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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(يـوليـه ) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/7/17م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بــد االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور /محمــد دبــد الــرحمن الريحــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً التالـ :

 -رئاايس المجلااس

المـوضوع الأول:
 المصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة بجلسـة 2017/6/12م .

 المصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة الطارئ بجلسـة 2017/6/18م .

 المصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة الطارئ بجلسـة 2017/7/5م .

القـــرار:
تمـت المصادقـة .

المـوضوع الثا :
بشــن موافقااة مجلااس ـسااـم علام اللةااة والدراساااا الساامية وال اارـية بجلسااتا المنعقاادة بتاريااـخ
2017/7/3م ،علااي تعييااـن السيااـد أ /.جمعااة إسااماعيل ساايد ،الماادرا المساااعد بالقساام فااي ،و ي ااة
مـدرا بالقسـم .
القـــرار:

تعيينه مدرسـاً بالقسم .

الم ـوافقة دل

موضودات شئـو الطـلاب  :عددهــم ( ) 2
المـوضوع الثالث:
الخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية ل ئون التعليم والطالب بشـن نجاح تجربة دعم الكتاب
الجامعي ،وحرصا ً علي مستقبل أبنائنا الطالب بتوفير المادة العلمية لهم فـي صورة الئقة ،وم ارفة
ـبل بداية العام الدراسـي ،ولكل األسباب ولصالح العمل بالكلية قتـرح :
 .1يتـم التعاـد علي جميع الكتب مع الجامعة اعتباراً من أول سبتمبـر 2017م ،وـبال الدراساـة
بخمسة ع ر يومـا .
 .2ترسـ ل المواد العلمية لمطبعة الجامعة إلنجازها مع بداية ال صل الدراسـي .
القـــرار :المـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الرابع:
الخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية ل ئون التعليم والطالب بشـن تةييـر حالة ـيد الطالـب/
عثمان سعد عايض عياد ،بال رـة األولـي ( انتظـام ) من باق إلـي مستجـد ،وذلك نظـراً ألنا تمت الموافقة
علي تأجيل ـيده من المكتب الثقافـي لس ارة دولة الكويـت .
القـــرار:

المـوافقــة .

موضودات الدراسات العليا :
ولا ً  :المنـح  :عددهــم ( ) 14

المـوضـوع الخامس:

بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
الـدكتـوراه للباحـث :محمـد دبد اللـه حمـد صالـح الحجـ  ،بقسـم الشريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام
مرتبـة الشرف الأولـ فـي موضوا:

القـــرار:

( الـوقـوف ودوره فــ تحقيـــق مقـاصـد الشـريعــة الإسـلاميــة )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

المـوضـوع السادس:
2

نائب رئيس

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ مانح درجاـة
المـاجستيـر للباحـث :اصـر فهيـد حمـاد العجمـ  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
( حكــام الـوفـاء فــ الفقــه الإسـلامــ دراسة مقار ة )

القـــرار:

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضـوع السابع:
بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ مانح درجاـة
المـاجستيـر للباحـث :صـلاح خالـد مثـال العازمـ  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتــاز فـي
موضوا:

القـــرار:

( حكــام العلنيـة والمجـاهـرة فــ الفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع الثامن:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :محمـد فـؤاد سيـد دبد الرحمـن الرفادـ  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير
عـام ممتــاز فـي موضوا:
( منـاهـج الشـراح فـ شــرح كتـاب التفسيــر مـن صحيـح مسلـم مـع المقـار ـة بـآراء شهــر مفســري الــر ي )

القـــرار:

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع التاسع:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :مهـدي فهـد سعـود العجمـ  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتــاز فـي
موضوا:
( المستجــدات الفقهيــة فــ مسـائــل القــذف فــ الفقــه الإسـلامــ دراسة مقار ة بـالقـا ـو الكـويتـ )

القـــرار:

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضـوع العاشر:
3

نائب رئيس

بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
بتقـدير عـام ممتــاز
الشـريعـة الإسلاميـة
المـاجستيـر للباحـث :مشـاري حمد إبراهيـم العنـزي ،بقسـم
فـي موضوا:
( التطبيقــات المعـ اصــرة لخيــار الغبــن فــ

الفقــه الإسـلامــ

والقـا ـو الكـويتــ

القـــرار:

)

نائب رئيس

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

المـوضـوع الحادي دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :فهـد غا ـم دبد الرحمـن قميصــا  ،بقساـم الشـريعــة الإسلاميــة بتقاـدير عاـام
ممتـاز فـي موضوا:
( المسـائـل الأصـوليـة والفقهيــة فــ مـراســلات الإمـاميــن مـالـك بـن ـس والليـث بــن سعــد )

القـــرار:

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

المـوضـوع الثا

نائب رئيس

دشر:

بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :سالـم غا ـم دبد الرحمـن قميصـا  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميــة بتقاـدير عاـام
ممتـاز فـي موضوا:

القـــرار:

( الأحكــام الفقهيــة للمـوثــق الشـردــ المــنذو دراسة مقار ة )

نائب رئيس

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضـوع الثالث دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
الشـريعـة الإسلاميـة
المـاجستيـر للباحـث :جلـوي ما ـع سبعـا العجمـ  ،بقسـم
فـي موضوا:

بتقـدير عـام ممتـاز

القـــرار:

( حكــام جـرائـم الإخفـاء فــ الفقــه الإسـلامــ والقـا ـو الكـويتـ دراسة مقار ة )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع الرابع دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :فهـد جـزاء دمـر حمـدا  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
4

( التـرجيــح بيــن المصـالــح المتـزاحمــة و ثـــره فــ الفــروع الفقهيــة )

القـــرار:
وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع الخامس دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :بـدر بـراك حمـود محسـن ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:

القـــرار:

( الأحكــام المتـرتبـة دلـ الجهـالـة فـ دقـــود المعـاوضــات )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـوليـه المنعقد في 2017/7/17م ()6

المـوضـوع السادس دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
المـاجستيـر للباحـث :ديـد سعـد فهيـد العجمـ  ،بقسـم الشـريعـة الإسلاميـة بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:

القـــرار:

( الأحكــام الفقهيــة للمحـل التجـاري دراسة مقار ة بـالقـا ـو الكـويتـ )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع السابع دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
بتقـدير عاـام مرتبـة
التاريخ الإسلامـ
الـدكتـوراه للباحـث :محمـد دبد الرحيم محمـود حمـد ،بقسـم
الشرف الأولـ فـي موضوا:

القـــرار:

( السجـو فــ العصــر السلجـوقــ منــذ  590 - 429هـ 1194 - 1033 /م )

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .

نائب رئيس

المـوضـوع الثامن دشر:
بشــن موافقااة لجناة الدراساااا العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاـ ماانح درجااـة
ا لمـاجستيـر للباحثـة :سـارة دـادل حمـد محمـد ،بقساـم دلـم اللغـة والدراســات الساميــة والشرقيــة
بتقـدير عـام ممتـاز فـي موضوا:
( التحليـل الـدلالـ

القـــرار:

لتـراكيـب النفـ

فــ

شعــر فـاروق جويـدة الأدمـال الكـاملـة )

5

نائب رئيس

وافق المجلس عل االـتراح وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراساا العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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ثا يـاً  :التسجيـلات :
المـوضوع التاسع دشر:
بشـن
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موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل

الباحـث :محمـود جمال دبد الناصـر دبد اللـه ،لدرجـة
والشرقيـة فـي موضوا :

ا لـدكتـوراه

بقسـم

دلـم اللغـة والدراسـات الساميـة

( الاستعـارات الإدراكيــة لمفهـوم الـوطـن بيــن المستـوي العـامـ والمستـوي الفصيـح شعــر حلمــي ســالـم
وماجد يوسف موذجاً )

تحت إشراف:

األستـاذ المت رغ بقسم علـم اللةــة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستــاذ بقسـم علــم اللةـــة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /محـي الدين عثمان محسب
أ.د /أشرف عبد البديع عبد الكريم

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع العشـرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل

الباحثـة :جـوى إبراهيـم محمـد إبراهيـم ،لدرجـة
موضوا :
( التـركيـب الإضـافـ

تحت إشراف:

فـ

القـا ـو الجنـائـ

ا لـدكتـوراه

بقسـم

النحـو والصـرف والعروض

مـن دـام 1937م ،وتعـديـلاتـه إلـ

أ.د /محمـد عبد الرحمن الريحانـي

فاـي

هايـة دـام 2016م )

األستـاذ بقسم النحو والصرف والعـروض

وعميــد
كليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـوليـه المنعقد في 2017/7/17م ()8

المـوضوع الحادي والعشرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل

الباحثـة :سميـرة سعيد مين محمد ،لدرجاـة
موضوا :

تحت إشراف:

المـاجستيــر

بقساـم

النحــو والصــرف والعـروض

فاـي

( الجملـة الادتـراضيــة فــ شعــر المخضـرميـن دراسة حوية دلالية )
األستـاذ بقسم النحو والصرف والعـروض

أ.د /محمـد عبد الرحمن الريحانـي

وعميــد
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كليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

المـدرا بقسم النحو والصرف والعـروض

د /.إبراهيـم سنـد إبراهيـم

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الثا

والعشرو :

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل
البلاغـة والنقد الأدبـ والأدب
الباحـث :محمـد حمد محمود دبد الحفيـظ ،لدرجـة الـدكتـوراه بقسـم
فـي موضوا :

المقار

تحت إشراف:

( السـرد والـرؤيــة الفنيــة فــ روايــات شطبــي يوسـف ميخائيل )

أ.د /منيـر عبد المجيد فـوزي

األستـاذ بقسـم البالغـة والنقد األدبـي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الثالث والعشرو :
بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل
البلاغـة والنقد الأدبـ والأدب المقار
الباحـث :سميـر دل دبد الحليـم ،لدرجـة المـاجستيـر بقسـم

فـي موضوا :

( الســرد الحجـاجــ فــ روايــات خـولـة حمـدي )
ــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف:
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األستـاذ بقسـم البالغـة والنقد األدبـي

أ.د /منيـر عبد المجيد فـوزي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

د /.طـارق مختـار سعـد

المـدرا بقسـم البالغـة والنقد األدبـي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الرابع والعشرو :
بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل
البلاغـة والنقد الأدبـ والـأدب
الباحثـة :ـور الهـدي معبد رمضا حمد ،لدرجـة المـاجستيـر بقساـم
فـي موضوا :

المقار

تحت إشراف:

( الـرؤيــة والتشكيــل الفنــ فــ روايــات محمـد عبد الحكـم حسـن )

أ.د /منيـر عبد المجيد فـوزي

األستـاذ بقسـم البالغـة والنقد األدبـي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الخامس والعشرو :
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بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل
فـي موضوا :

الش ريعـة الإسلاميـة
الباحـث :خالـد رجا سالم العميري ،لدرجـة الـدكتـوراه بقسـم
( التفسيــر التحليلــ دراســة ظـريـة تطبيقيـــة مـن خـلال تفسيــر الشيــخ ابــن دثيميــن )

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـوليـه المنعقد في 2017/7/17م ()10

المـوضوع السادس والعشرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحاـث :دبـد اللطيــم مشـعا المطيـري ،لدرجاـة
موضوا :

ا لمـاجستيــر

بقساـم

الشريعــة الإسلاميــة

فاـي

( حكــام المستجــدات الخـاصـة بفتـاوى فقــه الأســرة فــ ضــوء القـوادـد المقـاصـديـة )

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع السابع والعشرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحـث :دبد اللـه محمـد دبد الرحيـم ،لدرجـة المـاجستيـر بقسـم
( ثــر العــرف فــ الحكــم الشـردـ دنـد الشـافعيـة األحوال ال خصية – الجناياا
الشريعـة الإسلاميـة

تحت إشراف:

فـي موضوا :
)

األستــاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزا شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الثامن والعشرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحـث :فهـد محيل إ براهيم العتيب  ،لدرجـة ا لمـاجستيـر
( ظـريـة الـودـد بـالمكـافـنة وتطبيقـاتهـا المعـاصـرة دراسة فقهية مقار ة )

بقسـم

تحت إشراف:

الشريعـة الإسلاميـة

فـي موضوا :

األستــاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزا شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
ــــــــــــــــــــــــــــ
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القـــرار :وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع التاسع والعشرو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحـث :شـرف فوزي محمد حسن ،لدرجـة

ا لمـاجستيـر

8

بقسـم

الشريعـة الإسلاميـة

فـي موضوا :

( منهــج الإمــام الطبـري فـ دفــع التعــارض دراسة ف تفسيره )

تحت إشراف:

األستـاذ المساعد بقسم ال ريعة اإلسالمية

د /.زاهر فؤاد محمد أبو السباا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الثلاثـو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحـث :محمـد محيل إبراهيم العتيب  ،لدرجـة
:

ا لمـاجستيـر

بقسـم

الشريعـة الإسلاميـة

( تحقيـق كتـاب شـرح الجـامـع الكبيـر المنظـوم للعـلامـة المحمـودي النسفـ
كتـاب مـن العيـب فـ البيـوع وغيـره مـا يكـو إقـالـة ومـا لايكـو )

تحت إشراف:

فـي موضوا

مـن كتـاب الشهـادات إلـ

األستــاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزا شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الحادي والثلاثو :
بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاراح تساجيل

الباحثـة :سمـاء طـه ماهر حزين ،لدرجـة ا لمـاجستيـر بقسـم الفلسفــة الإسلاميــة
( قضايـا العقيـدة فــ دقـائـق التفسيــر دنــد ابــن تيميــة ا 728هـ )
ــــــــــــــــــــــــــــ

تحت إشراف:

فـي موضوا :
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األستـاذ ورئيس ـسم ال لس ة اإلسالمية

أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع الثا
بشـن

والثلاثو :

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحاـث :دلـ محمد دل محمـد سيــد ،لدرجاـة
موضوا :
( قضايـا الإ سـا فـ

فلسفـــة بـ

ا لمـاجستيــر

بقساـم

الفلسفـــة الإسلاميـــة

البـركـات البغـــدادي 560ه ـ و صيـــر الـديـن الطـوسـ

فاـي

672ه ـ دراسة

مقار ة )

تحت إشراف:

األستاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيـز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

ا لمـوضو ع الثالث والثلاثو :

9

بشـن

موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي اـتاـراح تساجيل

الباحـث :حمـد دلـ

:

محمد دل

حمد ،لدرجـة

المـاجستيـر بقسـم
الأول دراسة ف

( رؤيــة العـال ـم دنـد شعـرا ء العصــر العبـاسـ

تحت إشراف:

الدراسـات الأدبيـة

فـي موضوا

ماذج مختارة )
األستاذ
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
المــدرا بقسـم الدراساا األدبيـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

د /.حسـن إسماعيل عبد الةنـي

المساعد المت رغ بقسم الدراساا األدبية

د /.أحمـد محمد أحمد الليثـي

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثـاً  :التشكيـلات  :عددهـم ( ) 15

المـوضوع الرابع والثلاثو :

بشـن موافقاة لجناة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
البلاغة والنقـد
لمناـ ة الباحـث :طـارق محمد حمد دبد المجيد ،المسجـل لدرجـة الـدكتوراه بقساـم
فـي موضـوا :
الأدب والأدب المقار
( مـوضـودـة الثـورة فـ الشعــر المصــري المعــاصــر دراسة فنية )

تتكو اللجنة من :
أ.د/

حافـظ محمد جمال الدين المةربي

األستـاذ ورئيس ـسـم البالغة والنقد األدبي

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

أ.د /أحمد عبد الحميد إسماعيـل

األستـاذ بقسـم الـدراسـاا األدبيــة

د /.مصط ـي بيومي عبد السالم

األستـاذ المساعد بقسم البالغة والنقد األدبي

القــــرار:

بكليـة دار العلـوم– جـامعة ال يـوم
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى الت شكيل المقترح .

المـوضوع الخامس والثلاثو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ ااة الباح اـث :خالـــد خالـــد حمـــدا سميـــرا  ،المسج اـل لدرجااـة المـاجستيـــر بقس اـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( القــوادــد الفقهيــة التــ تحكــم تغيـــرات المبيــع فــ الفقــه الإسـلامــ )

تتكو اللجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــا محمـود أحمـد

القــــرار:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـاا اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

وافق ا لمجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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مناـ ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناـ ـا ً
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المـوضوع السادس والثلاثو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ ااة الباحاـث :محمـــد دقيـــل ســعود العازمـــ  ،المسجاـل لدرجااـة المـاجستيـــر بقساـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( الحلـول الفقهيـة لمشكلــة غــلاء الأسعــار فــ ضــوء السيـاسـة الشـرديــة دراسة فقهية مقار ة )

تتكو اللجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــا محمـود أحمـد

القــــرار:

م رفـا ً
ورئيسـا ً

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـاا اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .

المـوضوع السابع والثلاثو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناـ ة الباحـث :خالـد جابـر سالـم العجمـ  ،المسجـل لدرجـة المـاجستيـر بقسـم الشريعـة الإسلاميـة
فـي موضـوا :
( حكـام التـواطـؤ دلـ إبــرام العقـود فـ الفقـه الإسـلامـ والقـا ـو الكـويتـ دراسة مقار ة )

تتكو اللجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــا محمـود أحمـد

القــــرار:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـاا اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثامن والثلاثو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ ااة الباح اـث :خالـــد محمـــد محفـــو دبيريـــد ،المسج اـل لدرجااـة المـاجستيـــر بقس اـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( هــم مصنفــات دلــوم القــرآ الجـامعـة لمبـاحثــه دراسة منهجية قدية )

تتكو اللجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
أ.د /سامـي رفعت عبد القادر

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية اآلداب جامعة السويـس
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مناـ ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناـ ـا ً

القــــرار:
وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .

المـوضوع التاسع والثلاثو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ ااة الباح اـث :دلـــ محمـــد حمـــد إسماديـــل ،المسج اـل لدرجااـة المـاجستيـــر بقس اـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( إسمـاديـل دبـد اللـه بـن اويـس فـ

ميـزا الجـرح والتعـديـل ومـرويـاتـه فـ

الكتـب الستـة ومـوطـن مـالـك

دراسة حديثيه )

تتكو اللجنة من :

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

أ.د /عــزا شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية اآلداب جامعة سوهـاج
األستـاذ المساعد بقسم ال ريعة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /إسماعيـل فهمي عبد اللـا
د /.زاهر فؤاد محمد أبو السباا

القــــرار:

م رفـا ً
ورئيسـا ً
مناـ ـا ً
مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الأربعـو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ اة الباحاـث :ديســـ حمــود سعـــد الـرشيــدي ،المسجاـل لدرجاـة المـاجستيـــر بقساـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( التطبيقــات المعـاصـرة لخـلاف العلمـاء حـول قـادـدة هـل الأصـل فـ
لألفــا والمبـا ـ جمع وترتيب ودراسة )

تتكو اللجنة من :

ال عقـود للمقـاصـد والمعـا ــ

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
د /.محمـد عبد العزيز إبراهيـم

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جـامعة
المنيـا

القــــرار:

و

م رفـا ً
ورئيسـا ً
مناـ ـا ً
مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل ال مقترح .

المـوضوع الحادي والأربعو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعــة
لمناـ ة الباحـث :دبـد اللـه شافـ محمـد العجمـ  ،المسجاـل لدرجاـة المـاجستيــر بقساـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( قـادـدة

تتكو اللجنة من :

العـادة محكمـة

دراسة فقهية تطبيقية فـ دقــود التبـردـات )
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أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
د /.زاهر فؤاد محمد أبو السباا
أ.د /حسين أحمد عبد الةني سمرة

القــــرار:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ المساعد بقسم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية دار العلـوم جـامعـة
القاهـرة

م رفـا ً
ورئيسـا ً
مناـ ـا ً
مناـ ـا ً

وا فق المجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثا

والأربعو :

بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعــة
لمناـ اة الباحاـث :صـــلاح مسـادد ــاار العـــازم  ،المسجاـل لدرجاـة المـاجستيــر بقساـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :

تتكو اللجنة من :

( الأحكـــام الفقهيــة الخـاصـة بـالصــوت دراسة مقار ة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
د /.ب يـر محمـد محمـود

القــــرار:

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد المت رغ بكليـة اآلداب
جـامعـة أسيـوط

م رفـا ً
ورئيسـا ً
مناـ ـا ً
مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .

المـوضوع الثالث والأربعو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
الشريعـــة
لمناـ ااة الباح اـث :فهـــد راشــد بطيحــا العجمــ  ،المسج اـل لدرجااـة المـاجستيـــر بقس اـم
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( آراء ابـن حيـا البستـ الفقهيــة مـن خـلال تـراجـم بــاب صحيحــة جمعا ً وترتيبا ً ودراسة )

تتكو اللجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس ـسـم ال ريعة اإلسالمية

م رفـا ً
ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شرف الدين خطاب

األستـاذ المت رغ بقسـم ال ريعة اإلسالمية

مناـ ـا ً

أ.د /محمـود محمـد عـوض

القــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد المت رغ بكليـة اآلداب

جـامعـة أسيـوط

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوض وع الرابع والأربعو :
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مناـ ـا ً

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي تجاـديد ت كياـل
لجنـة لمناـ ة الباحثـة :لميـاء دبد الناصـر ثابـت دلـ  ،المسجلـة لدرجـة المـاجستيـر بقسـم ال شريعـة
الإسلاميـة فـي موضـوا :
( مـراحـل تطــور النـازلـة و ثـرهـا فـ الأحكـام الفقهيـة فــ المعـامـلات دراسة فقهية صولية )

 وذلك نظراً لمرور أكثر من ستة أشهر علي الت كيل السابق علي أن يبقي الت كيل السابق كما هــو:
األستـاذ بكليـة ال ريعـة والقانـون
م رفـا ً ورئيسـا ً
أ.د /محمود عبد الرحمن صديق
جامعـة األزهـر بأسيـوط
األستــاذ بقسـم ال ريعـة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /عــزا شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــا محمـود أحمـد

األستـاذ ورئيس ـسم الدراساا اإلسالمية

د /.محمـد أمين التـنـدي

األستاذ
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة اآلداب جـامعـة المنيـا

المساعد المت رغ بقسم ال ريعة اإلسالمية

القــــرار:

مناـ ـا ً
مناـ ـا ً
م رفا ً م اركـا ً

وافق المجلس دلى تجديد التشكيل المقترح .

المـوضوع الخامس والأربعو :
بشـن موافقة لجنة الدراسااا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ت اكيل لجناـة
التـاريـــخ
لمناـ اة الباحاـث :محمـــد خلــم جـــاب اللــه شحاتـــة ،المسجاـل لدرجاـة المـاجستيـــر بقساـم
فـي موضـوا :
الإسـلامـ
مـدينـة حيـس اليمنيـة منـذ دصــر الـدولـة الـرسـوليــة حتـى هايــة دصـر

( الحيــاة السيـاسيـة وال حضـاريـة فـ
الـدولــة الطـاهـريــة 923 – 626هــ

تتكو اللجنة من :

1517 – 1229 /م )

د /.نصـارى فهمي غزالـي

األستاذ المساعد المت رغ بقسم التاريخ اإلسالمي

مناـ ـا ً ورئيسـا ً

د /.أحمـد شوــي إبـراهيم

األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جـامعة
أسيـوط

مناـ ـا ً

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستاذ المساعد بقسم التاريخ اإلسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

د /.ال يمـاء سيـد كامـل

القــــرار:

م رفـا ً

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع السادس والأربعو :
بشـــن موافقااة لجنااة الدراساااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناـ ة الباحـث :ربيـع محمد دبـد الحميد محمـد ،المسجـل لدرجـة المـاجستيـر بقسـم دلـم اللغـة فـي
موضـوا :
( الأبعــاد التـداوليــة فـ

تتكو اللجنة من :

أ.د /محـي الدين عثمان محسب
أ.د /أشرف عبد البديع عبد الكريم

أ.د /عـالء حمـزاوي
د /.السيـد إسماعيـل السـروي

القــــرار:

ــص الخطبــة فـ البيـا والتبييــن للجـاحـظ )
األستـاذ المت رغ بقسم علـم اللةــة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً ورئيسـا ً

األستــاذ بقسـم علــم اللةـــة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية اآلداب جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً

األستـاذ المساعد المت رغ بقسم علم اللةة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق المجلس دلى التشكيل المقترح .
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مناـ ـا ً
م رفا ً م اركـا ً

المـوضوع السابع والأربعو :
بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي تعدياـل ت كياـل
الفلسفــــة
لجناـة لمناـ اة الباحاـث :ربيــع ياســـر دبـد الحافــظ ،المسجاـل لدرجاـة المـاجستيـــر بقساـم
الإسـلاميــة فـي موضـوا :
( منهــج البحــث فــ العلــوم الإسـلاميـة دنــد الإمــام الشـوكـا ــ ا 1250هـ )

تتكو اللجنة من :

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

األستــاذ المت ـرغ بقسـم ال لس ــة بكليـة
اآلداب جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـود محمـد سـالمـة

األستـاذ المت رغ بقسم ال لس ة اإلسالمية

مناـ ـا ً

د/.

محمـد محمد علـي صالحين

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً

 وذلك نظـراً لوفاة السيـد أ.د /محمـود محمد سالمـة ،األستـاذ المت رغ بالقسـم ،وأحد أعضاء لجنة المناـ ة
علي أن يصبح الت كيل علي النحو التالي :
ــــــــــــــــــــــــــــ
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أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار
د /.محمـد سـالمة عبد العزيز

د/.

محمـد محمد علـي صالحين

القــــرار:

األستــاذ المت ـرغ بقسـم ال لس ــة بكليـة
اآلداب جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً ورئيسـا ً
مناـ ـا ً
م رفـا ً

وافق المجلس دلى تعديل التشكيل المقترح .

المـوضوع الثامن والأربعو :
بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علاي تعدياـل ت كياـل
الفلسف ــة
لجنـة لمناـ ة الباحـث :وليـد دبد الباقـ محمـد خليـل ،المسجـل لدرجـة المـاجستيـر بقسـم
الإسـلاميــة فـي موضـوا :

تتكو اللجنة من :

( الآثــار الفلسفيــة فــ

الفكــر الادتــزالــ

)

األستاذ المت رغ بقسم ال لس ة اإلسالمية

مناـ ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /إبراهيـم محمـد رشـاد

أستـاذ ال لس ة اإلسالمية بكليـة اآلداب
جـامعة جنوب الـوادي

مناـ ـا ً

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

األستـاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـود محمـد سـالمـة

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

م رفـا ً

 وذلك نظـراً لوفاة السيـد أ.د /محمـود محمد سالمـة ،األستـاذ المت رغ بالقسـم ،وأحد أعضاء لجنة المناـ ة
علي أن يصبح الت كيل علي النحو التالي :
األستـاذ ورئيس ـسم ال لس ة اإلسالمية
مناـ ـا ً ورئيسـا ً
أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /إبراهيـم محمـد رشـاد
د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

أستـاذ ال لس ة اإلسالمية بكليـة اآلداب
جـامعة جنوب الـوادي

األستـاذ المساعد بقسم ال لس ة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
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مناـ ـا ً
م رفـا ً

القــــرار:
وافق المجلس دلى تعديل التشكيل المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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رابعـا ً  :موضودات متنودـة  :عـدد (  ) 4مـد

المـوضوع التاسع والأربعو :

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ماـد فتارة
الشريعـة الإسلاميـة
التسجيل للباحـث :دلـ جبريل صقر سعيد ،المسجـل لـدرجة الـدكتـوراه بقسـم
بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
[ قضــاء الـديـن مفهـومـه و حكـامـه فــ الشـريعــة الإسـلاميــة ]

 وذلك لمـدة ثالثة أشهر بناا ًء علاي طلاب السايد األساتاذ الادكتور الم ارف علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/6/19م ،وتنتهي في 2017/9/18م .

القــــرار:

وافـق المجلس دلى المد المقترح .

المـوضوع الخمسـو :

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ماـد فتارة
التاريــخ الإسلامــ
التسجيل للباحثـة :هنـاء محمـد فتحــ  ،المسجلاـة لاـدرجة الدكتـــوراه بقساـم
بتـاريـخ 2011/1/17م ،فـي موضوا :
[ روايــات يـوسـم زيــدا حتـى هـايـة 2012م دراسة ف شعرية السرد ]
 وذلك لمـدة عـام سـادا بنا ًء علي طلب السايد األساتاذ الادكتور الم ارف علاي الباحثاة علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/1/20م ،وتنتهي في 2018/1/19م .
القــــرار:
وافـق المجلس دلى المد المقترح .

المـوضوع الحادي والخمسو :

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ماـد فتارة
التاريــخ الإسلامــ
التسجيل للباحثـة :إينـاس محمد جمـال ،المسجلـة لـدرجة الدكتـــوراه بقساـم
بتـاريـخ 2012/5/20م ،فـي موضوا :
[ المـر ة فـ العصـر السلجـوقــ ودورهــا السيـاسـ والحضـاري 590 – 447هـ 1194 – 1055 /م ]
 وذلك لمـدة عـام بنا ًء علي طلب ا لسيد األساتاذ الادكتور الم ارف علاي الباحثاة علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/5/20م ،وتنتهي في 2018/5/19م .
القــــرار:
وافـق المجلس دلى المد المقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثا

والخمسو :

بشـن موافقة لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/7/10م ،علاي ماـد فتارة
التاريــخ
التسجيل للباحـث :خليفـة جمال خليفة دبـد العظـيم ،المسجاـل لاـدرجة المـاجستيــر بقساـم
بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
الإسلامـ
[ البـوريـو تـابكـة دمشـق دراسة تاريخية 534 – 497هـ 1139 – 1104 /م ]
 وذلك لمـدة عـام بنا ًء علي طلب السيد األساتاذ الادكتور الم ارف علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/6/19م ،وتنتهي في 2018/6/18م .
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القــــرار:
وافـق المجلس دلى المد المقترح .

المـوضوع الثالث والخمسو :
الخطـاب الوارد من لجنة الدراساا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،علي نقـل
إشـراف السيد أ.د /محمـود محمد سالمـة ،األستـاذ المت رغ بقسـم ال لس ة اإلسالمية نظاراً لوفاتاا علاي أن
يسند اإلشراف علي الطالـب /عبد الرازق عبد هللا عبد القادر ،المسجل لدرجـة
[ جـذور الأصـوليـة الإسـلاميـة الحـديثـة دراســة فــ التيــارات الفكـريــة المنحـرفــة ]
ليكـون الإشـراف دلـ النحـو التالـ :
الدكتوراه

فـي موضوا :

األستـاذ المت رغ بقسم ال لس ة اإلسالمية

أ.د /محمــد علـي الجنـدي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
المــدرا بقسـم ال لس ة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

د /.جمال الدين محمود جمعة

القــــرار:
المـوافقــة .

المـوضوع الرابع والخمسو :
بشـن

موافقة مجلس ـسـم ال ريعة اإلسالمية بجلستا المنعقدة بتاريـخ 2017/7/3م ،علي تأجيـل

دراسااة الطااالب اآلتااـي أساامايهم فااـي مرحلااة
وهـم :

تمهيااـدي ماجسااتير إلااـي العااام الجامعااـي 2018/2017م،

 .1م عل تركي الفي خلف المطيري
 .2ماجد غالب عوض صعيب
 .3فهد خالد سعود مل ي سعود زويد

القــــرار :المـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الخامس والخمسو :
الخطاب الوارد من إدارة الدراساا العليا بالكليـة
دبلوماا ] بال روط الآتيـة :

بشـ ن

تحديد موعد التقديم للدراساا العليا [ تمهيدي –

( )1السنة التمهيدية للماجستير :


الطالب الحاصلين علي ليسانس اللةة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية بتقدير عام ( جيـد) علي األــل مان
الجامعاا المصرية أو أن يكون حاص ً
ال علي الدبلوم الخاص من كلياا دار العلوم بتقدير عاـام (جي ـد) علاي
األــل .

( )2الدبلوم الخاص فـ :
[ الدراسات اإلسالمية – الدراسات األدبية والنقدية – الدراسات اللغوية ]
 الطاالب الحاصاالين علااي ليسااانس اللةاـة العربيااة والعلاوم اإلسااالمية ماـن كلياـاا دار العلااوم بتقاادير عاـام (
مقبول) ،وأي كلية منا ـرة .
(  )3دبلوم المخطوطات :

الطـالب الحاصلين علي ليسانس أو بكالوريـوا من أي كليـة أو معهد عـال .

(  )4الدبلوم ف الأحوال الشخصية والمنذو ية الشردية :

الطـالب الحاصلين علي ليسانس أو بكالوريـوا من أي كليـة أو معهد عـال .

(  )5الدبلوم فـ

الخطابة الددوية الإسلامية :

يقبـ ل بدبلوم الخطابة الدعوية اإلسالمية الحاصلون علي درجة الليسانس أو البكالوريوا من خريجي كلياا
دار العلوم واآلداب وخريجي كلياا التربية لةة عربية وخريجي كلياا األزهر أو ما يعادلهـا .
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، وكذلك التقديـم للطالب الوافدين علي أن يبدأ مـن 2017/8/1م ،حتى 2017/8/30م .

القــــرار:
المـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضودات العلاقات الثقافيـة :

المـوضوع السادس والخمسو :

الخطـاب الوارد من لجنة العالـاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/7/10م ،بنـاء ً

علااي موافقااة مجلااس ـسااـم الدراساااا األدبيااة بجلسااتا المنعقاادة بتـارياـخ 2017/7/9م ،ـااد وافااق علااي
ترشيـح السيـدة أ.د /سوسن ناجي رضوان ،األستـاذ ورئيس القسـم للم اركـة فاـي جاائزة الملاك عباد هللا
الثاني ابن الحسين لإلبداا الدورة التاسعة للجائزة للعـام 2018/2017م ،فـ موضـوع  [ :ح قـل الـآداب
والفنو ] بكتاب دنـوا ـه[ :
القــــرار:
المـوافقــة .

الفنو

دتبات التحرر واسترداد الهوية

].

( ما يستجـد من دمــــال )

المـوضوع الأول:
بشـن تقديـم الترشيحـاا الخاصـة بريسـاء األـسـام ،والوكـالء .
القــــرار:
حيط المجلس دلماً .

المـوضوع الثا

:

الخطــاب الوارد من السيـد أ.د /رئيس كنترول ال رـة األولـي ( انتظـام  /انتسـاب ) بعد االنتهـاء مان
أعمال الكنترول ال صل الدراسي الثانـي جاءا إحصائية أن هناك تـدنيـا ً فـي نسبة بعـض المـواد :
 .1الصـرف والعـروض
 .2نصـوص األدب الجاهلـي
 .3مدخـل علم اللةـة
القــــرار:

تضاف (  ) 8درجات ف مادة الصرف والعروض  ) 10 (،درجات ف
الموافقة دل
مادة صوص الأدب الجاهل  ) 4 (،درجات ف مادة مدخل إل دلم اللغة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثالث:
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الخطـاب الوارد من ـسـم

علم اللةة ؛فقد سقط سهواً من ت كيل القسم لجان تصاحيح الدراسااا

العليا مـادة مدخل إلي علم اللةة

للسنة األولـي من دبلوم المخطوطـاا .

القــــرار:
المـوافقــة .

المـوضوع الرابع:
بشـن موافقة مجلس ـسـم علم اللةة بجلستا الطارئة المنعقدة بتاريـخ 2017/7/13م ،علي منـح
،ومـد فترة التسجيل للباحثـة :ددـاء صـلاح صـادق ،المسجلـة لـدرجة المـاجستيـر بالقسـم فـي موضوا
:

[

دنـاصـر الـربـط الإحـالـ

فـ

شعـر فـدوى طـوقــا

دراسة دل

ضوء دلم لغة النص ]

 وذلك لمـدة ستة أشهـر بناا ًء علاي طلاب السايد األساتاذ الادكتور الم ارف علاي الباحثاة علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/5/26م ،وتنتهي في 2017/11/25م .

القــــرار:
المـوافقــة .

المـوضوع الخامس:
بشـــن موافقااة مجلااس ـسااـم الشريعـــة الإسلاميـــة بجلسااتا المنعقاادة بتارياـخ 2017/7/3م ،علااي
تسجيـل الباحثـة :دـزة دل محمد شحاتة ،لدرجـة الـدكتـوراه بالقسـم فـي موضوا :
( فقــه الإمــام بــو جعفــر الهنـداوي دراسة فقهية مقار ة )

تحت إشراف:

األستـاذ المساعد بقسم ال ريعة اإلسالمية

د /.زاهر فؤاد محمد أبو السباا

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع السادس:
بشـن موافقة مجلس ـسـم النحـو والصرف والعروض بجلستا المنعقدة بتارياـخ 2017/7/3م ،علاي
تسجيـل الباحـث :مختـار جمال راسـخ زيدا  ،لدرجـة الـدكتـوراه بالقسـم فـي موضوا :
( آراء السهيلـ ا  581هـ النحـويـة والصـرفيـة فــ ارتشــاف الضــرب دراسة وصفية تحليلية )
تحت إشراف:
األستاذ

د /.محمـد خلي ـة محمـود

المساعد والقائم بعمل رئيس ـسم النحو والصرف

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

القـــرار:
وافق المجلس دلى التسجيل والإشراف .

المـوضوع السابع:
19

بشـن

موافقة مجلس ـسـم

ت كيل لجنـة

النحـو والصرف والعروض

لمناـ اة الباحاـث :وليــد سـيد

بجلستا المنعقدة بتاريـخ 2017/7/3م ،علي

بـو بكـر محمــد ،المسجاـل لدرجاـة

المـاجستيــر

بالقساـم فاـي

موضـوا :

تتكو اللجنة من :

( آيـات الأمثــال فـ القـرآ الكـريـم دراسة ف اتساق النص )

أ.د /محمـود فراج عبد الحافـظ

األستـاذ بكليـة اآلداب جـامعة دمنهـور

مناـ ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /ممـدوح عبد الرحمن الرمالـي

األستـاذ المت رغ بقسـم النحو والصرف

م رفـا ً

د /.محمـد خلي ـة محمـود

القــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

األستاذ

المساعد والقائم بعمل رئيس ـسم النحو والصرف

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مناـ ـا ً

وافق المجلس دلى التشك يل المقترح .
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المـوضوع الثامن:
الخطـاب الوارد من لجنة العالـاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،بنـاء ً

علي موافقة مجلس ـسـم " الفلسفة اإلسالمية " بجلسـة 2017/6/5م ،علي تجديد إعارة السيـد الدكتـور/
محمود مسعود شيبة نصار ،األستـاذ المساعد بالقسـم للعـام السادا بكليـة ال ريعة واألنظمة

بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعوديـة .
القـــرار:

المـوافقــة .

المـوضوع التاسع:
الخطـاب الوارد من لجنة العالـاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،بنـاء ً

علي موافقة مجلس ـسـم " التاريخ اإلسالمي " بجلسـة 2017/6/5م ،علي تجديد إعارة السيـد الدكتـور/
إبراهيم محمد حامد سليمان  ،األستـاذ المساعد بالقسـم للعـام السابع بالكليـة الجامعية بالقن ذة

بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعوديـة .
القـــرار:

المـوافقــة .

المـوضوع العاشر:
الخطاب الوارد من العالـاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/7/10م ،بنـاء ً علي
موافقـة مجلس ـسـم البالغة والنقد األدبي واألدب المقاارن بجلستا المنعقدة بتاريـخ 2017/6/5م،
علي تجديد أجازة السيد الدكتـور /إبراهيم محماد عاامر ،الماـدرا بالقسام لمرافقاة الزوجاـة المتعاـادة
بدولة ـطـر للعام الثالـث .
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القـــرار:
المـوافقــة .
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المـوضوع الحادي دشر:
بخصـوص إضافة نصاـف درجاـة لمصالحة الطاالب لتحسياـن حالاة الحاصلياـن علاـي الدرجاـاا
الآتيـة  )7 ( [ :من ع ريـن  )15 ( ،من أربعيـن  ) 23( ،من ستيـن ] فـي كل ال ـرق األربـع ،وذلك
لمصلحة الطـالب .
القــــرار:

الموافقة مع ادتراض السيد .د /دزت شحاتة كرار .

المـوضوع الثا دشر:
بخصـوص مقترح بأن تبدأ امتحانـاا الدور الثـاني لطالب الدراساا العلياا بالكلياة للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،يـوم األحد الموافـق 2017/8/20م .
القـــرار:
المـوافقــة .

المـوضوع الثالث دشر:
بشـن ت ـويـض السيـد أ.د /دميد الكلية ،ورئيـس المجلس فـي أعمال االمتحاناا والنتائج ،وحاالا
أجازاا الزمـالء المعاريـن أو المسافرين لمؤتمـراا .
القــــرار:
المــوافقــة .
وقد ا ته

مديـر مـا ة المجلـس
المجلـــس
/.

الاجتماع و غلق المحضر ف

حينه ف

تمام السادة الثالثة دصـ ًرا ً.

مراجـع المجلـس لغويـا ً
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
الوهاب

السيد محمد سيد دبد

يعتمــد

،،،

دميـــد

الكليـــة

.د/
محمـد دبـد الرحمن الريحا
ــــــــــــــــــــــــــــ
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