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

جامعة المنيا
Minia University

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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(يوليـه ) ،والذي تم انعقاده في يوم الأحـد 2019/7/8م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــد االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور /محمــد دبــد الــرحمح الريحــا

 -رئــيس المجلــس

وعميـد الكلية مُرحباً بالسـادة اذعضاء ،ثـم عـرض ميـح المجلـس السيـد اذستـات الد تــور /السيــد محمـــد

سيــد ،جدول

:

اذعمـال ،وموضوعاته علي النحو التالـ

المـوضوع الأول:
 المصـادقة دل
 المصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة بجلسـة 2019/6/23م .
مح ضـر اجتمـاع مجلس الكليـة الطارئ بجلسـة 2019/6/26م.

القـــرار:
تمـت المصادقـة .

 بشـــ نسببدرج ب باترالف ب ارال ب بيرطلبهببارالسب باجةراألسبباة ةر اسببا رركن ب ب والترالفب ب ار[رالثانيــةر–
الثالثةر–رالرابعةر]ران ظبامر/ران سبابر.

القـــرار:

حيط المجلس دلماً .

المـوضوع الثا :
الخطـاب الوا جرمنرقس ب ر"رالدراسات األدبيــة "رجبلسب رالطا ئب راملنعقبةةرت ا ـ ب ر2019/7/1م،ر

املوافقب رعلبيرمبارو جرمبنرةق ـ راللجن رالعلمي رلرتقي راألساةب ةرراملساعةـنررخبصبوصرةب قيب
محمد سيد حسانين،راملبة سرابلقس رإلبيرج ب

ررالسيةةرالةك ببورة/رسهير

أستـاذ مساعد ت اترالقسب ر.

القـــرار:

المـوافقة دل

تعيينها ستاذاً مسادداً بالقسم .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع الثالث:
الخطـاب البوا جرمبنرقس ب ر"رالدراسـات ألدبيةر"رجبلسب رالطا ئب راملنعقبةةرت ا ـ ب ر2019/7/1م ،عل بير

ةشكيلرجلن رلفحب رالنشبا رللسبيةرالةك ببو /رأحمـد محمد أحمد الليثـير،راملببة سرابلقسب رامل قبةمرإلببير
جلن رالرتقيباترلألساة ةراملساعةـبنر.
القـــرار:

الموافقة دل تشكيل لجنة لفحص النشاط مح السادة الأساتذة :
اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
 .1أ.د /محمـد عبد اللـه حسين
2

رئيسـا

 .2أ.د /سعيـد الطـواب محمـد

 .3أ.د /عبد الجواد شعبان الفحام

وو يـل الكليـة لشـئون البيئـة

اذستـات ورئيس قسـم الد ارسـات اذدبيـة بالكليـة

عضـوا

اذستـات المتفرغ بقسـم الدراسـات اذدبيـة بالكليـة

عضـوا

المـوضوع الرابع:
بشـ موافق ب جملب رقس ب ر"رالبالغة والنقد األدبي واألدب المقارنر"رجبلسب راملنعقبةةر
ت ا ـب ر2019/6/24م ،بنـاء ًرعليرالطلبدراملقبةمرمبنرالسي بةرأ.ج/رمنير عبد المجيد فوزي،راألس باذر
ابلقس رعليرحمبوررعقوتب راللبومر؛ال يروقبعرعلي رت ا ـب ر2017/6/14م،رالن هبا رمةةب رالقانونيب ر.ر
القـــرار:

الموافقة دل
الجزاء ؛حيث تخط ف

يقدم الزميل ادتذاراً دح تخطيه الطرق القا و ية المفروض
العرض الكلية مع الإهابة بكل ال زملاء ددم تخط الكلية ف

ينتهجها ف
ي مطلب .

رفع

المـوضوع الخامس:
الخطـاب الوا جرمبنراإلجا ةرالعام رللشئونرالقانوني ب رتن يج ب رالف بو ر ق ب ر ر35ر)ررلسن ب ر2019م،راملوافق ب رعلبير

ةعةـبلراسب راجلبةرللخ جيب /رشيمـاء محمد شحـات محمـدرإلببيرشيمــاء محمـد شـحا

محمدر؛كمبارهور روا جرابلبطاقب رالشخصيب روشهباجةرامليبالجر.ر
القـــرار:

المـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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المـوضوع السادس:
بشـ الطلدراملقبةمرمبنرالطالببد/رعواض متلع العتيبـي،راملسبجلرلة ب ر" الـدكتورا "ر

تقس ب ر"رالشــريعة االســالميةر"ابملوافق ب رعلببيرالسببما رل ب رتببةلوارام حان باترالببةو رالنانببيرف بيرمبباجةر[ر
مناهـج المحدثيـنر]ر.ر
القـــرار:

المـوافقــة .ر

موضودات شئـو الطـلاب :رر

المـوضوع السابع:
الخطـاب الوا جرمبنراإلجا ةرالعام رللشئونرالقانونيب رتن يجب رالف و ر قب ر ر138ر)ر،ر قب ر ر143ر)رر،ر قب ر ر146ر
)ر،ر قب ر ر153ر)ر،ر قب ر ر154ر)رلسنب ر2019م،راملوافقب دل رالأتـ ر:ر
م.

اسـم الطالـب

الفـرقـة

تيجـة التظلـم

.1ر

شب وارحممبةرحسبنر

الثانيـة

إنب ا ر

3

.2ر مجاارعبةرالناص رفهميرحممةر

الثالثـة

إلغبا رمباجةر

.3ر

طبا ارحممبةرحممبوجر

الرابعـة

إنب ا ر

.4ر

حممبةر تيعرعبةراحللي رر

الرابعـة

ح مبانرمباجةر

الرابعـة

إنب ا ر

.5ر مصطفيرحمموجرحممةرحمموجر
القـــرار:
ر

الموافقة دل

ما ا تهت إليه الشئو القا و ية اتجاه الطلاب .

ر
ر
ر
ر
ر

ر

ر

ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضودات الدراسات العليا :
المـوضوع الثامح :

ولا ً  :المنـح :ررعةجهب ر ر2ر)
المجمـوع

االســم

القسم

 .1ر

عبةرال محنرشجاعرغبازي

الش ـعب راإلسالميب

 .2ر

أمحبةرمجاارعبةرالسبالمر

الفلسفب راإلسالميب

مسلسل

القـــرار:

الدرجـة

الةك بو اه

التقدير

م ةب رالش فراألويل
مم باز

املبا س ري

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

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

المـوضوع التاسع :
م .

االســم

.1ر

رأمسبا رفهميرحسيبنرحسبانر

نائـ

ثا يـاً  :التسجيـلات :ررررعةجهب ر ر4ر)
الدرجـة

موضوع الرسالة

المشـرف

قسـم البلاغة والنقد الأدب

الةك بو اه

ةةالبلرالفنونرفبيررالقصيةةرالع تي ر
4

رأ.ج/رمصطفيرتيوميرعبةرالسالم

املعاصب ةرشع ا راأللفي رالنالن رمنوذ بارر
.2ر

إت اهيب رأمحبةرم ولبير

املبا س رير

اس ةعبا رالشخصي روأتعاجهارالس جـ رفبير رج/.راتمب رحممبةرعبةرالعزـبزر
رج/.ر بدرأمحةرعبةرال حيب ر
شع رمجيبلرعبةرال محبنر

قسـم التاريخ الإسلام

.3ر

رأال رالسيبةرعلبيرأمحبةر

املبا س ري

ال نظيمباترالعسك ـ رجليشراملسلمنيرمن ر
الف حراإلسالميرلألنةلب رح بىرهناـب رعصب ر
الوالةرر92رر:ر138هبر

.4ر

إميبانرزـنرالعاتةـنرجسوقير

املبا س رير

مةـنب رتنز ترمنرالف حراإلسالميروحىتر
العص رالصنها يرمبنر:41ر661رهبروح بىرر
555ر:ر1160مرج اسب رات خييب ر

رأ.ج /حممببةرسيبةركامببل

ر

ررج /.الشيمبا رسيبةركامبل ر

القـــرار :وافق المجلس دلى التسجيلات والإشراف .
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المـوضوع العاشر :

ثالثـاً  :التشكيـلات :ررررعةجهب ر ر9ر)
الدرجـة

م .

االســم

.1ر

عبةرهللارعبةرالك ميرمطلقر

املبا س ري

.2ر

انص رـوسفرانفلرالعازمير

املبا س ري

.3ر

هانبيرعبةراحلميبةرعبةر
العزـبزر

املبا س ري

.4ر

رعامب رللفرسيةرللبفر

موضوع الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم الشر يعة الإسلاميـة

منهبجراإلمامرأتبيرعم ورتبنرالصال رتر
643هبرفبيرالرت يحرمبنرلبالاررك اتب ر
الف باو ر

أ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممةر
أ.ج/رعبزترشحاةب ركب ا ر
أ.ج/رسام ببيراألشق ب ر

األحكبامرالفقهي رإل ب ا اترمكافحب رالفسباجر أ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممةر
املبالبيرج اسب رمقا نب رمعرال طبيبقرعليرجول ر رأ.ج/رعبزترشحاةب ركب ا ر
الكوـبتر
أ.ج/رايسب رحسنرعبةرال واب ر
املنهبجرالفقهبيرلإلمبامرأتبيررالسم قنةير
373هبرج اسب رمقا نب ر

أ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممةر
رأ.ج/رحممةرش فرالةـنرلطابر
أ.ج/رحممةرعبةرالعزـزرإت اهي ر

قسـم الفلسفة الإسلاميـة

ر

املبا س ري

خمطبو رخنب راملسألب رش رال حفب رامل سل ر رأ.ج/رسيةرعبةرالس ا رميهوب
لعبةرالغينرتبنرإمساعيلرتبنرعبةرالغينر رأ.ج/رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابر
الناتلسبيرتر1143هبر:ر1731مر رأ.ج/رمجباارأمحةرامل زوقبي ر
حتقيبقر روج اسب ر
ر

5

.5ر

عاشبو رعم رعبةرالعزـزر
حسيبنر

املبا س ري

خمطبو رهبجب رالناظ ـبنروآـباتراملس ةليبنر رأ.ج/رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابر
م عيرتنرـوسفرالك مبيرتر1033هبر أ.ج/رجمبةيرحممةرإت اهيب ر

.6ر

عصبامرحممبةرحممبوجر

املبا س ري

خمطبو راألقبواارال هبيب رفبيرالطدر رأ.ج/ررحممبةرعليراجلنبةي ر
النفسانبيرحلميةرالةـنرأمحةرتنرعبةرهللار رأ.ج/رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابر
رأ.ج/رانصب رهاشب رحممبة ر
الك مانبيرحتقيبقروج اسب ر

.7ر

حسنبا ر ضبارأمحبةر

املبا س رير

حجباجراإلحلاجرفبيرقضاايرالنببواترج اسب ر رأ.ج/ررحممبةرعليراجلنبةي
فلسفي رنقةـب رفبيرالفكب رالع تبيراملعاصب ر أ.ج/رعليرحممةرعليانرعبةرال ازا
رج/.رحممةرعليرعبةرالصاحلني ر

حتقيبقروجراسب ر

رأ.ج/رحممبةرسالم رعبةرالعزـز ر

ــــــــــــــــــــــــــــ
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قسـم التاريخ الإسلام

.8ر

عبيب رحممبةرعبةراللب ر
شيحب ر

.9ر

أمحبةرعبةرالشايفرزهينر
علبير

الةك بو اهر

احليباةرالعلمي رفبيرمملك رغ انطب رفبيرعهبةر اع ب ا

رأ.ج/رسلمــان

تنبيراألمحب ر635ر:ر897هبر/ر1238ر عبد الغني مالكي،ر
:ر1492مر
األس اذرتكلي رالرتتي ر امع ر
الطائفر وذلكرلظ وفرم ض
علي أن يصبحر:ر
أ.ج /عفيفبيرحمموجرإت اهيب ر
ررج /.الشيمبا رسيبةركامبل ج/.ر
نصبا رفهميرغزالبي ر
رأ.ج/روليبةرحممبةرإت اهيب

قسـم النحو والصرف والعروض

الةك بو اهر

أ.ج /بدرحممبوجرأمحبة

الصب فرفبيرمعجب رلسانرالعب برج اسب ر
رأ.ج /مجباارعبةراحلفيظرهاش
وصفيب رحتليليب ر
رج/.ر تيبعرعبةراحلميةرعلبي

القـــرار:
وافق المجلس دلى التشكيلات المقترحـة .

المـوضوع الحادي دشر:
الخطـاب الوا جرمنرجلن رالة اساترالعليارابلكلي رجبلس هاراملنعقةةرت ا ـب ر2019/7/3م ،دلـ

الآت

:

 .1مقتـرحرإ ا رام حاانترالةو رالنانبيرعبامر2019/2018م،روأـضارحتةـةرمكانرعقةراالم حاانتر.
ر

6

ر
ر

 .2مقتـرحرال قةميرللة اساترالعليارللعامراجلامعبير2020/2019مرر.

القـــرار:

ررر تم تحديد دمال الامتحا ات للدور الثا

للدراسات العليا يومر2019/8/20م،رمـع تقـديم

طلب استثناء للتقديم للدراسات العليا حتى آخرر2019/9/30مر.ر
ر
ر
ر

ر
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المـوضوع الثا دشر:
بشـ موافق رجلن رالة اساترالعليارابلكلي رجبلس هاراملنعقةةرت ا ـب ر2019/7/3م ،دلـ الآت :ر
 .1أالرـشبا كرفبيراإلش افرأوراملناقش رإالراألسباة ةرواألسباة ةراملسباعةونر؛طبقبارلقبانونرةنظبي راجلامعباتر،وتنبا ر
عليرم اعاةرال خص رالةقيبقرال يرـ ناسدرمبعرموضوعرالبحبثر.
 .2إ سباارقائم رابل خصصاترالةقيق رجاللرالقس رح بىرـن رم ا ع هارطبقارلق ا اترجلانراملنحر،وجلانرالرتقيب ر.ر
القـــرار:

المـوافقــة .ر

ر

المـوضوع الثالث دشر:
بشـ االع ب ا اتراملقةم رمبنرتعضرالعمبةا رالساتقيبنرعبنرأعماارالكن ب والتر.ر
القـــرار:

الموافقة دل
وقد ا ته

الاجتماع و غلق المحضر ف

مديـر مـا ة المجلـس
المجلـــس
/.

إدف اء السادة العمداء السابقيح .
حينه ف

تمام السادة الثا ية ،والنصف ظهـراً

مراجـع المجلـس لغويـا ً
.د/

ميــــح
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
الوهاب

السيد محمد سيد دبد

يعتمــد

،،،

دميـــد

الكليـــة

.د/
7

محمـد دبـد الرحمح الريحا
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