " اافلسفــة الإسـلاميـة " فـي موضول :

( منهـــج ااـلاهـوتييـــن ااشـرقييــــن فـــ اامجـــادلات ااعقـائـديـــة مـــع لمـــاء اامسلميـــن طيمـوتـــاوس
ااجـاثليـق ت 823م ،و بـو قـر ت 830م ،وجـرجـ ااسمع ـا ـ وفيليبـس كـوادا ـواـوس موذجا )

تحت بشراد:

األستـاذ ورئيس سم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /السيـد محمد عبد الوناو

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
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ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()14
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااخامس وااثلاثون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :هاجـر طلعـت محمـد حمـد ،لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " اافلسفــة الإسـلاميـة " فـي موضول :
( الإ ســان بيــن ااغـزااـ ت 505نـ وابــن رشـد ت 595نـ دراسة مقار ة )
تحت بشراد:
األستـاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة اآلداو جـامعة المنيـا

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجـزار

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااسادس وااثلاثون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :ااشيمـاء محمـد بد ااحميـد توفيـق ،لدرجاـة " اامـاجستيــر " بقساـم " اافلسفـــة الإسـلاميــة " فاـي
موضول :
( الآراء اافكـريـة اـلأستـاذ ااـدكتـور مصطفـ حلمـ  . . . . - 1932م دراسة تحليلية )

تحت بشراد:

األستاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـود محمــد سالمـة

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااسابع وااثلاثون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :هـدي رمضـان محمـد يـد ،لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " اافلسفــة الإسـلاميـة " فـي موضول :
( ثـر الأفـلاطـو يـة اامحـدثـة فـ مبحثـ ااـوجـود واامعـرفـة نـد فـلاسفــة ااصـوفيـة " ابن عربي –
السهروردي – ابن سبعين " دراسة مقار ة )
تحت بشراد:
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()15
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

األستاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـود محمــد سالمـة

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثامن وااثلاثون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثـة :هنـاء شعبـان بد ااحفيـظ ،لدرجـة " ااـدكتـوراه " بقسـم " ااتاريـخ الإسلام " فـي موضول :
( ظــم ااحكـم والإدار فـ ااـدواـة الايلخـا يـة 654 : 756نـ 1256 : 1355 /م )

تحت بشراد:

األستـاذ المتفر بقسم التاريـخ اإلسالمي

أ.د /نعمـة علـي مرسـي
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بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا
األستــاذ بقسـم التاريـخ اإلسـالمـي
بكليـة اآلداو جامعـة عيـن شمـس

أ.د /فتحـي أبـو سيـف

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
اامـوضوع ااتاسع وااثلاثون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحـث :حسـام ااديـن طـه حمـد محمـد ،لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " ااتاريـخ الإسلام " فـي موضول
:

( ااعــــدو ااشمـاايـــة منـــذ صـــر ملـــوك ااطـوائـــف باـــ

سقـوطهـــا فـــ

5867نـ 1462 – 1030 /م دراسة سياسية وحضارية )

تحت بشراد:

يـــدي الأسبــــان – 5422

األستـاذ المساعد المتفر بقسم التاريخ اإلسالمي

د /.محمــود رزو محمــود

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا
المــدرس بقسـم التـاريـخ اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

د /.مسعود محمود علي العبادي

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()16
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع الأربعـون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ا تاراا تساجيل
الباحثااـة :مريـــم ببراهيـــم محمــد ميـــن ببراهيـــم ،لدرجاـة " اامـاجستيـــر " بقسااـم " ااتاريـــخ الإســلام " فاـي

موضول :
( طـائفـة اابهـره اابـاطنيـة الإسمـا يليـة فـ ااهنـد تاريخهـا وحقيقـة قيـدتهـا مـن ااقـرن ااثـا ـ حتـى
ااقـرن ااتـاسع ااهجـرييـن ااقـرن ااثـامـن ااميـلادي حتـى ااقـرن ااسـابـع شــر ااميـلادي )

تحت بشراد:

األستـاذ ورئيس سم التاريـخ اإلسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /محمـد سيـد كامـل

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

ثااثـا ً  :ااتشكيـلات :
اامـوضوع ااحادي والأربعون:
بشــقن موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
بد اارحيـم فـراج ،المسجـل لدرجـة " ااـدكتـوراه" بقسـم " اانحــو وااصــرد
لمنا شة الباحـث :محمـد ايسـ
وااعروض " فـي موضـول :
( ظمــة ااـربـط فـ اانصـوص ااشعـريـة شعـر الإمـام اابـوصيــري موذجاً )

تتكون االجنة من :

أ.د /ممـدوا عبد الرحمن الرمالـي

أ.د /صبحـي إبرانيـم الفقـي
د /.محمـد خليفـة محمـود

األستـاذ المتفر
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

بقسـم النحو والصرف

األستـاذ بكليـة اآلداو جـامعة نطـا
األستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس سم النحو والصرف

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
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مشرفـا ً ورئيسـا ً
منا شـا ً
منا شـا ً

ااقــــرار:
وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()17
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااثا

والأربعـون:

بشـقن موافقة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمنا شة الباحـث :محمـد فاروق بد اامعـز ،المسجـل لدرجـة " اادكتـوراه" بقساـم " اافلسفــة الإسلاميــة "
فـي موضـول :
( ســس ااجـدال واامنـاظــر

أ.د /ناصــر نـاشم محمــد
أ.د /محمــد علـي الجنـدي

أ.د /السيـد محمد عبد الوناو

نــد ابــن حــزم )

األستـاذ بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة
ووكيـل الكلية لشئون التعليم والطالو
بكليــة اآلداو جـامعـة أسيــو
األستاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ ورئيس سم الفلسفة اإلسالمية

منا شـا ً ورئيسـا ً
مشرفـا ً
منا شـا ً

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

ااقــــرار:

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .

اامـوضوع ااثااث والأربعون:
بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
ثمـان ،المسجلـة لدرجـة " اادكتـوراه" بقسـم " اافلسفـة الإسلاميــة
لمنا شة الباحثـة :سمـاء محمـد ل
" فـي موضـول :

تتكون االجنة من :

( مسـائـل ااعقيـد

نــد متفلسفــة ااصـوفيـة )

أ.د /أبو اليزيد أبو زيد العجمـي

األستــاذ بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة بكليـة
دار العلــوم– جـامعة القانـرة

منا شـا ً ورئيسـا ً

أ.د /السيد محمد سيد عبد الوناو

األستـاذ ورئيس سم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

منا شـا ً

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

ااقــــرار:

مشرفـا ً

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()18
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع اارابع والأربعون:

بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمنا شة الباحـث :مـاد اادين فتحـ لـ  ،المسجـل لدرجـة " اامـاجستيـر" بقسـم " اافلسفـة الإسلاميـة "
فـي موضـول :
( جهــود بحسـان باهـ ظهيـر فـ ااـرد لـ اافكـر ااشيعـ ااغـااـ وااصـوفـ )
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تتكون االجنة من :
أحمد محمود إسماعيل الجـزار

األستاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية

منا شـا ً ورئيسـا ً

أ.د /السيد محمد سيد عبد الوناو

األستـاذ ورئيس سم الفلسفة اإلسالمية

مشرفـا ً

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

منا شـا ً

أ.د/

ااقــــرار:

بكليـة اآلداو جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .

اامـوضوع ااخامس والأربعون:
بشـقن موافقة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمنا شة الباحثـة :رحـاب محمـد بـاس ،المسجلـة لدرجـة " اامـاجستيـر" بقسـم " اافلسفـة الإسلاميـة " فـي
موضـول :
( اامسـائـل ااعقيـديـة نــد ابـن جـريـر ااطبـري 310نـ واافيـض ااكـاشـا ـ 1091نـ فــ تفسيـرهمـا )

تتكون االجنة من :

أ.د /محمــد علـي الجنـدي
أ.د /خلـف عبد الحكيم خلـف
د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

ااقــــرار:

األستاذ المتفر بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

منا شـا ً ورئيسـا ً

األستـاذ المساعد بكلية الدراسات اإلسالمية

منا شـا ً

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

مشرفـا ً

جامعـة األزنـر

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()19
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااسادس والأربعون:

بشـــقن موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علااي تشااكيل لجنااـة
لمنا شااة الباحاـث :حسيـــن مسعـــود هـــادي اامطيـــري ،المسجاـل لدرجااـة " اامـاجستيـــر " بقساـم " ااشــريعة
الإسلاميـة " فـي موضـول :
( حكـام ااعقـوبـة ااتبعيـة وااتكميليــة فـ اافقــه الإسـلامـ وااقـا ـون ااكـويتـ )

تتكون االجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

مشرفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شرف الدين خطاو

األستـاذ المتفر بقسـم الشريعة اإلسالمية

منا شـا ً

أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

ااقــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة
بكليـة اآلداو جـامعة المنيـا

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .

اامـوضوع ااسابع والأربعون:
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منا شـا ً

بشـــقن موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علااي تشااكيل لجنااـة
بــد االـــه اامطيـــري ،المسج اـل لدرجااـة " اامـاجستيـــر " بقس اـم " ااشــريعة
لمنا شااة الباح اـث :قـــا اجـــ
الإسلاميـة " فـي موضـول :
( تنـازع ااقـوا ـد اافقهيـة و ثـرهـا فـ

ااجنايـات وااحـدود مــع ااتطبيــق لــ

اامسـائــل اامعـاصــر دراسـة

0فقهية مقار ة )

تتكون االجنة من :
أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

منا شـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شرف الدين خطاو

األستـاذ المتفر بقسـم الشريعة اإلسالمية

مشرفـا ً

أ.د /محمد محمد عثمـان يوسف

ااقــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بقسـم الدراسات اإلسالميـة
بكليــة اآلداو جـامعة ســونـاج

منا شـا ً

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()20
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااثامن والأربعون:

بشــقن موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمنا شااة الباح اـث :ماجـــد بــد االـــه مطلـــق ااعتيبـــ  ،المسج اـل لدرجااـة " اامـاجستيـــر " بقس اـم " ااشــريعة
الإسلاميـة " فـي موضـول :

تتكون االجنة من :

( حكــام ااتعـامـلات اامـاايـة المطـا ـم دراسة فقهية مقار ة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
د /.محمـد أميــن التـنـدي
أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

ااقــــرار:

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا ً ورئيسـا ً
منا شـا ً

األستـاذ المساعد المتفر بقسم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة

منا شـا ً

بكليـة اآلداو جـامعة المنيـا

وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .

اامـوضوع ااتاسع والأربعون:
بشـــقن موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علااي تشااكيل لجنااـة
لمنا شة الباحـث :محمـد فهيـد اصـر ااعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " اامـاجستيـر " بقسـم " ااشريعة الإسلاميـة
" فـي موضـول :
( الإجـراءات الاحتـرازيـة وااتشـريعيـة احمـايـة اامستهلـك فــ

اافقــه الإسـلامــ

وااقـا ــون ااكـويتــ

دراسـة

فقهية مقار ة )

تتكون االجنة من :
أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزت شحاتـة كـرار
د /.محمـد عبد العزيز إبرانيـم

األستـاذ ورئيس سـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستــاذ المساعـد بكليــة اآلداو جـامعة
المنيـا
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مشرفـا ً ورئيسـا ً
منا شـا ً
منا شـا ً

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتشكيل اامقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()21
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

رابعـا ً  :موضو ات متنو ـة :
اامـوضوع ااخمسـون:

بشـــقن موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ 2017/2/13م ،علااي تع اديل
موضول رسالة الباحاـث :طلعــت كاشــة ايـد حســن ،المسجاـل لاـدرجة "اادكتــوراه " بقساـم " ااتاريــخ
الإسلامـ " بتـاريـخ 2015/4/21م ،فـي موضول:

[ ااـدور الاقتصـادي والاجتمـا ـ المـراسيـم فـ مصــر وااشـام فــ ااعصــر اامملـوكــ  923 – 648ناـ /
 1517 – 1250م ]
علي أن يصبخ علي النحو التالي :

[ ااـدور الاقتصـادي المـراسيـم فـ

مصــر وااشـام فـ

صـر سـلاطيـن ااممـاايـك ]

 علما ً بأن نذا التعديل غير جونري .

ااقـــرار:

وافق اامجلس ل

ااتعديل لما ً بق ه غير جوهري .

اامـوضوع ااحادي وااخمسون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاي ماـد فتارة
التسااجيل للباح اـث :حمـــدي طنطـــاوي محمـــد ،المسجااـل لااـدرجة " اادكتــــوراه" بقسااـم " اانحـــو واافــرد
وااعـروض " بتـاريـخ 2010/11/22م ،فـي موضول :
[ الآراء اانحـويــة لابـــن ـاشـور فـ ااتحـريـر وااتنـويـر ]
 وذلاك لمااـدة عااـام ساباـع بنااا ًء علااي لاب الساايد األسااتاذ الادكتور المشاارف علااي الباحاث علااي أن تباادأ الماادة
الجديدة اعتباراً مـن 2016/11/22م ،وتنتهي في 2017/11/21م .

ااقـــرار:

وافـق اامجلس لى اامد اامقترح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()22
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااثا

وااخمسون:

بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/2/13م ،بنـاء ً علي
الخطاو الوارد من السيد الدكتـور /رئيس المكتب الثقافي لسفارة دولة الكويت ؛الذي يطلب الموافقة علي تسجيل
الطالـب /مبارم فالخ عبيد ظانر العازمي ،كويتي الجنسيـة ،الذي حصل علي السنة التمهيديـة " المـاجستيـر "
بقسـم " ااشريعـة الإسلاميـة " فـي العام الجامعـي 2013/2012م ،علي استثناؤه من شر مرور عامين علي
حصوله علي السنة التمهيديـة "المـاجستيـر " لعـدم دراية الطالب بالقوانين ،واللوائخ ؛علما ً بأن الطالـب تقدم
للقسـم بخطة بحث فـي 2016/4/4م ،ووافـ القسم عليهـا .
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ااقـــرار:
اامـوافقــة .

اامـوضوع ااثااث وااخمسون:
بشـقن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/2/13م ،بنـاء ً علي
الخطاو الوارد من السيـد أ.د /السيد محمد سيد عبد الوناو ،رئيس سـم " الفلسفة اإلسالمية" ؛التي تتضمن
ائمة بعدد من التفاسير القرفنية ؛و ائمة بالمفكرين المسلمين لدراسـة جهودنم الفكريـة ؛وذلك لالختيار من بينها
لباحثي [ الماجستير و الدكتوراه ] ،وكان مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريـخ 2016/12/19م ،و ـد أعاد نذه
المذكرة للقسم لتقنين تلك الموضوعات ،و د ا ترا مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتاريـخ 2017/2/7م ،علي
اختيار أحد الباحثين للتسجيل لدرجـة [ الماجستير و الدكتوراه ] ،وأن القسـم سوف يراعي في ذلك الخط الفكري
الوسطي والمعتدل للقسـم .

ااقـــرار:

اامـوافقة ل

رض ااموضو ات منفصلـة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()23
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع اارابع وااخمسون:

ااخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون البيئـة بشـقن الموافقـة علي اعتمـاد تشكيل مجلـس
،وحـدة الكـوارث وإدارة األزمـات مكـو ـة مـن :
 .1السيد الدكتـور /تامــر محمـد عبد العزيـز
اامـدرس بقسم اابلاغة واانقد الأدبـ
 .2السيد الدكتـور /حسن أحمد محمد عبد اللطيف

اامـدرس بقسم اافلسفة الإسلاميـة

 .3السيد الدكتـور /منتصـر نبيه صديـ

اامـدرس بقسم اادراسات الأدبيـة

 .4السيد الدكتـور /حسام حسن إسماعيـل

اامـدرس بقسم ااتاريخ الإسلامـ

 .5السيد الدكتـور /عبد الهادي علي عبد الهادي

اامـدرس بقسم اادراسات الأدبيـة

ااقـــرار:
اامــوافقــة .

موضو ات ااعلاقات ااثقافيـة :
اامـوضوع ااخامس وااخمسون:
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بشـقن موافقة لجنة العال ات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/2/13م ،علي
بروتوكـول التعاون الثقافـي ،واألدبـي ؛الـذي سيقوم بيـن جامعة المنيا ممثلة فـي كلية دار العلـوم
ووزارة الثقافـة السعوديـة ممثلة فـي نادي الباحة األدبـي لمـدة ثالث سنـوات ابلة للتجديـد .
ااقـــرار:
اامــوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()24
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

( ما يستجـد من

مــــال )

اامـوضوع الأول:
بشـقن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،علاـ مانخ درجاـة "
ااـدكتـوراه" للباحثـة :سمـاء طـا جـاد االـه بد ااكافـ  ،بقساـم " اابلاغــ ة واانقـد الـأدب والـأدب اامقـارن "
بتقـدير عـام مرتبـة ااشرد الأواـ فـي موضول:

ااقـــرار:

( ااخصـائـص اافنيــة اقصيـد اانثـر نـد شعــراء ااتسعينيــات )

واف المجلس عل اال تراا وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

اامـوضوع ااثا

نائب رئيس

:

ااخطـاب الوارد مان ساـم " لــ م االغـة واادراسـات ااسـامية وااشـرقية " علاي ا تاـراا تسجياـل الباحاـث:
محمـدي صااـح طيـة ،لدرجـة "ااـدكتـوراه " بالقسـم فـي موضول :
( دلالات اافعـل اامضـارع لـ ااـزمـن وااجهـة واامـوجهـة دراسة تقابلية بيـن ااعـربيـة واافـارسيـة فـ ديـوان
حافـظ ااشيـرازي وتـرجمتـه ااعـربيـة )

تحت بشراد:

أ.د /محي الدين عثمان محسب

األستـاذ المتفـر بقسـم علم اللةـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /سميحة محمد زين العابدين

األستـاذ المتفـر بقسـم علم اللةـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع ااثااث:
ااخطـاب الوارد من سـم "اافلسفــة الإسـلاميـة " علي ا تاـراا تسجياـل

الباحاـث :حمــد رمضـان محمــد

حمد ،لدرجـة "اامـاجستيـر " بالقسـم فـي موضول :
( الآثــار اافلسفيـة فـ مصنفـات الإمـام بـد ااغنـ اانـابلسـ ت  1143نـ )
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ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()25
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت بشراد:

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

ااقـــرار:
وافق اامجلس لى ااتسجيل والإشراد .

اامـوضوع اارابع:
ااخطـاب الوارد من سـم " اابلاغة واانقد الأدب والأدب اامقارن " علـي مـد فتـرة التسجيـل للباحثـة :
مـل رليفـة محمود بد ااسلام ،المسجلـة لـدرجة " اامـاجستيـر" بتـاريـخ 2010/7/19م ،فـي موضول :
[ تـقثيـر اافكـر ااـدينـ فـ اانقـد ااعـربـ بـو بكـر اابـاقـلا موذجاً ]
 وذلك لمـدة عاـام ساباـع بناا ًء علاي لاب السايد األساتاذ الادكتور المشارف علاي الباحثاـة علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2016/7/18م ،وتنتهي في 2017/7/17م .

ااقـــرار:

وافـق اامجلس لى اامد اامقترح .

اامـوضوع ااخامس:
بشـقن موافقة لجنة العال ات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/2/13م ،بنــاء ً علاي
موافقااة مجلااس س اـم " التاااريخ اإلسااالمي " بجلسااته المنعقاادة بتـاريااـخ 2017/2/6م ،علااـي مشاركااـة
السيدة الدكتـورة /الشيماء سيد كامل ،األستـاذ المساعد بالقسم فـي ماثتمر المجلاس األعلا للثقافاة فاي
الفتـرة من 2017/3/15: 14م ،ببحث بعنـوان  [ :ااعلاقات اادبلوماسية بين تيمورانك وبمبراطور ااصـين
مينخ تا ] .
ااقـــرار:

ااموافقة ل

ن يتم مل سيمنار البحث ااسابق ل

مستوي ااكلية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()26
ــ االجتمال مصـور بالصـوت والصـورة .

اامـوضوع ااسادس:
بشـقن موافقة لجنة العال ات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتارياـخ 2017/2/13م ،بنــاء ً علاي
موافقة مجلس سـم " التاريخ اإلسالمي " بجلسته المنعقدة بتـاريـخ 2017/2/6م ،علاـي مشاركاـة السايد
الدكتـور /أشرف سمير توفيا  ،المـدرس بالقسم في المثتمـر العالمي لتاريخ العلاوم التطبيقياة والطبياة
عند العرو والمسلمين ؛الذي ينرمه معهد تارياـخ العلاوم العربياة ،واإلساالمية بجامعاة اإلماـام محماد
بن ساعود اإلساالمية بالمملكاة العربياة الساعودية ،وذلاك فاـي الفتارة ماـن  28فبراياـر إلاـي  2ماـارس
2017م ،ببحـث  [ :تقثير ااحضار ااعربية الإسلامية ل ااحيا ااثقافية وااعلمية بصـقلية وجنـوب بيطاايـا –
مدرسة ساار و ااطبية موذجاً ]
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ااقـــرار:
ااموافقة ل

ن يتم مل سيمنار البحث ااسابق ل

مستوي ااكلية .

اامـوضوع ااسابع:
بشـقن موافقة لجنة العال ات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتارياـخ 2017/2/13م ،بنــاء ً علاي
موافقاااة مجلاااس ساااـم " النحاااو والصااارف والعاااروض " بجلساااته المنعقااادة بتـارياااـخ 2017/1/2م ،علاااـي
مشاركـة السيد الدكتـور /جمعة عوض عباد الونااو ،الماـدرس بالقسام فاي المثتماـر المنعقاد بكلياة اللةاة
العربيااة جامعااة األزناار بأسي اـو ،وذلااك فااي الفتااـرة ماـن 2017/4/10: 9م ،ببحــث بعنـــوان  [ :ضــمير
ااشقن بين ااتقعيد اانحوي والاستعمال ااقرآ ] .
ااقـــرار:

ااموافقة ل

ن يتم مل سيمنار البحث ااسابق ل

مستوي ااكلية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()27
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تنـويـه

ولماـا كااان السياـد أ.د /منياار عبااد المجيااد فااوزي ،عضااو المجلاـس كثياار المقا عااات ،والحااديث داخاال
المجلس فقد نوه السيـد أ.د /ميد ااكلية ،ورئيـس المجلس بموافقة كـل األعضـاء



يسمـح اعضو اامجلـس بـإذن مـن رئيــس ااجلسـة بااتحـدا فـ
الزميـل .
ااعضـو ااـذي يستعجـل يكون المجلـس ااحـق فـ

وقد ا ته

مديـر مـا ة اامجلـس
اامجلـــس
/.

الاجتماع و غلق اامحضر ف

ل

:

الآتـ

ي موضـوع بمـا لا يزيـد ـن ثـلاا دقائـق

ااتنـازل ـن ضويتـه ،ومغـادر اامجلـس .

حينه ف

تمام ااسا ة اارابعة فرا ً .

مراجـع اامجلـس اغويـا ً
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
ااوهاب

ااسيد محمد سيد بد

يعتمــد
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،،،

ميـــد

ااكليـــة

.د/
محمـد بـد اارحمن ااريحا
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ــ محضر مجلس الكلية عن شهر فبرايـر المنعقد في 2017/2/20م ()28
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