
+3. 

 
 

 

 

 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م12/6/2017 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، ( نيـهيـو)

  
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 ن الريحانيالرحم

 

 

 

 

 

 

 

 

رئايس المجلااس                  - محمــد دبـد امــرحمن امريحــان االجتماااا السايد األساتاذ الاادكتور/بـد  

 : ـامتام ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً األعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو
 

    اممـوضوع الأول:

 م .15/5/2017بجلسـة  اجتمـاع مجلس امكليـة اممصـادقة دل  محضـر 

 م .21/5/2017بجلسـة  امطارئ اممصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس امكليـة 

  كلية دار العلومكلية دار العلوم

FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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 بامخير  ملاً دودته آ رمضان رشهبامتهنئة ب امسيد  .د/ دميد امكلية، امجلسة حافتت

 محضـور حفـا الطفطـار  وامبركات دل  مصـر ،وامكليـة و دضـاه ئيئـة امتـدريس

    . انف  شهر رمضماد  امذي يقيمه امعميد امج

   وجاارإ إعااادة  يااد للجامعاااب بأااـلن الوافديااـن األعلاا ماان باااح اةحاجااة اجتماااا المجلااس، 
مل في التعا تم حرمانهم من االمتحاناب بأروج مع ضرورة إبراز روإ التحضر الطالح الذين

 . لحب فيهم للكليـةمع الطالح ،والعمل علي خدمتهم للدراسة بالكلية وغرز روإ وا

 ر .ـي بأهر أكتوبـالمؤتمر التنويه علي المؤتمر الدول بخصـوص  

  ًللمتخلفيـن . جـالح السكاشن امتحان غدا 
 : وكـٍا مـن،والوكالء ، دميد امكليةد أ.د/ ـي السيـامتحان الأفوي يضاف إل بخصـوص

 لبالغة والنقد األدبـياألستاذ ورئيس  سم ا  حـافظ محمد جمال الدين المغربيالسيد أ.د/  .1

 ةـاذ ورئيس  سم الفلسفة اةسالميـاألست السيـد محمد سيد عبد الوهاحالسيد أ.د/  .2

 اذ ورئيس  سم التاريخ اةسالمـيـاألست محمـد سيـد كامـلالسيد أ.د/  .3

 ة اةسالميـةـم الأريعـالمـدرس بقس محمود بهجتالسيد الدكتـور/  .4

  
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)م 12/6/2017 في دالمنعق يونيـه عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امثان  اممـوضوع

 بعااـدم م،5/6/2017خ بجلسااته المنعقادة بتارياـ"  ةاةساالميالفلسافة م " ـالاوارد مان  ساا امخطــا      
ً نــبذ ستاـاأي درجـة ـإل اذ المساعد بالقسمـ، األستمحمد محمد علي عبد الصالحين /السيد الدكتـور  تر ية  اه
 لمسااعديناي إلياه تقريار اللجناة العلمياة الدائماة للتر ياة بوألاائذ األسااتذة واألسااتذة ـانتهاماا علي 

 . للجامعاب األعل بالمجلس 

 :ـرارـامقـ 

 . ـةـاممـوافق     

 
 
 

    :اممـوضوع امثامث

 ،م5/6/2017بتارياـخ " بجلساته المنعقادة  النحاو والصارف والعارو الاوارد مان  ساـم "  امخطــا      
ً  اذ مسااعدـتأس  درجـةي ـإل بالقسم المـدرس، إبراهيم سند إبراهيم سندالسيد الدكتـور/   ةـبعـدم تر ي  بنــاه

المجلس بااالمسااعدين  األسااتذةعلمياة الدائماة للتر يااة بوألاائذ علاي ماا انتهاـي إلياه تقرياار اللجناة ال
 .  باـللجامع األعل 

 :ـرارـامقـ 

 . ـةـاممـوافق             
        

    :امرابع اممـوضوع
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ً بنـم، 5/6/2017" بجلسته المنعقدة بتاريـخ  الدراساب األدبيـة سـم " موافقة مجلس بشـأن علي  اه

ي ـقلاه إلاالاذي يطلاب ن لمـدرس بالقساـم، اعبد الهادي علي عبد الهاديالطلب المقدم من السيد الدكتـور/ 

 م .معة الفيـو، المـدرس بكلية دار العلوم جامحمد سليم محمدمن السيد الدكتـور/  دالً ـب جامعة الفيـوم

 :ـرارـامقـ 

 امموافقة بشرط  ن يكون امبديا نفس تخصص امزميا اممنقول " الأد  امحديث واممسرح "   

. 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 ( 6عددهــم )     : ـلا مطموضودات شئـون ا

    :امخامس اممـوضوع
رق الفا مقتارإ تأاكيل لجاـان بشــأن الوارد من السيد أ.د/ وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح امخطا       
 ( . انتساب/  انتظام ) ع ـاألرب

 : رارــمقـا 

 . ـةـاممـوافق     
 

 

    :امسادس اممـوضوع
  /بـعار  حالاة الطالا بشــأنالسيـد أ.د/ وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح الوارد من  امخطا       

 ،م2016/2017ي ـللعااام الجامعاا ( انتساااح)  بالفر ااة اللاللااة المقيااـد، هأااـام خلااذ محمااد الصااغير أحمااد
 ادةـما امتحاان دخاول عادم حيـث تقادم الماذكور بطلاب يلاتمس فياه الموافقاة علاي  باول اعتاذاره عان

 . انـي مقر اللجـإل مما أدي وصوله متلخراً  ارةحادث سيـ،وذلك لظـروف " النحـو"

       : رارــمقـا 

 . تعليم وامطلا ددم امموافقة طبقاً مر ي مجنة شئون ام    

 

    :امسابع اممـوضوع
  /لابعار  حالاة الطا بشــأنالسيـد أ.د/ وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح الوارد من  ا ـامخط      

الموافقاة  س فياهلاتمبطلاب ي حياث تقادم الماذكور؛  (احانتسة ) بالفر ة اللانيـ المقيـد، محمد إدريس عبد المعز

روف ـظال،وذلاك  [ اللغاة الفارساية و اللغاة االنجليزياة  ]مادتاـي  امتحااندخاول  دمـعا عن علي  بول اعتذاره 

 . ة وفـاةـحالة ـ هري

 : رارــمقـا 

 . ـةـاممـوافق    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 وب والصـورة .ـور بالصـمص ماااالجت  ــ                  
 

    :امثامن اممـوضوع
  /باـةعار  حالاة الطال بشــأنوكيل الكلية لأا ون التعلايم والطاالح د أ.د/ ـالوارد من السي امخطا       

س فياه ؛حياث تقادمت الماذكورة بطلاب تلاتم ( انتظاام ) بالفر اة الرابعاةالمقيـدة ، كوثر محمد أحمد موسي

 ساالميإتصوف وفكر  و التاريخ اةسالمي  ]مادتـي  ن عدم دخول امتحانـعتذارها عا الموافقة علي  بول
 ل .ـالخاصة بالطف الميالدي وصورة من شهادة ـق التقرير الطبـ؛حيث إنها وضعت مولوداً مرف[ 

 :رارــمقـا 

 . ـةـاممـوافق     
 

    :امتاسع اممـوضوع
  /طالبـةعر  حالة ال بشـأنلية لأ ون التعليم والطالح وكيل الكد أ.د/ ـالوارد من السي امخطا        

لتمس فيه ؛حيث تقدمت المذكورة بطلب ت ( انتظام األولـي ) بالفر ة دةـالمقي، آالء عمرو فوزي أحمد
ي ـلجامعي اللاني للعام اـن عدم دخول امتحاناب الفصل الدراسـاعتذارها ع الموافقة علي  بول

 . ةـوتريد الراح  (عت وض ) اـ، حيث إنهم2016/2017

 : رارــمقـا 

 . ـةـاممـوافق    

 

    :امعاشر اممـوضوع
الاذي  ( مانتظاـاة ) ـ، المقياد بالفر اة اللاللامصاطفي جماال ساالمةب/ ـالطلب المقادم مان الطالا بشـأن        

  . ةـبالكلي ادة التحا هـة علي إعـالموافق يطلب فيه 

 : رارــمقـا 

 . ـةـاممـوافق    

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 موضودات امدراسات امعليا :

 ( 11عددهــم )      :  ولاً : اممنـح 

    :امثان  دشر اممـوضـوع
رجااـة د علااـ  ماان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتارياجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها موافقااة ل بشــأن     

مرتبــة "  بتقاـدير عاـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، دلـ  محمـد محمـد يوسـفث: ـاحللب  " مـدكتـوراها"

 :موضوافـي  ـةيامشرف امثان

ً   ـائـر  حـاديـث امصحيحيـن  بـوا  اممعـامـلاتمخـامفـة امقـول اممعتمـد دنـد اممـامكيـة مظ  )  (   نموذجا

 : رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .
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    :اممـوضـوع امثامث دشر
رجااـة د علااـ  ماان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتاريالجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها  موافقااة بشــأن     

فـي  ممتــاز"  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، مريـم ئـادي ئـلال ئـادي: ـةاحلللب  "ممـاجستيـرا"

 :موضوا

 ( دلــــوم امقــــرآن فــ  تفسيـــر امشـوكـانــ    )

 : رارـــمقا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

    اممـوضـوع امرابع دشر:

 رجاـة "د علاـ  مان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

فـي  ممتــاز"  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ،  جـار املـه منصـر امعجمـ : ـثاحللب  "ممـاجستيـرا

 :موضوا

 ( دراسة فقهية مقارنةالأحكــام امفقهيـة اممتـرتبـة دلـ  امجهـا بـامتعـاقـد فـ  اممسـائـا اممـاميـة  )

 : مقـــرارا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص الجتمااا  ــ                  

    :امخامس دشر اممـوضـوع
رجااـة د علااـ  ماان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتارياموافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها  بشــأن     

ممتــاز "  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، حمـود محسـن حمـود امعجمـ ث: ـاحللب  "ممـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 (   حكــام بيــوع الأمـانــة فــ  امفقـــه الطسـلامــ   )

 : رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 

    :امسادس دشر اممـوضـوع
رجااـة د علااـ  ماان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتارياموافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها  بشــأن     

"  بتقاـدير عاـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، امعازمـ  دلـ  فامـح دلـ  غشـام  ث:ـاحللب  "ممـاجستيـرا"

 :موضوافـي  ممتــاز

 ( بـامقـانـون امكـويتـ  مقارنة دراسةـة دلـ  الطئمـال فـ  امعقــود اممـاميــة الأحكـام امفقهيـة اممتـرتب  )

 :رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 

    :امسابع دشر اممـوضـوع
جااـة در علااـ  ماان   ،م8/5/2017خ ـالمنعقاادة بتاريااموافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها  بشـــأن     

"  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، امعازمـ  فهـد سعـد دبد املـه سعـد  ث:ـاحللب  "ممـاجستيـرا"

 :موضوافـي  ممتــاز
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 ( مـة اممقـدسـ  فـ  دفـع امتعـارض بيـن الأدمـة فــ  فقــه امنكــاح وفـرقتـهمنهـج الطمــام ابـن قـدا  )

 :رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امثامن دشر اممـوضـوع
رجااـة د علااـ  ماان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتارياموافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها  بشــأن     
فـي ممتـاز   "  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ،  سعـد غايـب دل  يريـدان ث:ـاحللب  "ستيـرممـاجا"

 :موضوا

مـن خـلال كتـابـه  حكـام امسـوق  هــ289ب فقـــه امسـوق وامتسـوق دــن الطمـام يحيـ  بـن دمـر الأنـدمسـ    )   

 (فقهية مقارنة دراسة 

 :رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

    :امتاسع دشر اممـوضـوع
رجااـة د  علااـ  ماان  ،م10/6/2017خ ـالمنعقاادة بتارياموافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها  بشــأن     

ممتـاز   "  بتقـدير عـام امشـريعـة الطسلاميـة  "  بقسـم ، سعـود صفـوق محمـد اممطيـري ث:ـاحللب  "ممـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 ( مقارنة دراسةامقـانـون امكـويتـ   ثــر امعـداوة فـ  امجنايـات وامحـدود فـ  امفقـه الطسـلامـ  و  )

 :رارــمقـا 

ائااب ن       مجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/        وافاق ال           
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

    :امعشـرون اممـوضـوع
 رجاـة "د علاـ  مان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 مرتبـة امشرف "  بتقـدير عـام الطسلاميـة  امفلسفـة "  بقسـم ،  سمـاه محمـد دل  دثمـان :ـةاحلللب  "هـورامدكتا

 :موضوافـي  الأومـ 

 ( مسـائـا امعقيـدة دنــد متفلسفــة امصـوفيـة  )

 :رارــمقـا 

ائااب ن       كتور/        وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الاد           
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :وامعشرون اممـوضوع امحادي
 رجاـة "د علاـ  مان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها  نبشـأ     

فاـي  ممتـــاز "  بتقاـدير عاـام  م املغــةـدلـ "  بقساـم ، هـود جاد املـد محمـاه  حمـشيم :ـةاحلللب  "ممـاجستيـرا

 :موضوا
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 (  ـاسـع امـدئـور لابـن إيـر فـ  وقـائـا  بـدائـع امـزئـوـر فـ  كتــروف امجــمعـان  ح  )

 :رارــمقـا 

ائااب ن       وافاق المجلاس علا  اال تااراإ وأوصا  برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/                   
 رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

    اممـوضوع امثان  وامعشرون:

 رجاـة "د علاـ  مان   ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياالعلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراساب  بشـأن     

فاـي ممتـــاز  "  بتقاـدير عاـام  الطسلاميــة امفلسفــة "  بقساـم ، مــد دبــاسرحـا  مح :ـةاحلللب  "ممـاجستيـرا

 :موضوا

 (  فــ  تفسيـرئمـا هـ1091 وامفيـض امكـاشـانـ  هـ310 ب ـديـة دنــد ابـن جـريـر امطبـرياممسـائـا امعقـ  )

 :رارــمقـا 

ائب رئيس ن      وافق المجلس عل  اال تراإ وأوص  برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .

 

 ( 13عددهـم )       : ثانيـاً : امتسجيـلات 
    اممـوضوع امثامث وامعشرون:

إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـف " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم  " ـدكتـوراهما"  ةـدرج،  لفـرج منصـور محسن محمد امعجمـ : ثـاحالب

 : موضوا

 ( امقـانـون امكـويتـ ـب مقارنةفقهية  دراسة جـرائـم امحـدث فــ  امتـربيــة  )

 :تحت إشراف 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .             
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امرابع وامعشرون اممـوضوع
إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 : موضواي ـف " امشريعـة الطسلاميـة  "   بقسـم " هـدكتـوراما"  ةـدرج،  لمـريحمـد صامـح محمـد ام: ـثاحالب
 عمـ مقارنةفقهية  دراسة  ثــر امصلــح فــ  حــا اممنـازدـات سـواه مـلأشخـاص امعــادييــن  و الادتبـارييــن  )    

 ( امقـانـون امكـويتـ 

 :تحت إشراف 
 المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية األستاذ شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .            
 

 

    :امخامس وامعشرون اممـوضوع
تساجيل إ ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
 " ة امشريعـة الطسلاميـ "   بقسـم " مـدكتـوراها "  ةـدرج،  لامعتيبـ  ناصـر ذدـار دبد امرحمـن دبد امعزيـز: ـثاحالب

 : موضواي ـف
 ( مقارنةفقهية  دراسة  ثــر امكســاد فـ  امشـريعــة الطسـلاميــة  )

 :تحت إشراف 
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 ةـة اةسالميـالأريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزب شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .            
 
 

 
 

    :امسادس وامعشرون اممـوضوع
تساجيل  ، علاي ا تاراإم10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـف  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها "  ةـدرج،  لف محمد فـراج مفـرح امسبيعـ يوسـ: ثـاحالب

 : موضوا
 (  جمع وتوثيق ودراسةسـائـا امتـ  خـامـف فيهـا امشـافعيـة  صـومهـم فـ  اممعـامـلات اممـاميـة امم  )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 :تحت إشراف 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني

 :ـرارـامقـ 

 الطشراف .وافق اممجلس دلى امتسجيا و             
 

    :وامعشرون امسابع اممـوضوع
تساجيل  ، علاي ا تاراإم10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها "  ةـدرج،  لخامـد إسماديـا إبرائيـم الأنصـاري: ـثاحالب

 : موضوا

 ( امقـانـون امكـويتـ ـب مقارنةفقهية  دراسة الآثــار اممتـرتبـة دلـ  إجــارة الأشخــاص  )

 :تحت إشراف 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني

 :ـرارـامقـ 

 شراف .وافق اممجلس دلى امتسجيا والط             
 

    :وامعشرون ثامنام اممـوضوع
تساجيل  ، علاي ا تاراإم10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 موضواي ـف  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها "  ةـدرج،  لدويـم فـلاح سيـف اممـويـزري: ـثاحالب
: 

 ( الاجتمـاديــة ودوره فـ  امعـدامــة فـ  امشــريعــة الطسـلاميـة امـوقـف  )

 :تحت إشراف 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .             
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    وامعشرون: تاسعاممـوضوع ام
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ساجيل تراإ ، علاي ا تام10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـف  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها "  ةـدرج،  لسامـم ئـادي محمـد شبيـب محمـد: ـثاحالب

 : موضوا
 ( امقـانـون امكـويتـ ـب مقارنةفقهية  دراسةنموذجاً امتـدابيـر امشـرديـة متفعيـا امـوقـف امعلمـ  وزارة الأوقـاف   )    

 :تحت إشراف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية شرف الديـن خطاحد حمـم أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .             

    :امثلاثـوناممـوضوع 

تساجيل  ، علاي ا تاراإم10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 : موضواي ـف  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها"  ةـدرج،  لبنـدر نايـف محمـد حميـد: ـثاحالب

 ( امقـانـون امكـويتـ ـب مقارنةفقهية  دراسة شـروط امعمـا امتجـاريــة فــ  امبيـع وامشـراه  )

 :تحت إشراف 
 األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية طاحشرف الديـن خد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .             

    :ونثلاثوام حادياممـوضوع ام

ساجيل تلاي ا تاراإ ، عم10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 : موضواي ـف  " امشريعـة الطسلاميـة "   بقسـم " مـدكتـوراها"  ةـدرج،  لئـدي إبرائيـم بو حميـد: ـةلاحالب
 ( دلـوم امقــرآن فــ  تفسيــر امقـاسمــ  محاســن امتـأويـا  )

 :تحت إشراف 
 ية سـم الأريعة اةسالماألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (12)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .             
 

    :امثان  وامثلاثون عاممـوضو 
إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     
ي ـفا " امشريعـة الطسلاميـة  "   بقسـم " مـاجستيـرما "  ةـدرج،  لمبـارك دبد املـه دخيـن امعـدوانـ : ـثاحالب

 : موضوا
 ( يــة دنــد امســرخســ امشــروط امفقه  )

 :تحت إشراف 
 ةـة اةسالميـالأريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزب شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .            
 

    :امثامث وامثلاثون اممـوضوع
إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريلعليا بالكلية بجلستها موافقة لجنة الدراساب ا بشـأن     
ي ـف " امشريعـة الطسلاميـة  "   بقسـم " ممـاجستيـرا "  ةـدرج،  لمشعـا دايـض رجعـان صامـح امعازمـ : ـثاحالب

 : موضوا
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 ( جمع ودراسةدور امسيـاق فــ  امتـرجيــح بيــن الأقـاويــا امتفسيـريـة   )

 :تحت إشراف 
 ةـة اةسالميـالأريعم ـبقساألستــاذ  ة كـرارـعـزب شحاتأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .            
 

    :امرابع وامثلاثون اممـوضوع
إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـمنعقدة بتاريالموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 موضواي ـف " امشريعـة الطسلاميـة  "   بقسـم " ممـاجستيـرا "  ةـدرج،  ل سمـاه  بـو بكـر  حمـد  حمـد: ـةلاحالب
: 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

دراسة رات ابـن امحـاجـب امفقهيــة فـ   بـوا   اممعـامـلات اممـاميـة وبيــان مـا خـامـف منهــا اممـدونـة ـتشهيـ  )   

 ( فقهية تحليلية

 :تحت إشراف 
 والقانـونة ـالأريع بكليـة اذاألستـ أحمـد عبد الحـي محمـدأ.د/ 

 زهـر بلسيـوججـامعة األ                             

 اةسالميـة لدراساببقسـم ادرس المـ ياسـر حسن عبد التـواحد./  
 ـاجـامعة المني اآلداح ةبكليـ                            

 :ـرارـامقـ 

 وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .            
 

    :وامثلاثون امخامس اممـوضوع
إ تساجيل ، علاي ا تاـرام10/6/2017خ ـالمنعقدة بتاريموافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها  بشـأن     

 : موضواي ـف  "  دلـم املغــة "   بقسـم " ممـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمصطفـ  جميـا مفتـاح: ـثاحالب
 ( تركيبية دلاميةدراسة  ـا سمــاه الأدــلام الطنسـانيــة فــ  قــري غــرو  اممني  )

 

 ةـم اللغـ سـم علاألستـاذ ورئيس  د عارف حجازيـأحمأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 ةـم اللغـبقسـم علاألستـاذ المتفرغ  عيسـي شحاتة عيسيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلـوم

 :ـرارـامقـ 

 يا والطشراف .وافق اممجلس دلى امتسج            
 

 ( 21عددهـم )     : تشكيـلات: ام ثامثـاً  

    :امسادس وامثلاثون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  " الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  " مـدكتـوراها " ل لدرجـةـالمسج  ،دـادل حسيـن دلـ  بحلـق :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي
 حكـام امتصـرفـات امجـاريـة دلـ  اممبيـع قبـا امتعـاقـد دليـه فـ  امفقـه الطسـلامـ  مـع امتطبيـق دلـ    )   

  ( بـامقـانـون امكـويتـ  دراسة مقارنةاممسـائـا اممعـاصـرة 
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر مجلس الكلية محضر ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  
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 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
          مأرفـاً ورئيسـاً        

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

 ونبكلية الأريعة والقان المتفرغاذ األست رشـاد حسـن خليــل أ.د/
 جـامعة األزهـر بالقاهـرة

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 

    :وامثلاثونامسابع  اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  " الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "مـدكتـوراه ا " ل لدرجـةـالمسج  ، حمـد باجـ  راضي امعنزي :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي

 ( دراسة نظرية تطبيقيةاممصلحــة و ثـرئـا فـ  اممعـامـلات اممـاميـة اممعـاصـرة   )

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    يسـاً         مأرفـاً ورئ     

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

 األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون   لـالليلـي حمـدي خليـأ.د/ 
 جـامعـة األزهـر بلسيـوج

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امثامن وامثلاثون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجن بشـأن     

 الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،مهلـ  فـارس  سمر امفضلـ  :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  "
  ( جمعاً ودراسةمتسهيـا معلـوم امتنـزيــا  قـوادـد امتفسيـر دنـد ابــن جـزي امكلبـ  فـ  تفسيـره ا  )

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

 جـامعةبكليــة اآلداح  المساعـد األستــاذ عبد العزيز إبراهيـم محمـدد./  
 المنيـا

 منا أـاً                
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 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :امتاسع وامثلاثون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  " الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،ناصر ناصر دل  منصـور :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي
تحقيق  هـ 1079لأصـول ملعـلامــة محمـد بــن امحســن بــن امقـاسـم تسهيـا مـرقـاة امـوصـول إمـ  دلـم ا  )   

  ( دراسةو

 : تتكون املجنة من 
 األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

اب الدراسبكلية  المتفرغ األستـاذ المساعد د محمـودـبأيـر محمد./  
 اةسالمية بكلية اآلداح جامعة أسيـوج

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 دلى امتشكيا اممقترح .وافق اممجلس            
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :الأربعـون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـة بتارياالمنعقادموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،مليحان مرئج مليحان صامـا :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  "
ديـا الابشيطـ  امـرسـوم واممنـاسبـات دلـ  منهـاج امطـامبيـن تـأميـف امعـلامـة شهـا  امـديـن  حمـد بـن إسمـا  )   

  ( تحقيق ودراسة هـ883ب 

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 منا أـاً                 جامعـة سوهـاج اآلداح ةـبكلياألستـاذ  عـو محمـود آمـال  /أ.د
 ةاةسالميالأريعة  المساعد المتفرغ بقسم األستـاذ ديـن التنــأميمحمـد  /.د 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :امحادي والأربعون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،امعازمـ  طـارق ذيـا  ئادي ذويبـان :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة

  (مقارنةدراسة ة دــن امفعــا فــ  امفقــه الطسـلامــ  وامقـانـون امكـويتـ   سبــا  انتفـاه وصــف امجـريمــ  )   

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 منا أـاً                 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 
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 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

جامعـة  الحقـوق ةـبكلي الفقـهستـاذ أ عـو  محمـد محمـود /أ.د
 بنـي سويـذ

 منا أـاً                

 مقــــرار:ا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امثان  والأربعون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لي علا ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشـريعة "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجاـةـالمسجا  ،دبد امعزيـز ديـد حمــود امعتيبــ  :ثـاحالمنا أة الب

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة

  ( فقهية مقارنةدراسة اممسـائــا امتــ   خــذئــا فيهــا امحنفيــة بـامظـائــر   )   

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـبد الرحيم محممحمـد ع أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
 منا أـاً                    

 ورئيسـاً            

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 مأرفـاً      

 بكلية الأريعة والقانونالمساعد  األستـاذ ن محمـد سيــدحســ /.د

 جـامعة األزهـر بلسيـوج 
 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :امثامث والأربعون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـتارياالمنعقادة بموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  " الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،حمـاد سعـد سايـر سعـود :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي
 رنتهـا بـآراه صـوميـاً مـن خـلال حـاشيتـه دلـ  امشـرح امكبيـر ملـدرديـر مـع مقـا هـ 1230ب الطمــام امـدسـوقـ    )   

  ( جمهـور الأصـومييــن

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
             ورئيسـاً منا أـاً                

 يعة اةسالميةاألستاذ المتفرغ بقسم الأر شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/
 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 مأرفـاً      

 األستـاذ بقسـم الدراساب اةسالميـة  د علمـان يوسذمحمد محم أ.د/

 بكليــة اآلداح جـامعة ســوهـاج
 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امرابع والأربعون اممـوضوع
 جناـةيل لتأاكعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،سحمـ  دبد املـه دبد امرحمـن امعجمـ  :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة
  ( جمع وترتيب ودراسةبــن دبـد امرحمـن بــن  بــ  ميلـ  مقارنـاً بـأصـول امحنفيـة   صــول فقــه الطمــام محمـد  )   
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 : تتكون املجنة من 
 األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/

 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ
    ورئيسـاً         مأرفـاً      

  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 ـاجـامعة المني –بكليـة دار العلــوم
 منا أـاً                

 األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون  ـد بـدويـممـدوإ محم أ.د/
 جـامعـة األزهـر بلسيـوج

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 

    :امخامس والأربعون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتاريااب العلياا بالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراسا بشـأن     

 "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجاـةـالمسج  ،فهـد راشـد بطيحـان قنيفـذ معيـن امعازمـ  :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة امشريعة
 (  دراسةجمع وترتيب وراجـم  بـوا  صحيحــة   راه ابـن حبـان امبستـ  امفقهيـة مـن خـلال تـ   )

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةسالميةاألستاذ المتفرغ بقسم الأريعة ا شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/
 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 منا أـاً                

جامعـة  الحقـوق ةـبكليأستـاذ الفقـه  عـو  محمـد محمـود /أ.د

 بنـي سويـذ
 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (19)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امسادس والأربعون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،دبد امرحمن حمد دبد املـه سعد امقحطانـ  :ثـاحبلمنا أة ال

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة امشريعة

 ( اممعتمــد دنــد امشـافعيـة فـ  آيـات الأحكـام  )

 : تتكون املجنة من 
 مية سـم الأريعة اةسالاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 منا أـاً                

 بكلية الأريعة والقانونالمساعد  األستـاذ حســن محمـد سيــد /.د

 جـامعة األزهـر بلسيـوج 
 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :والأربعونامسابع  اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشريعة "  مـبقسا  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،مـد فامـح مطلـق رشيـد امعـازمـ  ح :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا فـي  " الطسلاميـة
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 ( دراسة مقارنة حكــام امتفضيــا فـ  غيــر امعبـادات فـ  امفقـه الطسـلامـ    )

 : تتكون املجنة من 
 لأريعة اةسالمية سـم ااألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 منا أـاً                

 منا أـاً                 عـة سوهـاججام اآلداح ةـبكلياألستـاذ  عـو محمـود آمـال  /أ.د

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :من والأربعونامثا اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشـريعة "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجاـةـالمسجا  ،جمعــان مبــروك سعــود مبــروك :ثـاحالمنا أاة الب

  : موضـوا فـي  " الطسلاميـة

ـا بـديـا الاستحســان فـ  مسـائـا امنكــاح وامطـلاق مـع امتطبيـق دلـ  قـانـون الأحـوال امشخصيـة  ثــر امعم  )   

 ( دراسة مقارنةامكـويتـ  واممصـري 

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

اب الدراسبكلية  المتفرغ األستـاذ المساعد د محمـودـبأيـر محمد./  
 اةسالمية بكلية اآلداح جامعة أسيـوج

 منا أـاً                

 مقــــرار:ا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :الأربعونو تاسعام اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

  " الطسلاميـة امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " ل لدرجـةـالمسج  ،خامـد يوسـف مـرزوق خامـد :ثـاحلمنا أة الب

  : موضـوا فـي
فــ  ضـوه اممنهـج  دراسة فقهية فقيهــا مــن خـلال كتـابـه اممعلــم  هـ 556الطمــام  بـو دبـد املــه اممــازري   )   

 ( اممقـارن

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةئيس األستـاذ ور دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا –بكليـة دار العلــوم  جـامعة المني
             ورئيسـاً منا أـاً                

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 مأرفـاً      

  ةــالميـاةسسـاب الدرا ـاذـستأ وجيــه محمـود أحمـد د/أ. 
 جـامعة المنيـابكليـة اآلداح 

 منا أـاً                

 مقــــرار:ا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (21)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امخمسـون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 سلاميـةالط امشريعة "  مـبقس  "ممـاجستيـر ا " لدرجـة  ـةالمسجل  ، بـراك سـارة دبد املـه رسـام :ـةاحللمنا أة الب

  : موضـوا فـي  "

 بـامقـانـون مقارنته يةفقه دراسة امتطبيقــات اممعـاصـرة لأحكـام رؤيــة اممعقــود دليـه و ثـرئـا فـ  امتعـاقـد  )   

 ( مكـويتـ ا

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـا جـامعة –بكليـة دار العلــوم  المني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 ةـة اةسالميـم الأريعـبقس األستـاذ ة كـرارــزب شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 منا أـاً                

  ةــالميـاةسالدراسـاب  ـاذـستأ وجيــه محمـود أحمـد د/أ. 
 جـامعة المنيـابكليـة اآلداح 

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :امحادي وامخمسون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشـريعة "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجاـةـمسجاال  ،دامـر زيـد سعـود سعد امبسيــس :ثـاحلمنا أة الب

  : موضـوا فـي  " الطسلاميـة

 ( مقارنة دراسة الأحكــام امفقهيــة متعـامــلات تجــار امجملــة  )

 : تتكون املجنة من 
  سـم الأريعة اةسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

ـاجـامعة ال –بكليـة دار العلــوم  مني
    مأرفـاً ورئيسـاً              

 األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية شرف الديـن خطاحد محمـ أ.د/
 جـامعة المنيـا  – دار العلـوم ةبكليـ

 منا أـاً                

 األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون   لـالليلـي حمـدي خليـأ.د/ 
 جـامعـة األزهـر بلسيـوج

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (22)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امثان  وامخمسوناممـوضوع 
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

 امشـريعة "  مـبقسا  "ممـاجستيــر ا " ل لدرجـةـالمسج  ، دمـرو محمـد دبد امحكيـم حسيـن :ثـاحلمنا أة الب

  : موضـوا فـي  " الطسلاميـة
 ( ثـره فـ  امفقــه امشـافعـ و   امخطيـب امشـر بينـ  )

 : تتكون املجنة من 
 األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون   لـالليلـي حمـدي خليـأ.د/ 

 جـامعـة األزهـر بلسيـوج

             ورئيسـاً منا أـاً                

 بقسم الأريعة اةسالمية األستاذ المساعد د يوسـذـجمـال محمد./ 

 فيومجـامعة ال –لـوم بكليـة دار الع
 مأرفـاً      

 منا أـاً                 بقسم الأريعة اةسالمية األستاذ المساعد فؤاد محمد أبو السباا زاهـرد./  
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 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

    :امثامث وامخمسوناممـوضوع 
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

"  فاـي  دلـم املغــة "  بقسـم  " امدكتـوراه لدرجـة "ل ـالمسج  ،جـلال فتح  سيـد دـدوي :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا

  (جرير والفرزدقالأبعاد امحجـاجيــة فـ  نقـائـض   )

 : تتكون املجنة من 
بنـي جـامعة  ة اآلداحبكلي المتفرغ األستـاذ سانينصـالإ الدين صال  ح أ.د/

 سويـذ

             ورئيسـاً منا أـاً                

 ةم اللغـعلـبقسم رغ ـالمتف األستـاذ محي الدين علمان محسبأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 مأرفـاً      

 ةــم اللغــعلبقســم  األستــاذ دـعبد المنعـم السيد أحم /أ.د
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 منا أـاً                

 ةم اللغـعلـ بقسم رغـالمتف اذاألستـ سميحة محمد زين العابدينأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 مأرفـاً مأاركـاً      

 مقــــرار:ا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (23)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امرابع وامخمسون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتاريابالكلياة بجلساتها  موافقة لجنة الدراسااب العلياا بشـأن     

ي "  فـ امتـاريـخ الطسلامـ  "  بقسـم  " دكتـوراهـام لدرجـة "ل ـالمسج  ،مبـارك دشـوي فـلاح :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا
  (  م1517:  1251هـ /  923:  668امخـلافــة امعبـاسيـة فــ  امقــائـرة   )

 : املجنة من تتكون 
اآلداح  ةـبكلي التاريخ اةسالمـي أستـاذ حمـدي عبد المنعم حسيـنأ.د/ 

 اةسكندرية ةـامعـج

             اً منا أـاً ورئيسـ               

 اةسالمـي خالتاريالمتفرغ بقسـم  اذـاألست ـيـي مرسـة علـنعمـأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 منا أـاً                

 ورئيس  سم التاريخ اةسالمـي األستـاذ محمــد سيـد كامـلأ.د/ 

 المنيـا جـامعة  –بكليـة دار العلــوم
 مأرفـاً      

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .           
 

    :امخامس وامخمسون اممـوضوع
 جناـةتأاكيل لعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياالكلياة بجلساتها موافقة لجنة الدراسااب العلياا ب بشـأن     

"   امتـاريـخ الطسلامـ  "  بقسـم  " مـاجستيـرام لدرجـة "ل ـالمسج  ، دان محمد جمـال حسن :احثلمنا أة الب

 : موضـوافـي 
  : 206مـن  الأوسـط محكـمبـن ا فـ  الأنـدمـس فـ  دهـد دبـد امـرحمـن ريـةاوامحضـامسيـاسيـة  اممظـائـر  )   

  ( م852 : 821/  هـ 238

 : تتكون املجنة من 
 ة اآلداحـأستـاذ التاريـخ اةسالمـي بكلي عفيفـي محمود إبراهيـم أ.د/

 بنهـا امعةـج
             اً منا أـاً ورئيسـ               
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 ياةسالمـ خالتاريالمتفرغ بقسـم  اذـاألست ـيـي مرسـة علـنعمـأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 منا أـاً                

 اةسالمي المتفرغ بقسم التاريخالمساعد  األستاذ ارى فهمـي غزالـيـنص./ د 

 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم
 مأرفـاً      

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .          
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (24)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امسادس وامخمسون اممـوضوع
 جناـةأاكيل لتعلاي  ،م10/6/2017خ ـالمنعقادة بتارياموافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها  بشـأن     

امدراسـات  "  بقسـم  " دكتـوراهـام لدرجـة "ل ـالمسج  ، بـو امدئـب محمد شحـاتـة محمد :ثـاحلمنا أة الب

 : موضـوا"  فـي  الأدبيـة

  ( دراسة تحليليةة فـ   د  امجـاحـظ ـامقضايـا الاجتمــاديـ  )

 : تتكون املجنة من 
 الـدراسـاب األدبيـةم بقسـاألستـاذ  محمـد عبد اللـه حسيـنأ.د/ 

 وخدمة المجتمعووكيل الكلية لأ ون البي ة 
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

             اً منا أـاً ورئيسـ               

 بقسم الدراساب األدبيةالمتفرغ  دالمساع اذاألست عبد الغني حسـن إسماعيلد./  

 جـامعة المنيـا – بكليـة دار العلــوم
 مأرفـاً      

  ةـة العربيـاللغبكليـة المساعد  األستاذ ادـن جـرمضـان حساني /.د 
 األزهـر بلسيـوج ةـجـامع

 منا أـاً                

 ـرار:ـــمقا 

 وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .          

 

  ً  مــد(  6عـدد )      : موضودات متنودـة:  رابعـا

    :نوامخمسو سابعام اممـوضوع
د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      

قد امبلاغة وامن "   بقسـم  "  امـدكتـوراه "  لـدرجة  ل، المسج محمـد تمـام دبد امحميـد ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوا  يفـ  ،م19/6/2011خ  ـبتـاري  "الأدب  والأد  اممقارن 
 

 [ امسيـاق وبـلاغـة امحـذف فـ  آيـات امقصـص امقــرآنـ  بيـن امبـلاغـة امعـربيـة واملسـانيــات امنصيــة  ] 
 

 أ المادة ث علاي أن تبادـبنااًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحا ثالثاة أشاهر وذلك لمـدة
       .  م19/9/2017 وتنتهي في ،م18/6/2017ن ـالجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــمقا 

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .         

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (25)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :وامخمسون ثامنام اممـوضوع
د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      

 امدراســات "   بقساـم  " امـدكتــوراه  "  لاـدرجة ـةلا، المسج ا نهلـة  حمــد دبـد اموئــ :ـةاحلالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م19/6/2011خ  ـبتـاري  "الأدبيـة
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 [  ــن  بــ  سلمــ  رؤيــة سـوسيـومـوجيــةشعــر زئيـر ب  ]
 

 المادة  علاي أن تبادأ ـةبنااًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاساتة أشاهر  وذلك لماـدة
       .  م19/12/2017 وتنتهي في ،م20/6/2017ن ـالجديدة اعتباراً م

 مقــــرار:ا 

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .         

    وامخمسون: تاسعاممـوضوع ام

د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      
  " ــةملغـدلـم ا "   بقسـم  " امـدكتـوراه  "  لـدرجة ـةل، المسج دليـاه سيـد إبرائيـم محمـد :ـةاحلالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م20/2/2012خ  ـبتـاري

الأقـاويـا  حقـائـق غـوامـض امتنـزيـا وديـوندـن الأسـس امتـداوميـة دنـد امـزمخشـري فــ  تفسيـره امكشـاف   ]   

 [  فـ  وجـوه امتـأويـا
 

 مادة الجديادة علاي أن تبادأ ال ـةبناًء علي جلب السيد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاعــام  وذلك لمـدة
       .  م20/2/2018 وتنتهي في ،م21/2/2017ن ـم اعتباراً 

 مقــــرار:ا 

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .         

    ون:تـساماممـوضوع 

د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      
  "دلــم املغــــة  "   بقساـم  " مـاجستيــرام "  ل لاـدرجةـ، المسجا محمــد مبــارك دبــده ث:ـاحالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م18/6/2012خ  ـبتـاري

ابـن امحـاجـب فـ   الاستـرابـاذي مـن خـلال شـرحـه مكـافيـة اممـلامـح امتـداوميـة ملفكـر املغـوي دنـد رضـ  امـديـن ]   

 [ امنحـو

 دة الجديادة ث علاي أن تبادأ الماـلسايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحابناًء علي جلب اعــام  وذلك لمـدة
       .  م17/6/2018 وتنتهي في ،م18/6/2017ن ـاعتباراً م

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .    :ـرارـــمقا 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (26)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :امحادي وامستوناممـوضوع 
د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      

لغـــة دلـم ام "   بقسـم  " مـاجستيـرام "  لـدرجة ـةل، المسجشيمـاه  حمـد محمود جاد املـه :ـةاحلالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م19/6/2011خ  ـبتـاري  "

 [ امجـر فـ  كتـا  بـدائـع امـزئـور فـ  وقـائـع امـدئـور لابـن إيــاس معـانـ  حـروف  ]

 أ المادةعلاي أن تباد ـةبنااًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاثالثة أشاهر  وذلك لمـدة 
       .  م19/9/2017 وتنتهي في ،م20/6/2017ن ـالجديدة اعتباراً م

 مقــــرار:ا 

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .         

    :امثان  وامستوناممـوضوع 

د فتارة ـما ، علايم10/6/2017موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ  بشـأن      
 لاميـةامشـريعـة الطسـ "   بقسـم  " اهر امـدكتـو "  ل لـدرجةـ، المسجبنـدر دايد شامان دايـد ث:ـحاالتسجيل للب

 :موضوا  فـي  ،م20/2/2012خ  ـبتـاري  "

راسة د الأئمــة الأربعــة  و جمهـورئـم ريـد بن جرير الطبــمحم اممسـائـا امفقهيـة امتـ  خـامـف فيهـا الطمـام  ]    

 [  نةفقهية مقار 
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 دة الجديادة ث علاي أن تبادأ الماـبناًء علي جلب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحاـام ـع وذلك لمـدة
       .  م19/2/2018 وتنتهي في ،م20/2/2017ن ـاعتباراً م

 وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .     مقــــرار:ا 

    :امثامث وامستوناممـوضوع 

ديل ، علااي تعاام10/6/2017جنااة الدراسااب العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ موافقااة ل بشــأن      
امشريعــة  "  بقساـم " مـاجستيــر ام"  ل لاـدرجةـالمسجا ،خامــد محمــد محفــو  ث:ـاحاالب موضوا رساالة

  :موضوافـي   ،م15/2/2016خ  ـبتـاري"   الطسلاميـة
 [  دراسة نقديةة ممبـاحثــه  ئــم مصنفــات دلـوم امقـرآن امجـامعــ  ]

 : علي أن يصب  علي النحو التالي

 [  نقدية منهجية دراسة ئــم مصنفــات دلـوم امقـرآن امجـامعــة ممبـاحثــه   ]
 

  جوهري علماً بلن هذا التعديل غير . 

 امتعديا دلماً بأنه  غير جوئري  . وافق اممجلس دل   ـرار:ـــمقا 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (27)م 12/6/2017 في دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  

    :ستونامرابع وام اممـوضوع
ــ، م10/6/2017موافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشـــأن       علااي اهً ـبن
حرمـان بعض  م، علي5/6/2017بجلسته بتاريـخ  "النحو والصرف والعرو  "   سـم   ـة مجلسموافق

ـي للعااام الجامعاا "رللماجسااتي " لساانة التمهيديااـةل "مناااها البحااثادة " ـماا  متحااـانالطااـالح ماان دخااول ا
 : وامطـلا  ئـم، ( يـاألول واللان)  في الدورين ،م2016/2017

 معبد الرحيم خليفة عبد الرحي .1
 محمـد صفوب سيـد يوسذ .2
 صفـاء رفعـت عبد الحميد .3

 . اممـوافقــة    ـرار:ـــمقا 

    :امخامس وامستون اممـوضوع
ــ، م10/6/2017موافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ  بشـــأن       علااي اهً ـبن

حااي مأ.د/  دـالسيا ةـإضافا يـعلام، 3/4/0172بجلساته بتارياـخ  "ة ـم اللغاـعلا"   ساـم   موافقاـة مجلاس

، حاتةشافاجماة عيساي ي لجناة اةشاراف الخاصاة بالطالباـة/ ـإلا اذ المتفرغ بالقسامـ، األستالدين علمان محسب
ف راـ  اةشااـم، ليصبا15/8/2011" بتارياـخ  الادكتوراهة " ـلدرجاا والمساجلة، درس المسااعد بالقسامـالما

 :  ـدل  امنحو امتام
 ةم اللغـعلـم ـ س ورئيس األستـاذ ازيـحج ارفـد عـأحمأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 ةم اللغـعلـبقسم رغ ـالمتف األستـاذ محي الدين علمان محسبأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 . اممـوافقــة    :ـرارـــمقا 
 .  ً اًر ـدص ،وامنصف ةامثامثة  ام امسادتماع و غلق اممحضر ف  حينه ف  تموقد انته  الاج

 

ميــــن                                         اً ـس مغويـع اممجلـمراج                        سـانة اممجلـ م رـمدي

                                                                                  اممجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

حمد سيد دبد مامسيد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 اموئا 

             ،،،يعتمــد                                                                                                       
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د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــامكلي

   /.د                                                                                                                                
   

  محمـد دبـد امرحمن امريحان                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (28)م 12/6/2017 يف دالمنعق نيـهيـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 وب والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                  
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