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

جامعة المنيا
Minia University

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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر

(يوليـو

) ،والذي تم انعقاده في يوم االثنيـن 2018/7/16م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بدددددأ االجتمدددداس السدددديد األسددددتاذ الدددددكتور/محمددددد عبددددد الددددرحمن الريحدددداني  -رئدددديس المجلددددس
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثـم عرض أميـن المجلـس السيـد األستدـاذ الدكتدـور /السيـدـد محمـدـد
سيــد ،جدول األعمـال ،وموضوعاته علي النحو التالـي:

المـوضوع الأول:
 المصـادقة علي محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة بجلسـة 2018/6/20م .
القـ ـ ـرار:
تمـت المصادقـة .

المـوضوع الثاني :

الخطدـا الدوارد مدن ـسدـم " الدراسات ادبيةا " بجلسدته المنعقددة بتاريدـ 2018/7/2م ،الموافقدـة
علـي مـا ورد مـن تقريدر اللجندة العلميدة لترـيدة األساتدـذة المسداعدين بخصدـو تـرـيدـة السديدة
الدكتـورة /غادة جميل ـرني ،المـدرس بالقسم إلـي درجـة أستـاذ مساعد بذات القسـم .
القـ ـ ـرار:

الم ـوافقة علي تعيينها أستاذاً مساعداً بالقسم .

المـوضوع الثالث :
بشـأن موافقة مجلس ـسـم " الدراست ادبية " بجلسته المنعقدة بتاريـ 2018/7/2م ،بنـا ًء علي
الطلب المقدم من السيد الدكتدـور /عباد الااتبع ع اب عباد الااتبع ،المددرس بالقسدم للحصدول علدي أجداةة
رعاية والدتـه المريضـة لمـدة عـام تبـدأ مـن 2018/9/1م .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .

المـوضوع الرابع :
بشدـأن موافقة مجلس ـسـم " الدراست ادبية " بجلسته المنعقدة بتاريدـ 2018/7/2م ،بندـا ًء علدي
الطلب المقدم من السيـد أ /.محمد حستنةن إمتم ،المـدرس المساعد بالقسـم علي رفدـع الجدـزاء الموـدع
عليه بتاريـ 2016/10/27م ،حيـث مضي عليه عـام .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضوعات الدراسات العليا :
المـوضوع الخامس :

أولا ً  :المنـح  :عددهـم ( ) 6
المجمـو س

االســم

القسم

الدرجـة

التقدير

.1

لطيفـة علي عيد العنـزي

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

.2

عبد الرحمن مفلح
الرشيدي
راشـد سالم راشد سلطان
عبد اللـه فالح محمـد
خلف محمد متولي نصار

الشريعـة اإلسالميـة

الماجستيـر

مرتبة الشرف
الثانية
ممتـاة

الشريعـة اإلسالميـة
الشريعـة اإلسالميـة
الفلسفـة اإلسالميـة

الماجستيـر
الماجستيـر
الدكتـوراه

.6

فاطمـة عيسي شحاتـة

علـم اللغـة

الدكتـوراه

مسلسل

.3
.4
.5

القـ ـ ـرار:

وافق المجلس على المنـح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

2

ممتـاة
ممتـاة
مرتبة الشرف
األولي
مرتبة الشرف
األولي
نائدب رئديس

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع السادس:

ثانيـا ً  :التسجيـلات  :عددهـم ( ) 9
م.

االســم

.1

أحمـد وصفي مهـدي

.2

حسنـاء ةين نجيب
محمد

الماجستيـر

.3

هالـة محمـد طايـع

الماجستيـر

موضوس الرسالة

الدرجـة

المشـرف

قسـم الدراسات الأدبية

.4

الدكتـوراه جماليـات البنية الفنية فـي شعر أمينـة أد /عصـام خلـف كامـل

تهانـي بدر عبد الندير الماجستيـر

المرينـي دراسـة موضوعية فنيـة
شعريـة الفضاء فـي أد المقامات
بيـن المشرق واألندلس الحريري
والسرـسطـي
البطـل فـي إبداس شعبان عبد الحكيـم
الروائـي دراسـة فـي البناء الفنـي
نـوادر أبـي العينـاء دراسـة بنيويـة

أ.د /سعيـد الطوا محمـد
أد /عصـام خلـف كامـل
أد /شهيـر أحمـد دكـروري

قسـم الشريعة الإسلاميـة

.5

محمـد سعد كامل أميـن

.6

نفيسة أحمد محمد
حفناوي

.7

عبد اللـه سيد مرعي
الراوي

.8

طـه هـالل خليفـة

الدكتـوراه

آراء البيضـاوي فـي تفسيره مقارنـا ً أ.د /محمد عبد الرحيم
بـآراء أشهـر المفسريـن
محمد
د /.منتصـر نبيـه محمـد

قسـم النحو والصرف والعروض

الماجستيـر

ظاهـرة التوسع النحوي وأثرها فـي
الداللة دراسة فـي تفسير البسيـط
للواحـدي ت 468هـ

د /.أيمـن فتحي عبد
السالم

قسـم البلاغة والنقد الأدبي

الماجستيـر

بنيـة السرد العجائببي فـي كتب
األمثال العربية القديمـة

د /.حنـان علـي طـه
د /.تامـر محمد عبد
العزيز

قسـم الفلسفة الإسلامية

الماجستيـر

ـضايـا العقيدة فـي تفسيـر الشيـ
الشعـراوي
3

أ.د /محمـد سالمة عبد
العزيز

قسـم التاريخ الإسلامي

.9

مـروا محمد عبد هللا
محمد
القـ ـ ـرار:

الماجستيـر

المذهـب االباضي انتشاره وتطوره في
عمان

د /.نصـارى فهمي غزالـي

وافق المجلس على التسجيلات والإشراف .
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المـوضوع السابع :

ثالثـا ً  :التشكيـلات  :عددهـم ( ) 12
الدرجـة

م.

االســم

.1

حمـادي أحمد علي
الشرفي

الدكتـوراه

.2

مصطفي عمرو عبد
الرحمن

الدكتـوراه

.3

عبد الرحمن حييان
سالـم

المـاجستير

.4

محمـد رافـع العنـزي

المـاجستير

.5

طاهـر هنـي فـالح

المـاجستير

.6

راشـد دهيليس نبـزان
العاةمـي

المـاجستير

.7

يوسف أبو الحسن
شحات

موضوس الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم الشريعة الإسلاميـة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
المرويـات التفسيريـة للعالمة
محمد
محمد بـن ثور الصنعانـي 190هـ
أ.د /بشيـر محمـد محمـود
دراسـة تحليليـة
د /.محمـد أميـن التنـدي
أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
األحاديـث التي حكم عليها
السيوطي بالضعف فـي كتابة الدر أد /بشيـر محمـد محمـود
د /.ةاهر فؤاد محمد أبو
المنثور فـي التفسير بالمأثـور
السباس
جمعا ً وتخريجا ً ودراسـة
أد /محمـد عبد الرحيم
األحكـام الفقهية فـي معالجـة
القـروض دراسـة فقهية تطبيقيـة محمد
أد /عـزت شحاتـة كـرار
أد /محمـد عبد العزيز
إبراهيم

أد /محمـد عبد الرحيم
المقاصـد الشرعية الخاصة
محمد
باألسـرة وأثرها فـي أحكام
المستجـدات األسريـة المعاصـرة أ.د /عـزت شحاتـة كـرار
أد /وجيـه محمـود أحمـد
أد /محمد شرف الدين
أحكـام عديمـي الدخـل ومـدي
أ.د /محمـد
مسؤوليـة الدولة عنهم فـي الفقـه خطا
عبد الرحيم محمد
اإلسالمـي
أد /آمـال محمد عبد الغنـي
أد /محمد شرف الدين
فقـه اإلمـام الصدر الشهيد فـي
أ.د /محمـد
المعامالت دراسـة تطبيقية علي خطا
عبد الرحيم محمد
عقود المعاوضـات
أد /آمـال محمد عبد الغنـي

قسـم الفلسفة الإسلاميـة

الدكتـوراه

الطريقـة الجعفرية األحمديـة
المحمدية أصولهـا وآثارها
التربويـة علي المجتمع
4

أ.د /أحمـد محمود إسماعيل
الجزار

أ.د /محمـد سالمة عبد

العزيـز
أ.د /مديحـه حمـدي عبد
العال
ــــــــــــــــــــــــــــ
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قسـم التاريخ الإسلامي

.8

يوسـف راشد رشـدان

.9

أحمـد جمعـة هاشـم

الدكتـوراه

أ.د /حمـدي عبد المنعم
دور األمويين فـي دعم ورعاية
حسين
العلـوم الدينية فـي المشرق
اإلسالمي مـن 132-41هـ -622 /أ.د /محمـد سيـد كامـل
د /.صـالح خليـل سـالم
750م
أ.د /أحمـد عبد السالم ناصف

الدكتـوراه النظـارة والنظار بالديـار المصرية
فـي عصـر الدولـة المملوكيـة
923 : 648هـ : 1205 /
1517م
المـاجستير الجرائـم والعقوبات فـي الدولـة
المغولية مـن خالل ـوانين إلياسـا

أ.د /فتحـي أبـو سيـف
أ.د /نعمـة علـي مرسـي
د /.نصـارى فهمي غزالـي

علـي ربيع محمود
.10
أ.د /محمـد أحمـد محمـد
أحمـد
أ.د /نعمـة علـي مرسـي
د /.عبـد الناصر عبد الحكم
 .11سهيـدة إسماعيـل محمـد المـاجستير مدينـة دهلي فـي عصر الخليجييـن أ.د /سلمـان المالكـي
فـي الفترة مـن 720: 686هـ /
أ.د /عفيفـي محمود
1320-1288م
إبراهيم
د /.الشيمـاء سيـد كامـل
د /.نصـارى فهمي غزالـي

القـرار /يـرد للقسم لتعديل
اللجنة بقـرار مجلس
القسـم
قسـم الدراسات الأدبية

.12

سـارة علـي عبد العزيز المـاجستير

البنـاء الفني فـي روايـات صنـع
اللـه إبراهيـم

أ.د /سعيـد الطوا محمـد
أ.د /عمـر عبد المعبـود
د /هـدي عثمـان حسـن

القـ ـ ـرار:
وافق المجلس على التشكيلات المقترحـة .
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المـوضوع الثامن:

رابعـا ً  :موضوعـات متنوعـة  :عددهـم () 8
5

م.

االســم

الدرجـة

القسم

المــد

.1

صالح فيصل صالح
الخليفة
آيـات رجب محمود
أحمد
فاطمة حسن محمد
يوسف
هاجـر محي الدين محمد

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

لمـدة عـام

الدكتـوراه

النحـو والصرف والعـروض

لمـدة عـام

المـاجستير

البالغـة والنقد األدبـي

لمـدة ستـة أشهـر

المـاجستير

التاريـ اإلسالمـي

لمـدة ستـة أشهـر

.5

محمد عبد الحليم هيكـل

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

.6

عبد الناصر حسن طه
محمود

المـاجستير

علـم اللغــة

.7

حمــود عيـد سـرور

المـاجستير

التاريـ اإلسالمـي

.2
.3
.4

مهني

تعـديـل موضوع

تعددددددديل موضددددددوس  [ :المسائددددددـل
الفقهية التي خالفت الددليل عندد ابدن
ـدامدده المتددوفى 620هددـ مددن خددالل
المغندددي دراسدددة مقارندددـة ] علدددي أن

يصبح :
[المسائددددـل الفقهيددددة التددددي خالفددددت
الددددليل فدددي المغنددددي البدددن ـدامدددده
المقدسي المتوفى 622هـ دراسدة
مقارنة فقه العبادات نموذجـا ً ]

علماً بأن هذا التغييـر غير جوهري

تعدددديل موضدددوس  [ :سدددـورة هدددود
دراسة تداوليـة ] علي أن يصبح :
[ سددـورة هددود دراسددة تداوليددـة فددي

تفسير الطاهر بـن عاشور ]

علماً بأن هذا التعديل جوهري

تعدددديل موضدددوس  [ :عمدددـان تحدددت
الحكم الخروصـي 280 : 177هـ ]

علي أن يصبح :
[ الدور السياسدي والحضداري لبندي

خزاعددة فددـي الدولددة اإلسددالمية فددي
القرنين األول والثانـي ]

علماً بأن هذا التعديل جوهري
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القــ ـرار :المـوافقــة .
إلغـاء قيـد

.8

شيمـاء محمـد صـادق

المـاجستير

التاريـ اإلسالمـي

القــ ـرار :المـوافق ة علي إنذار الطالبة .

المـوضو ع التاسع:
6

نظـراً لمرور أكثر من ثالث
سنوات علي التسجيل ولم تقم
بتقديم أيـة أوراق بحثية خاصة
بالدراسة وعدم جديتهـا

الخطـا الوارد من لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقددة بتاريدـ 2018/7/9م ،بشدـأن موافقدة
مجلس ـسـم " النحو والصرف والعروض " بجلسته المنعقدة بتاريـ 2018/7/2م ،علي ـبول طال
خريجدددي كليدددات األةهدددر ،وكليدددات ابدا لاللتحددداق بالسدددنة " التماةديااا ل متيساااتةر" للعدددام الجامعدددـي
2019/2018م ،بالشروط ابتيـة :
 . 1أال يقل التقدير العام في الليسانس عن يةد يـدا .
 . 2أال يقـل تقدير مـادة التخصص عـن يةد يـدا .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .

المـوضو ع العاشر:

الوارد من لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ

الخطـا

2018/7/9م ،علـي ابتدي

:

 . 1مقتددـرح أن تبدددأ مواعيددد امتحانددات الدددور الثانددـي ع دـام 2018/2017م ،يددوم األحددد الموافددـق
2018/9/2م ،طبق دا ً لالئحددة الكليددة التددـي توصددي بعقددد االمتحانددات فددـي النصددف األول مددن
سبتمبـر .
 . 2مقتدـرح أن يبدأ التقديم للدراسات العليا للعام الجامعـي 2109/2018م ،فـي األول من سبتمبر
،ولمـدة شهـر .

القـ ـ ـرار:
 .1الموافقة علي أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا في أول سبتمبـر 2018م ،وفق ـاً
للائحـة .
 .2يخاطب سعادة أ.د /نتئـب رئةس الجتمع ل دراسـت الع ةات والبحاـوث لا سـتثناء الكليـة مـن مواع يـد
التقديم للدراسات العليا حتى آ خر سبتمبر ،وفي حالة عدم الموافقة ستبدأ الامتحانات فــي
النصف الأول من شهـر أغسطس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضوعات العلاقات الثقافيـة :

المـوضوع الحادي عشر:
الخطـا الوارد من لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقددة بتاريدـ 2018/7/9م ،بشدـأن موافقدة

مجلددس ـس دـم " النحااو والصاارف والعااروض " بجلسددته المنعقدددة بتاريدـ 2018/7/2م ،علددي الدددعوة
الموجهة إلـي السيـد أ.د /محمد عبد الرحمن الريحتنب ،األستـاذ بالقسـم وعميد الكلية للسفـر إلـي دولدة
الكويت فـي الفترة مـن 2018/8/31 : 25م .
القـ ـ ـرار:

الموا فقة مع إحضار الد عوة الموجهة لسيادته لرفع الموضو ع سـعادة أ.د /نتئاب رئاةس
الجتمع ل دراست الع ةت والبحوث .

المـوضوع الثاني عشر:
2018/7/9م ،بش دـأن

الخطدـا الددوارد مددن لجنددة الدراسددات العليدا بالكليددة بجلسددتها المنعقدددة بتاريددـ
موافقة مجلس ـسـم " الشريعة اإلسالمية بجلسته المنعقدة بتاريـ 2018/7/2م ،علدي سفدـر السيدـد
أ.د /عزت شحاتة كرار ،األستـاذ بالقسـم إلـي دولة الكويت بنا ًء علي الدعوة الموجهة لسيادته من وةارة
األوـداف والشددئون اإلسدالمية فددي الفتددرة مدـن 2018/8/9 : 4م؛ علمدا ً بددأن الجامعدة لددن تتحمددل أي
نفقـات .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .
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المـوضوع ال ثالث عشر:
2018/7/9م ،بشددـأن

الخطددـا الددوارد مددن لجنددة الدراسددات العليددا بالكليددة بجلسددتها المنعقدددة بتاريددـ
موافقة مجلس ـسـم " البالغ والنقد ادبياب وادب المقاتر " بجلسدته المنعقددة بتاريدـ 2018/7/2م،
علي سفر السيـد أ.د /حتفظ محماد يماتا الادين الميرياب ،األستدـاذ ورئديس القسدم إلدـي جمهوريدة العدراق
بنا ًء علي الدعوة الموجهدة لسديادته للمشاركدـة ببحدث فدـي المدؤتمر الدولدـي المنعقدد فدـي جمهوريدة
العدددراق تحدددـت عندددـوان  [ :الســـيرة النبويـــة شـــرعة ربانيـــة بتوجهـــات إنســـانية ] فدددـي الفتدددرة مدددـن : 16
2018/8/17م .
القـ ـ ـرار:
المـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الرابع عشر:

2018/7/9م ،بشددـأن

الخطددـا الددوارد مددن لجنددة الدراسددات العليددا بالكليددة بجلسددتها المنعقدددة بتاريددـ
موافقة مجلس ـسـم " البالغ والنقد ادبياب وادب المقاتر " بجلسدته المنعقددة بتاريدـ 2018/7/2م،
علي الطلب المقدم من السيدة الدكتـورة /زينب فرغ اب حاتفظ ،األستدـاذ المسداعد بالقسدـم ؛الدذي تطلدب
فيه أجـاةة لمـدة شهـر فـي الفترة مـن 2018/8/31 : 1م ،مع ـضائها بالمملكة العربية السعودية
مقر عمل الزوج ،وذلك في ضوء اللوائح والقوانيـن .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .

المـوضوع ال خامس عشر:

الخطـا الوارد من لجنة العالـدات الثقافيدة بالكليدة بجلسدتها المنعقددة بتاريدـ 2018/7/9م،
النظر في الطلبات المقدمة من السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس لتجديد اإلعارة لسيادتهدـم ،وهدم
بشدـأن

كالتالـي :

مسلسل

.1
.2
.3

القســم

الاســـم

مــلاحظــات

علــم اللغـة
تجديد اإلعارة لعام ( ثـان
أ.د /عبد المنعـم السيـد أحمـد
)
التاري اإلسالمـي
تجديد اإلعارة لعام ( ثامـن
د /.إبراهيـم محمد حامد
)
سليمان
النحو والصرف والعروض تجديد اإلعارة لعام ( ثالـث
د /.حاتـم محمد محمد
)
مصطفـي

القـ ـ ـرار:
المـوافقــة .

المـوضوع الأول :

( ما يستجـد من أعمــــال )

8

بشددـأن الطلددب المقددددم مددن السيدددـد أ.د /محمددد سددديد كامددل ،األستدددـاذ ورئدديس ـسدددـم " التدداري اإلسدددالمي
"لحضددـور دورة الدراسدددات اإلسدددتراتيجية واألمدددن القدددومي فدددـي الفتدددرة مدددـن 2018/7/22م ،إلدددـي

2018/8/15م ،وذلك بكلية الدفاس الوطني بالقاهـرة .
القـ ـ ـرار:
المـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثاني:
بشـأن موافقة مجلس ـسدـم " الشدريعة اإلسدالمية بجلسدته المنعقددة بتاريدـ 2018/7/2م ،علدي سفدـر
السيـد أ.د /محمد عبد الرحيم محمد ،األستـاذ ورئيـس القسم إلـي دولة الكويت بنا ًء علي الددعوة الموجهدة

لسيادته من وةارة األوـاف والشدئون اإلسدالمية ،وذلدك إللقداء بعدل المحاضدرات والنددوات الدينيدة
فـي الفترة من 2018/7/28م ،إلـي 2018 /8/4م؛ علما ً بأن الجامعة لـن تتحمل أي نفقـات .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .

المـوضوع ال ثالث:

بشـأن موافقة مجلس ـسـم " الشريعة اإلسالمية " بجلسته المنعقدة بتاريـ 2018/7/2م ،علي سفـر
السيددـد أ.د /محمددد شددرف الدددين خطددا  ،األستددـاذ المتفددر بالقسددـم إلددـي دولددة الكويددت بنددا ًء علددي ال ددعوة
الموجهة لسيادته من وةارة األوـاف والشئون اإلسالمية فـي الفترة مـن 2018/8/10 : 4م؛ علما ً
بأن الجامعة لن تتحمل أي نفقـات .
القـ ـ ـرار:

الموافقة مع استكمال الأوراق .

المـوضوع الرابع :

بشـأن موافقة مجلس ـسـم " الفلسفـة اإلسالمية بجلسته المنعقددة بتاريدـ 2018/7/2م ،علدي تعييدـن
السيـد أ /.محمد عبد الينب ع ب ،المـدرس المساعد بالقسم فـي ،وظيفة مـدرس بدذات القسدـم بندـا ًء علدي
ما جـاء بتقرير لجنـة فحص رسالـة " الدكتوراه" .
القـ ـ ـرار:

المـوافقة مع اعتراض السيدة أ.د /سوسن ناجي رضوان ،الأستاذ ورئيس قسم " الدراسات
األدبية "لعرض الموضوع المجلس القادم .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع ال خامس :

9

بشـأن تفويـل السيـد أ.د /عميـد الكليـة ،ورئيدـس المجلدس فدـي أعمدال االمتحاندات والنتائدـ
وتجديد أجاةات الزمـالء المعاريـن أو المسافرين لمؤتمدـرات أو ندـدوات أو دعدـوات خاصدة ،ومدا
يخصهـا .
القـ ـ ـرار:
المـوافقــة .

المـوضوع السادس :

بشددـأن تحديدددد موعدددد المدددؤتمر الدولدددـي التاسدددع فدددي أكتدددوبر القدددادم فدددـي الفتدددرة مدددن – 28
2018/10/30م ،تحت عنـوان :
[ الدراسات البينية في العلوم الإسلامية والعربية في ضوء التس ار ع التكنولوجي ] .
القـ ـ ـرار:

المـوافقــة .
وقد انتهي الاج تماع وأغلق المحضر ف ي حينه في تم ام الساعة ال واحدة ،والنصف ظهراً

مديـر أمـانة المجلـس
أ/.

مراجـع المجلـس لغويـاً
أ.د/

أميــــن المجلـــس
أ.د/

رجــــب محمـــود أحمـــد

السيد محمد سيد عبد الوها

يعتمــد

،،،

عميـــد الكليـــة
أ.د/
محمـد عبـد الرحمن الريحاني
ــــــــــــــــــــــــــــ
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