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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

  
 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م8/7/2019 حـدالأوالذي تم انعقاده في يوم ، ( يـهيول)
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 

 محمـد عبد الرحمن الريحاني
 

 
 

 
 

 

 

  ار العلومار العلومكلية دكلية د
FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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  رئــيس المجلــس                - محمــد دبــد الــرحمح الريحــا  االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور/بــد  
السيــد محمـــد الد تــور/  اتـاذست دـالسي  ميـح المجلـس رضـع مـثاذعضاء، ادة ـعميـد الكلية مُرحباً بالسو

 : ـالنحو التالاذعمـال ،وموضوعاته علي جدول ، سيــد
 

 

 

    المـوضوع الأول:
 م .23/6/2019بجلسـة  المصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة 

 م.26/6/2019بجلسـة  الطارئ ضـر اجتمـاع مجلس الكليـةالمصـادقة دل  مح 

 :ـرارـالقـ 

 تمـت  المصادقـة .           

 

   ــة ار]ربالفببر والتبكن بباألسبباة ةر اسببا ررراجةبيرطلبهببارالسببباترالفبب ارال بببنسببدرج  بب بشـــ  –رالثاني
 .راببامر/ران سب[ران ظرالرابعةر–رالثالثة

 :ـرارـالقـ 

 دلماً .  حيط المجلس             

 
 

   :الثا   المـوضوع
بب ررالطا ئب رجبلسب  "ر الدراسات األدبيــة"ررالوا جرمنرقسبب  الخطـاب       رم،1/7/2019املنعقبةةرت اـ 

سهير /رةالةك ببو ررةالسيةرر ب قيبةرخبصبوصارو جرمبنرةقـ  راللجن رالعلمي رلرتقي راألساةب ةرراملساعةـنررب رعلبيرمباملوافق

 ت اترالقسب ر. أستـاذ مساعد  املبة سرابلقس رإلبيرج  ب ر،محمد سيد حسانين

 :ـرارـالقـ 

 . ـوافقة دل  تعيينها  ستاذاً مسادداً بالقسمالم           

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(2) م8/7/2019 في دالمنعقيوليـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :الثالث المـوضوع
بب جبلسب  رالر"رت ألدبيةالدراسـا"رر جرمبنرقسبب البوا الخطـاب       يربعلب م،1/7/2019رطا ئب راملنعقبةةرت اـ 

إلببيررامل قبةمراملببة سرابلقسب ،ررمحمد أحمد الليثـيأحمـد /رللسبيةرالةك ببو رةشكيلرجلن رلفحب رالنشبا 
 جلن رالرتقيباترلألساة ةراملساعةـبنر.

 :ـرارـالقـ 

 : السادة الأساتذةمح لفحص النشاط  الموافقة دل  تشكيل لجنة           
 محمـد عبد اللـه حسين. أ.د/ 1

 

 رئيسـا   اذستـات بقسـم الدراسـات اذدبيـة
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 وو يـل الكليـة لشـئون البيئـة 
 عضـوا   كليـةورئيس  قسـم الدراسـات اذدبيـة بال اتـاذست سعيـد الطـواب محمـد. أ.د/ 2

 عضـوا   كليـةبقسـم الدراسـات اذدبيـة بال المتفرغ اتـاذست عبد الجواد شعبان الفحام.  أ.د/ 3

 

   :الرابع المـوضوع
املنعقبةةررجبلسب  "ررالبالغة والنقد األدبي واألدب المقارن ر"ربجملب رقسب موافقبب  بشـ        
ً ـبن ،م24/6/2019 ربت اـ  اذرب،راألس بمنير عبد المجيد فوزيةرأ.ج/ربالطلبدراملقبةمرمبنرالسيبرعليراء

ب ررعقوتب راللبومعليرحمبوررابلقس ر رم،رالن هبا رمةةب رالقانونيب ر.14/6/2017؛ال يروقبعرعلي رت اـ 
 :ـرارـالقـ 

ف  رفع المفروض    ينتهجها  تخطيه الطرق القا و ية حدل     يقدم الزميل ادتذاراً د الموافقة           

 ف   ي مطلب . زملاء ددم تخط  الكليةالعرض الكلية مع الإهابة بكل ال الجزاء ؛حيث تخط  ف 

 

   :الخامس المـوضوع
علبيرر بم،راملوافقب2019لسنبب ر(ررر35 قبب ر رر رالف بو ب رتن يجببنراإلجا ةرالعام رللشئونرالقانونيببالوا جرم الخطـاب     
اء محمـد شـحا   ـشيمـرإلببيرات محمـدـاء محمد شحـشيمللخ جيب /رر راجلبةبلراسبةعةـ

را جرابلبطاقب رالشخصيب روشهباجةرامليبالجر.؛كمبارهوروررمحمد
 :ـرارـالقـ 

 . المـوافقــة          

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) م8/7/2019 في دالمنعقيوليـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :السادس المـوضوع
"رالـدكتورا   ر"،راملسبجلرلة  ببلع العتيبـيعواض متالطلدراملقبةمرمبنرالطالببد/ر بشـ        

ــالميةتقسببب ر"ر ــريعة االس ]ريرمبباجةربفببرالببةو رالنانبببياترب رتببةلوارام حانبببلببر"ابملوافقببب رعلببيرالسببما رالش
ر[ر.رنـالمحدثيج ـمناه

 :ـرارـالقـ 

ر. المـوافقــة         
 

 

رر: ـلابلطموضودات شئـو  ا
    :السابع المـوضوع

ر146،ر قب ر رر(رر143(ر،ر قب ر رر138 قب ر رر رالف و ب رتن يجبونرالقانونينراإلجا ةرالعام رللشئبالوا جرم ابـالخط      
ر:رالأتـ ردل   بم،راملوافق2019لسنب ر(رر154،ر قب ر رر(ر153(ر،ر قب ر ر

  تيجـة التظلـم الفـرقـة الطالـب اسـم م.

رإنب ا  الثانيـةرشب وارحممبةرحسبنر.1
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رلغبا رمباجةإ الثالثـةرحممةمجاارعبةرالناص رفهميرر.2

رإنب ا  الرابعـةرطبا ارحممبةرحممبوجر.3

رح مبانرمباجة الرابعـةرحممبةر تيعرعبةراحللي رر.4

رإنب ا  الرابعـةرمصطفيرحمموجرحممةرحمموجر.5

 :ـرارـالقـ 

 اتجاه الطلاب . الموافقة دل  ما ا تهت إليه الشئو  القا و ية           

ر
ر
ر
ر
ر
ر

ر

ر
 ــــــــــــــــــــــــــــ

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

 موضودات الدراسات العليا : 

 :     الثامحالمـوضوع 

 (ر2عةجهب ر ررر ولاً : المنـح :
 
 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوع

 

 

 التقدير

عب راإلسالميب  ازيبعبةرال محنرشجاعرغر .1  م ةب رالش فراألويل الةك بو اه الشـ 

 مم باز املبا س ري ب راإلسالميب الفلسفرالمبةرمجاارعبةرالسبأمحر .2

 :ـرارـالقـ 

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

 

 

   :التاسع المـوضوع 

 (ر4عةجهب ر رررررثا يـاً : التسجيـلات :
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 المشـرف
 

 

 البلاغة والنقد الأدب قسـم 
 

 السالمرأ.ج/رمصطفيرتيوميرعبةريررالقصيةةرالع تي ربلرالفنونرفبةةال الةك بو اهرانبنرحسبا رفهميرحسيبأمسرر.1
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را رب ةرشع ا راأللفي رالنالن رمنوذ باملعاص
يربا رالشخصي روأتعاجهارالس جـ رفباس ةعراملبا س ريريبةرم ولب رأمحبإت اهير.2

رنبلرعبةرال محبشع رمجي
رزبةرعبةرالعـزب رحممباتمج./رر
ر بدرأمحةرعبةرال حيب  ج./رر

 

 

 قسـم التاريخ الإسلام 
 

نيرمن راترالعسكـ  رجليشراملسلمبال نظيم املبا س ريرةبيرأمحبةرعلبأال رالسيرر.3
 رب رعصبىرهناـبح رلألنةلب رالف حراإلسالمي
رهب138:ررر92ررالوالة

ر       حممببةرسيبةركامببل أ.ج/ر
 

نرالعاتةـنرجسوقيبإمير.4 اإلسالميروحىتر رتنز ترمنرالف حربمةـنراملبا س ريرانرـز
رىربوح هبرر661:ر41العص رالصنها يرمبنر

ر ب رات خييبج اسرم1160:رر555

ر لبةركامبا رسيالشيمب ج./رر

 والإشراف . اتوافق المجلس دلى التسجيل  :ـرارـالقـ 
 

 

(5) م8/7/2019 في دالمنعقيوليـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :العاشر المـوضوع 
 (ر9عةجهب ر رررررثالثـاً : التشكيـلات :

 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من
 

 يعة الإسلاميـةقسـم الشر 

بنرالصال رتريرعم ورتبجراإلمامرأتبمنه املبا س ريرعبةرالك ميرمطلقرعبةرهللار.1
رب الاررك اتبنرلبيرالرت يحرمبفرهب643

راو بالف 

رأ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممة
ر ا ب ركبزترشحاةبعأ.ج/ر
ر     سامبببيراألشقبب ج/رأ.

اجرب رالفسب ا اترمكافحبامرالفقهي رإل باألحك املبا س ريرانص رـوسفرانفلرالعازمير.2
ب رمعرال طبيبقرعليرجول ر رمقا نبيرج اسبالبامل

بت رالكـو

رأ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممة
ر ا ب ركبزترشحاةبعأ.ج/رر

ر       رحسنرعبةرال واببايسأ.ج/ر
عبةررةبيرعبةراحلميبهانر.3

بز رالعـز
يرإلمبامرأتبيررالسم قنةيرلبجرالفقهباملنه املبا س ري

رب  رمقا نبج اسرهب373
رأ.ج/رحممبةرعبةرال حي رحممة

رلطابرةرش فرالةـنأ.ج/رحممر
زرإت اهي أ.ج/ر ر     حممةرعبةرالعـز

 

 

 

 
 

 

 ة الإسلاميـةقسـم الفلسف

رفب رللفرسيةرللبعامرر.4
ر

 رامل سل رب رش  رال حفبو رخنب راملسألبخمط املبا س ري
إمساعيلرتبنرعبةرالغينررنبلعبةرالغينرت

مر1731:ررهب1143ترناتلسبيرال
ر بج اسورقربحتقي

ر  سيةرعبةرالس ا رميهوبج/ر.أر
رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابأ.ج/رر
ر    يباارأمحةرامل زوقبمجأ.ج/رر



 6 

زربعاشر.5 و رعم رعبةرالعـز
رنبحسي

رنباتراملس ةليبنروآـب رالناظـ بو رهبجبخمط املبا س ري
هبر1033م عيرتنرـوسفرالك مبيرتر

راسب حتقيبقروج ر

رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابأ.ج/رر
ر     بةيرحممةرإت اهيبجمأ.ج/ر  
زبحممأ.ج/رر ر    ةرسالم رعبةرالعـز

يرالطدرب رفبواارال هبيبو راألقبخمط املبا س ريروجبةرحممبامرحممبعصر.6
رأمحةرتنرعبةرهللاريرحلميةرالةـنبالنفسان

رحتقيبقروج اسب ريبالك مان

ر   يةبةرعليراجلنبحممأ.ج/ررر
رالسيةرحممةرسيةرعبةرالوهابأ.ج/رر
ر      ةب رحممب رهاشبانصأ.ج/رر

 ربواترج اسبيرقضاايرالنبباجراإلحلاجرفبحجراملبا س ريرةبارأمحبا ر ضبحسنر.7
ر بيراملعاصب رالع تبيرالفكب رفبفلسفي رنقةـ

   ةيبةرعليراجلنبحممأ.ج/ررر

 عليرحممةرعليانرعبةرال ازاأ.ج/ر  

ر  صاحلنيعبةرالريحممةرعلج./رر 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(6) م8/7/2019 في دالمنعقيوليـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 قسـم التاريخ الإسلام 
 

ر بةرعبةراللب رحممبعبير.8
رشيحب 

احليباةرالعلمي رفبيرمملك رغ انطب رفبيرعهبةررهالةك بو ا
ر1238هبر/ر897:رر635تنبيراألمحب ر

رم1492:ر

ان ــمسلر/أ.جر ب ا اع

ر،مالكي عبد الغني
األس اذرتكلي رالرتتي ر امع ر

 م ض روذلكرلظ وف الطائفر

ر:رعلي أن يصبح
ر      بيرحمموجرإت اهيبعفيف أ.ج/

ج./ر  لبةركامبا رسيالشيمب ج./رر
ر نصبا  رفهميرغزالبي

             بةرإت اهيبةرحممبوليرأ.ج/ر

 

 قسـم النحو والصرف والعروض
 

ةرعبةرالشايفرزهينربمحأر.9
ريبعل

 رب برج اسب رلسانرالعبيرمعجب فرفبالصرهالةك بو ا
ر ب رحتليليبوصفي

ر       ةبوجرأمحبدرحممب   أ.ج/
ر      اارعبةراحلفيظرهاش بمج أ.ج/ر
               علبيرعرعبةراحلميةب تيرج./ر

 :ـرارـالقـ 

 . ة ـالمقترح اتوافق المجلس دلى التشكيل               

 
 

     :الحادي دشرلمـوضوع ا

ب ررالة اساترالعليارجلن الوا جرمنرالخطـاب           دلـ  الآت  : ،م3/7/2019ابلكلي رجبلس هاراملنعقةةرت اـ 
 
 

 م،روأـضا رحتةـةرمكانرعقةراالم حاانتر.2018/2019إ  ا رام حاانترالةو رالنانبيرعبامررحمقتـر .1
ر
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 مرر.2019/2020يارللعامراجلامعبيرال قةميرللة اساترالعلرمقتـرح .2

 :ـرارـالقـ 

مـع تقـديم ،رم20/8/2019ريوم للدراسات العليا للدور الثا   تم تحديد  دمال الامتحا اتررر

رمر.30/9/2019رآخر حتىطلب استثناء للتقديم للدراسات العليا 
ر

ر
ر

ر
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(7) م8/7/2019 في دعقالمنيوليـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :الثا   دشرلمـوضوع ا

ب ررالة اساترالعليارجلن رموافق بشـ    ردلـ  الآت  : ،م3/7/2019ابلكلي رجبلس هاراملنعقةةرت اـ 
أالرـشبا كرفبيراإلش افرأوراملناقش رإالراألسباة ةرواألسباة ةراملسباعةونر؛طبقبا رلقبانونرةنظبي راجلامعباتر،وتنبا  ر .1

 خص رالةقيبقرال يرـ ناسدرمبعرموضوعرالبحبثر.عليرم اعاةرال 

رإ سباارقائم رابل خصصاترالةقيق رجاللرالقس رح بىرـن رم ا ع هارطبقا رلق ا اترجلانراملنحر،وجلانرالرتقيب ر. .2
 :ـرارـالقـ 

ر. المـوافقــة      
ر
     :الثالث دشرلمـوضوع ا

رعبنرأعماارالكن ب والتر.راالع ب ا اتراملقةم رمبنرتعضرالعمبةا رالساتقيبنبشـ   
 :ـرارـالقـ 
 

 . اء السادة العمداء السابقيحإدف دل  الموافقة         
 

 
 

  راً ـظه ،والنصف ةالثا يام السادة  تماع و غلق المحضر ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ميــــح                                        اً ـس لغويـع المجلـمراج                        سـا ة المجلـ م رـمدي 

                                                                                  المجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

السيد محمد سيد دبد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 الوهاب

 ،،،            يعتمــد                                                                                                            

د ـــدمي                                                                                                                     

 ةـــالكلي

   / .د                                                                                                                               
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  محمـد دبـد الرحمح الريحا                                                     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(8) م8/7/2019 في دالمنعق يـهيول عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   


