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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(يـونيـه ) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/6/12م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بـد االجتماااا السايد األساتاذ الاادكتور /محم ــد دبـد ام ــرحمن امريح ــان
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً امتام ـ :

 -رئايس المجلااس

اممـوضوع الأول:
 اممصـادقة دل

 اممصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس امكليـة بجلسـة 2017/5/15م .
محضـر اجتمـاع مجلس امكليـة امطارئ بجلسـة 2017/5/21م .

 افتتح امسيد .د /دميد امكلية ،امجلسة ب امتهنئة ب شهر رمضان آ ملاً دودته بامخير
وامبركات دل مصـر ،وامكليـة و دضـاه ئيئـة امتـدريس محضـور حفـا الطفطـار
امج ماد امذي يقيمه امعميد ف شهر رمض ان .

 ماان باااح اةحاجااة اجتماااا المجلااس األعل ا للجامعاااب بأااـلن الوافديااـن ،وجاارإ إعااادة يااد
الطالح الذين تم حرمانهم من االمتحاناب بأروج مع ضرورة إبراز روإ التحضر في التعامل
مع الطالح ،والعمل علي خدمتهم للدراسة بالكلية وغرز روإ والحب فيهم للكليـة .
 بخصـوص المؤتمر التنويه علي المؤتمر الدولـي بأهر أكتوبـر .
 جـالح السكاشن امتحان غداً للمتخلفيـن .
وكـا مـن :
بخصـوص امتحان الأفوي يضاف إلـي السيـد أ.د /دميد امكلية ،والوكالء ،
ٍ
األستاذ ورئيس سم البالغة والنقد األدبـي
 . 1السيد أ.د /حـافظ محمد جمال الدين المغربي
األستـاذ ورئيس سم الفلسفة اةسالميـة
 . 2السيد أ.د /السيـد محمد سيد عبد الوهاح
األستـاذ ورئيس سم التاريخ اةسالمـي
 . 3السيد أ.د /محمـد سيـد كامـل
المـدرس بقسـم الأريعـة اةسالميـة
 . 4السيد الدكتـور /محمود بهجت

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()2
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امثان :
امخطــا الاوارد مان ساـم " الفلسافة اةساالمية " بجلسااته المنعقادة بتارياـخ 2017/6/5م ،بعااـدم
تر ية السيد الدكتـور /محمد محمد علي عبد الصالحين ،األستـاذ المساعد بالقسم إلـي درجـة أستاـاذ بنــ اه ً
علي ماا انتهاـ ي إلياه تقريار اللجناة العلمياة الدائماة للتر ياة بوألاائذ األسااتذة واألسااتذة المسااعدين
بالمجلس األعل للجامعاب .
امقـ ـ ـرار:

اممـوافقــة .

اممـوضوع امثامث:

امخطــا الاوارد مان ساـم " النحاو والصارف والعارو " بجلساته المنعقادة بتارياـخ 2017/6/5م،
بعـدم تر يـة السيد الدكتـور /إبراهيم سند إبراهيم سند ،المـدرس بالقسم إلـي درجـة أستـاذ مسااعد بنــاه ً
علاي ماا انتهاـي إلياه تقرياار اللجناة العلمياة الدائماة للتر يااة بوألاائذ األسااتذة المسااعدين باالمجلس
األعل للجامعـاب .
امقـ ـ ـرار:

اممـوافقــة .

اممـوضوع امرابع :
2

بشـأن موافقة مجلس سـم "الدراساب األدبيـة" بجلسته المنعقدة بتاريـخ 2017/6/5م ،بنـاه ً علي
الطلب المقدم من السيد الدكتـور /عبد الهادي علي عبد الهادي ،المـدرس بالقساـم الاذي يطلاب نقلاه إلاـي
جامعة الفيـوم بـد ًال من السيد الدكتـور /محمد سليم محمد ،المـدرس بكلية دار العلوم جامعة الفيـوم .
امقـ ـ ـرار:

امموافقة بشرط ن يكون امبديا نفس تخصص امزميا اممنقول " الأد

امحديث واممسرح "

.

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()3
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

موضودات شئـون امطـلا

 :عددهــم ( ) 6

اممـوضوع امخامس :
امخطا

الوارد من السيد أ.د /وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح بشــأن مقتارإ تأاكيل لجاـان الفارق

األربـع ( انتظام  /انتساب ) .

ا مقـــ رار:

اممـوافقــة .

اممـوضوع امسادس :
امخطا الوارد من السيـد أ.د /وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح بشــأن عار حالاة الطالاـب/
هأااـام خلااذ محمااد الصااغير أحمااد ،المقيااـد بالفر ااة اللاللااة ( انتساااح ) للعااام الجامع اـي 2017/2016م،
حيـث تقادم الماذكور بطلاب يلاتمس فياه الموافقاة علاي باول اعتاذاره عان عادم دخاول امتحاان ماـادة
"النحـو" ،وذلك لظـروف حادث سيـارة مما أدي وصوله متلخراً إلـي مقر اللجـان .
ا مقـــ رار:
ددم امموافقة طبقاً مر ي مجنة شئون ام تعليم وامطلا

.

اممـوضوع امسابع :
امخطـا الوارد من السيـد أ.د /وكيال الكلياة لأا ون التعلايم والطاالح بشــأن عار

حالاة الطالاب/
محمد إدريس عبد المعز ،المقيـد بالفر ة اللانيـة ( انتساح) ؛حياث تقادم الماذكور بطلاب يلاتمس فياه الموافقاة
علي بول اعتذاره عن عاـدم دخاول امتحاان مادتاـي [ اللغاة االنجليزياة و اللغاة الفارساية ] ،وذلاك لظاـروف
هريـة حالـة وفـاة .
ا مقـــ رار:
اممـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()4
3

ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امثامن :
حالاة الطالباـة/

امخطا الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لأا ون التعلايم والطاالح بشــأن عار
كوثر محمد أحمد موسي ،المقيـدة بالفر اة الرابعاة ( انتظاام ) ؛حياث تقادمت الماذكورة بطلاب تلاتمس فياه
الموافقة علي بول اعتذارها عـن عدم دخول امتحان مادتـي [ التاريخ اةسالمي و تصوف وفكر إساالمي

] ؛حيث إنها وضعت مولوداً مرفـق التقرير الطبـي وصورة من شهادة الميالد الخاصة بالطفـل .
ا مقـــ رار:
اممـوافقــة .

اممـوضوع امتاسع :
حالة الطالبـة/

امخطا الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لأ ون التعليم والطالح بشـأن عر
آالء عمرو فوزي أحمد ،المقيـدة بالفر ة األولـي ( انتظام ) ؛حيث تقدمت المذكورة بطلب تلتمس فيه
الموافقة علي بول اعتذارها عـن عدم دخول امتحاناب الفصل الدراسـي اللاني للعام الجامعـي
2017/2016م ،حيث إنهـا ( وضعت ) وتريد الراحـة .
ا مقـــ رار:
اممـوافقــة .

اممـوضوع امعاشر :
بشـأن الطلب المقادم مان الطالاـب /مصاطفي جماال ساالمة ،المقياد بالفر اة اللاللاـة ( انتظاـام ) الاذي
يطلب فيه الموافقـة علي إعـادة التحا ه بالكليـة .
ا مقـــ رار:
اممـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()5
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

موضودات امدراسات امعليا :
ولا ً  :اممنـح  :عددهــم ( ) 11
اممـوضـوع امثان دشر :

بشــأن موافقااة ل جنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
" ا مـدكتـوراه " للباحـث :دلـ محمـد محمـد يوسـف ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقاـدير عاـام مرتبــة
امشرف امثانيـة فـي موضوا:
( مخـامفـة امقـول اممعتمـد دنـد اممـامكيـة مظـائـر حـاديـث امصحيحيـن بـوا

ا مقـــ رار:

اممعـامـلات نموذجا ً

وافاق المجلاس علا اال تااراإ وأوصا برفاع األمار إلااي ساعادة األساتاذ الادكتور/
رئيس الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .
4

)

نائااب

اممـوضـو ع امثامث دشر :
بشــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
"اممـاجستيـر" للباحلـة :مريـم ئـادي ئـلال ئـادي ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز فـي
موضوا:
( دلــــوم امقــــرآن فــ

ا مقـــ رار:

تفسيـــر امشـوكـانــ

)

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

نائااب

اممـوضـو ع امرابع دشر:

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاـ مان درجاـة "
اممـاجستيـر" للباحـث :جـار املـه منصـر امعجمـ  ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز فـي
موضوا:
( الأحكــام امفقهيـة اممتـرتبـة دلـ امجهـا بـامتعـاقـد فـ اممسـائـا اممـاميـة دراسة فقهية مقارنة )

ا مقـــرار :

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

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()6
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضـوع امخامس دشر :

بشــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
" اممـاجستيـر" للباحـث :حمـود محسـن حمـود امعجمـ  ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز
فـي موضوا:

ا مقـــ رار:

( حكــام بيــوع الأمـانــة فــ

امفقـــه الطسـلامــ

)

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

نائااب

اممـوضـوع امسادس دشر :
بشــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
"اممـاجستيـر" للباحـث :دلـ فامـح دلـ غشـام امعازمـ  ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقاـدير عاـام
ممتــاز فـي موضوا:
( الأحكـام امفقهيـة اممتـرتبـة دلـ الطئمـال فـ امعقــود اممـاميــة دراسة مقارنة بـامقـانـون امكـويتـ )

ا مقـــ رار:

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

نائااب

اممـوضـوع امسابع دشر :
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـخ 2017/5/8م ،علااـ ماان درجااـة
"اممـاجستيـر" للباحـث :فهـد سعـد دبد املـه سعـد امعازمـ  ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام
ممتــاز فـي موضوا:
5

( منهـج الطمــام ابـن قـدامـة اممقـدسـ فـ دفـع امتعـارض بيـن الأدمـة فــ فقــه امنكــاح وفـرقتـه )

ا مقـــ رار:

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

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()7
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضـوع امثامن دشر :

بشــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
"اممـاجستيـر" للباحـث :غايـب دل يريـدان سعـد  ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
( فقـــه امسـوق وامتسـوق دــن الطمـام يحيـ بـن دمـر الأنـدمسـ

دراسة فقهية مقارنة )

ب

289هــ مـن خـلال كتـابـه حكـام امسـوق

ا مقـــ رار:

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

نائااب

اممـوضـوع امتاسع دشر :

بشــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العلياا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااـ ماان درجااـة
" اممـاجستيـر" للباحـث :سعـود صفـوق محمـد اممطيـري ،بقسـم " امشـريعـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز
فـي موضوا:
( ثــر امعـداوة فـ امجنايـات وامحـدود فـ امفقـه الطسـلامـ وامقـانـون امكـويتـ دراسة مقارنة )

ا مقـــ رار:

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

نائااب

اممـوضـوع امعشـرون :

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاـ مان درجاـة "
امدكتـوراه" للباحلـة :سمـاه محمـد دل دثمـان ،بقسـم " امفلسفـة الطسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة امشرف
الأومـ فـي موضوا:

ا مقـــ رار:

( مسـائـا امعقيـدة دنــد متفلسفــة امصـوفيـة )

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

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()8
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امحادي وامعشرون :

بشـأ ن موافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاـ مان درجاـة "
اممـاجستيـر" للباحلـة :شيمـ اه حمـ د محمـ ود جاد املـ ه ،بقساـم " دلــ م املغــة " بتقاـدير عاـام ممتـــاز فاـي
موضوا:
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ا مقـــ رار:

( معـان حــروف امجــر فـ كتــا بـدائـع امـزئـور فـ وقـائـع امـدئـور لابـن إيــاس )

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

نائااب

اممـوضو ع امثان وامعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاـ مان درجاـة "
اممـاجستيـر" للباحلـة :رحـا مح مــد دبــاس ،بقساـم " امفلسفــة الطسلاميــة " بتقاـدير عاـام ممتـــاز فاـي
موضوا:
( اممسـائـا امعقــديـة دنــد ابـن جـريـر امطبـري ب 310هـ وامفيـض امكـاشـانـ 1091هـ فــ تفسيـرئمـا )

ا مقـــ رار:

وافق المجلس عل اال تراإ وأوص برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لأ ون الدراساب العليا والبحوث .
ثانيـا ً  :امتسجيـلات  :عددهـم ( ) 13

نائب رئيس

اممـوضو ع امثامث وامعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :فـرج منصـور محسن محمد امعجمـ  ،لدرجـة "امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي
موضوا :

تحت إشراف:

( جـرائـم امحـدث فــ امتـربيــة دراسة فقهية مقارنة بـامقـانـون امكـويتـ )

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:

وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()9
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امرابع وامعشرون :

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :حمـد صامـح محمـد اممـري ،لدرجـة "امـدكتـورا ه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي موضوا :
( ثــر امصلــح فــ
امقـانـون امكـويتـ )

حــا اممنـازدـات سـواه مـلأشخـاص امعــادييــن و الادتبـارييــن دراسة فقهية مقارنة مـع

تحت إشراف:

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع امخامس وامعشرون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :ناصـر ذدـار دبد امرحمـن دبد امعزيـز امعتيبـ  ،لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـ ة "
فـي موضوا :

تحت إشراف:

( ثــر امكســاد فـ امشـريعــة الطسـلاميــة دراسة فقهية مقارنة )
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األستــاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة

أ.د /عـزب شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع امسادس وامعشرون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحـث :يوسـف محمد فـراج مفـرح امسبيعـ  ،لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي
موضوا :

( امم سـائـا امتـ خـامـف فيهـا امشـافعيـة صـومهـم فـ اممعـامـلات اممـاميـة جمع وتوثيق ودراسة )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()10
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا و الطشراف .

اممـوضوع امسابع وامعشرون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحـث :خامـد إسماديـا إبرائيـم الأنصـاري ،لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فاـي
موضوا :

( الآثــار اممتـرتبـة دلـ إجــارة الأشخــاص دراسة فقهية مقارنة بـامقـانـون امكـويتـ )

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع ام ثامن وامعشرون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحـث :دويـم فـلاح سيـف اممـويـزري ،لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي موضوا
:

تحت إشراف:

( امـوقـف فـ امشــريعــة الطسـلاميـة ودوره فـ امعـدامــة الاجتمـاديــة )
األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()11
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .
اممـوضو ع ام تاسع وامعشرون:
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بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحـث :سامـم ئـادي محمـد شبيـب محمـد ،لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي
موضوا :

( امتـدابيـر امشـرديـة متفعيـا امـوقـف امعلمـ وزارة الأوقـاف نموذجا ً دراسة فقهية مقارنة بـ امقـانـون امكـويتـ )

تحت إشراف:

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضو ع امثلاثـون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحـث :بنـدر نايـف محمـد حميـد ،لدرجـة "امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي موضوا :
( شـروط امعمـا امتجـاريــة فــ امبيـع وامشـراه دراسة فقهية مقارنة بـامقـانـون امكـويتـ )

تحت إشراف:

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح
امقـ ـ ـرار:

وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضو ع ام حادي وامثلاث ون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاراإ تساجيل
الباحلـة :ئـدي إبرائيـم بو حميـد ،لدرجـة "امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

( دلـوم امقــرآن فــ تفسيــر امقـاسمــ محاســن امتـأويـا )

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

ــــــــــــــــــــــــــــ

امقـ ـ ـرار:

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()12
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضو ع امثان

وامثلاثون :

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :مبـارك دبد املـه دخيـن امعـدوانـ  ،لدرجـة " ام مـاجستيـر " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فاـي
موضوا :

تحت إشراف:

( امشــروط امفقهيــة دنــد امســرخســ )
األستــاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة

أ.د /عـزب شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع امثامث وامثلاثون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :مشعـا دايـض رجعـان صامـح امعازمـ  ،لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي
موضوا :
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تحت إشراف:

( دور امسيـاق فــ امتـرجيــح بيــن الأقـاويــا امتفسيـريـة جمع ودراسة )
األستــاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة

أ.د /عـزب شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع امرابع وامثلاثون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحلـة :سمـاه بـو بكـر حمـد حمـد ،لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعـة الطسلاميـة " فـي موضوا
:

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()13
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

( تشهيــ رات ابـن امحـاجـب امفقهيــة فـ

بـوا

اممعـامـلات اممـاميـة وبيــان مـا خـامـف منهــا اممـدونـة دراسة

فقهية تحليلية )

تحت إشراف:

األستـاذ بكليـة الأريعـة والقانـون

أ.د /أحمـد عبد الحـي محمـد

جـامعة األزهـر بلسيـوج

المـدرس بقسـم الدراساب اةسالميـة

د /.ياسـر حسن عبد التـواح

بكليـة اآلداح جـامعة المنيـا

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسجيا والطشراف .

اممـوضوع امخامس وامثلاثون :
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/6/10م ،علاي ا تاـراإ تساجيل
الباحـث :مصطفـ جميـا مفتـاح ،لدرجـة "اممـاجستيـر " بقسـم " دلـم املغــة " فـي موضوا :
( سمــاه الأدــلام الطنسـانيــة فــ قــري غــرو اممنيـا دراسة تركيبية دلامية )

أ.د /أحمـد عارف حجازي

األستـاذ ورئيس سـم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المتفرغ بقسـم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /عيسـي شحاتة عيسي

امقـ ـ ـرار:
وافق اممجلس دلى امتسج يا والطشراف .

ثامثـا ً  :ام تشكيـلات  :عددهـم ( ) 21

اممـوضوع امسادس وامثلاثون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :دـادل حسيـن دلـ بحلـق ،المسجـل لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة "
فـي موضـوا :
( حكـام امتصـرفـات امجـاريـة دلـ اممبيـع قبـا امتعـاقـد دليـه فـ
اممسـائـا اممعـاصـرة دراسة مقارنة بـامقـانـون امكـويتـ )

ــــــــــــــــــــــــــــ

امفقـه الطسـلامـ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()14
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .
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مـع امتطبيـق دلـ

تتكون املجنة من :
أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
أ.د /رشـاد حسـن خليــل

امقــــرار:

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستاذ المتفرغ بكلية الأريعة والقانون
جـامعة األزهـر بالقاهـرة

منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امسابع وامثلاثون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :حمـد باجـ راضي امعنزي ،المسجـل لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة "
فـي موضـوا :
( اممصلحــة و ثـرئـا فـ اممعـامـلات اممـاميـة اممعـاصـرة دراسة نظرية تطبيقية )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

مأرفـاً ورئيسـاً

أ.د /عــزب شحاتـة كـرار

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون
جـامعـة األزهـر بلسيـوج

منا أـاً

أ.د /الليلـي حمـدي خليــل

امقــــرار:

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()15
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امثامن وامثلاثون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :مهلـ فـارس سمر امفضلـ  ،المسجـل لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة
" فـي موضـوا :
( قـوادـد امتفسيـر دنـد ابــن جـزي امكلبـ فـ تفسيـره امتسهيـا معلـوم امتنـزيــا جمعا ً ودراسة )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
د /.محمـد عبد العزيز إبراهيـم

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستــاذ المساعـد بكليــة اآلداح جـامعة
المنيـا
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مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

امقــــرار:
وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امتاسع وامثلاثون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :ناصر ناصر دل منصـور ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة "
فـي موضـوا :
( تسهيـا مـرقـاة امـوصـول إمـ دلـم ا لأصـول ملعـلامــة محمـد بــن امحســن بــن امقـاسـم  1079هـ

تحقيق

و دراسة )

تتكون املجنة من :
أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد المتفرغ بكلية الدراساب
اةسالمية بكلية اآلداح جامعة أسيـوج

أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
د /.بأيـر محمـد محمـود

امقــــرار:

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()16
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع الأربعـون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :مليحان مرئج مليحان صامـا ،المسجـل لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة
" فـي موضـوا :
( امـرسـوم واممنـاسبـات دلـ

ب 883هـ تحقيق ودراسة )

منهـاج امطـامبيـن تـأميـف امعـلامـة شهـا

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /آمـال محمـود عـو

د /.محمـد أميـن التنــدي

امقــــرار:

امـديـن حمـد بـن إسمـاديـا الابشيطـ

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بكليـة اآلداح جامعـة سوهـاج
األستـاذ

المساعد المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امحادي والأربعون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :طـارق ذيـا ئادي ذويبـان امعازمـ  ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :
( سبــا

انتفـاه وصــف امجـريمــ ة دــن امفعــا فــ

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار

امفقــه الطسـلامــ

وامقـانـون امكـويتـ

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
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دراسة مقارنة)

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً

أ.د /محمـود محمـد عـو

امقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستـاذ الفقـه بكليـة الحقـوق جامعـة
بنـي سويـذ

منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()17
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

والأربعون :

اممـوضوع امثان

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحاـث :دبد امعزيـز ديـد حمــود امعتيبــ  ،المسجاـل لدرجاـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم " امشـريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :
( اممسـائــا امتــ

خــذئــا فيهــا امحنفيــة بـامظـائــر دراسة فقهية مقارنة )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

منا أـاً
ورئيسـاً

أ.د /عــزب شحاتـة كـرار

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكلية الأريعة والقانون
جـامعة األزهـر بلسيـوج

مأرفـاً

د /.حســن محمـد سيــد

امقــــرار:

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امثامث والأربعون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :حمـاد سعـد سايـر سعـود ،المسجـل لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة "
فـي موضـوا :
( الطمــام امـدسـوقـ ب  1230هـ صـوميـا ً مـن خـلال حـاشيتـه دلـ امشـرح امكبيـر ملـدرديـر مـع مقـا رنتهـا بـآراه
جمهـور الأصـومييــن )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمد محمد علمـان يوسذ

امقــــرار:

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الدراساب اةسالميـة
بكليــة اآلداح جـامعة ســوهـاج

منا أـاً ورئيسـاً
مأرفـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()18
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امرابع والأربعون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :سحمـ دبد املـه دبد امرحمـن امعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :
( صــول فقــه الطمــام محمـد بــن دبـد امرحمـن بــن بــ ميلـ مقارنـا ً بـأصـول امحنفيـة جمع وترتيب ودراسة )
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تتكون املجنة من :

مأرفـاً ورئيسـاً

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

منا أـاً

أ.د /ممـدوإ محمــد بـدوي

األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون
جـامعـة األزهـر بلسيـوج

منا أـاً

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

امقــــرار:

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امخامس والأربعون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :فهـد راشـد بطيحـان قنيفـذ معيـن امعازمـ  ،المسجـل لدرجاـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم "
امشريعة الطسلاميـة " فـي موضـوا :
( راه ابـن حبـان امبستـ

تتكون املجنة من :

امفقهيـة مـن خـلال تـراجـم بـوا

صحيحــة جمع وترتيب ودراسة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

أستـاذ الفقـه بكليـة الحقـوق جامعـة
بنـي سويـذ

أ.د /محمـود محمـد عـو

امقــــرار:

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()19
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امسادس والأربعون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :دبد امرحمن حمد دبد املـه سعد امقحطانـ  ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم "
امشريعة الطسلاميـة " فـي موضـوا :

تتكون املجنة من :

( اممعتمــد دنــد امشـافعيـة فـ آيـات الأحكـام )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

مأرفـاً ورئيسـاً

أ.د /عــزب شحاتـة كـرار

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكلية الأريعة والقانون
جـامعة األزهـر بلسيـوج

منا أـاً

د /.حســن محمـد سيــد

امقــــرار:

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امسابع والأربعون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :ح مـد فامـح مطلـق رشيـد امعـازمـ  ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيـر " بقساـم " امشريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :
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( حكــام امتفضيــا فـ غيــر امعبـادات فـ امفقـه الطسـلامـ دراسة مقارنة )

تتكون املجنة من :

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ بكليـة اآلداح جامعـة سوهـاج

أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
أ.د /آمـال محمـود عـو

امقــــرار:

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()20
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امثامن والأربعون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أاة الباحاـث :جمعــان مبــروك سعــود مبــروك ،المسجاـل لدرجاـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم " امشـريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :
( ثــر امعم ـا بـديـا الاستحســان فـ
امكـويتـ واممصـري دراسة مقارنة )

مسـائـا امنكــاح وامطـلاق مـع امتطبيـق دلـ قـانـون الأحـوال امشخصيـة

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
د /.بأيـر محمـد محمـود

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد المتفرغ بكلية الدراساب
اةسالمية بكلية اآلداح جامعة أسيـوج

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

امقــــرار:
وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع ام تاسع و الأربعون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :خامـد يوسـف مـرزوق خامـد ،المسجـل لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة "
فـي موضـوا :
( الطمــام بـو دبـد املــه اممــازري  556هـ فقيهــا مــن خـلال كتـابـه اممعلــم دراسة فقهية فــ
اممقـارن )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـاب اةسـالميــة
بكليـة اآلداح جـامعة المنيـا

امقــــرار:
وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()21
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ضـوه اممنهـج

منا أـاً ورئيسـاً
مأرفـاً
منا أـاً

ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امخمسـون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحلـة :سـارة دبد املـه رسـام بـراك  ،المسجلـة لدرجـة " اممـاجستيـر " بقسـم " امشريعة الطسلاميـة
" فـي موضـوا :
( امتطبيقــات اممعـاصـرة لأحكـام رؤيــة اممعقــود دليـه و ثـرئـا فـ
امكـويتـ )

تتكون املجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــزب شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

امقــــرار:

امتعـاقـد دراسة فقهية مقارنته بـامقـانـون

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الأريعـة اةسالميـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـاب اةسـالميــة
بكليـة اآلداح جـامعة المنيـا

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امحادي وامخمسون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :دامـر زيـد سعـود سعد امبسيــس ،المسجاـل لدرجاـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم " امشـريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :

تتكون املجنة من :

( الأحكــام امفقهيــة متعـامــلات تجــار امجملــة دراسة مقارنة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سـم الأريعة اةسالمية

أ.د /محمـد شرف الديـن خطاح

األستاذ المتفرغ بقسم الأريعة اةسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /الليلـي حمـدي خليــل

امقــــرار:

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون
جـامعـة األزهـر بلسيـوج

مأرفـاً ورئيسـاً
منا أـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()22
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امثان

وامخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :دمـرو محمـد دبد امحكيـم حسيـن  ،المسجـل لدرجـة " ا ممـاجستيــر " بقساـم " امشـريعة
الطسلاميـة " فـي موضـوا :

تتكون املجنة من :

( امخطيـب امشـر بينـ و ثـره فـ امفقــه امشـافعـ )

أ.د /الليلـي حمـدي خليــل

األستـاذ بكليـة الأـريعة والقانـون
جـامعـة األزهـر بلسيـوج

د /.جمـال محمـد يوسـذ

األستاذ المساعد بقسم الأريعة اةسالمية

د /.زاهـر فؤاد محمد أبو السباا

بكليـة دار العلـوم – جـامعة الفيوم
األستاذ المساعد بقسم الأريعة اةسالمية
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منا أـاً ورئيسـاً
مأرفـاً
منا أـاً

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

امقــــرار:

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امثامث وامخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :جـلال فتح سيـد دـدوي ،المسجـل لدرجـة " امدكتـوراه " بقسـم " دلـم املغــة " فاـي
موضـوا :
( الأبعاد امحجـاجيــة فـ نقـائـض جرير والفرزدق)
تتكون املجنة من :
أ.د /صـالإ الدين صال حسانين

األستـاذ المتفرغ بكلية اآلداح جـامعة بنـي
سويـذ

األستـاذ المتفـرغ بقسم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستــاذ بقســم علــم اللغــة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المتفـرغ بقسم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محي الدين علمان محسب
أ.د /عبد المنعـم السيد أحمـد
أ.د /سميحة محمد زين العابدين

امقــــرار:

منا أـاً ورئيسـاً
مأرفـاً
منا أـاً
مأرفـاً مأاركـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()23
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امرابع وامخمسون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :مبـارك دشـوي فـلاح ،المسجـل لدرجـة " امـدكتـوراه " بقسـم " امتـاريـخ الطسلامـ " فـ ي
موضـوا :
( امخـلافــة امعبـاسيـة فــ امقــائـرة  923 : 668هـ 1517 : 1251 /م )

تتكون املجنة من :

أ.د /حمـدي عبد المنعم حسيـن

أستـاذ التاريخ اةسالمـي بكليـة اآلداح
جـامعـة اةسكندرية

منا أـاً ورئيسـاً

أ.د /نعمــة علـي مرســي

األستـاذ المتفرغ بقسـم التاريخ اةسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

منا أـاً

أ.د /محمــد سيـد كامـل

األستـاذ ورئيس سم التاريخ اةسالمـي
بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

مأرفـاً

امقــــرار:

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

اممـوضوع امخامس وامخمسون :
بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحث :دان محمد جمـال حسن ،المسجـل لدرجـة " ام مـاجستيـر " بقسـم " امتـاريـخ الطسلامـ "
فـي موضـوا :
( اممظـائـر امسيـاسيـة وامحضـاريـة فـ الأنـدمـس فـ دهـد دبـد امـرحمـن بـن امحكـم الأوسـط مـن : 206
 238هـ 852 : 821 /م )

تتكون املجنة من :

أ.د /عفيفـي محمود إبراهيـم

أستـاذ التاريـخ اةسالمـي بكليـة اآلداح
جـامعة بنهـا
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منا أـاً ورئيسـاً

أ.د /نعمــة علـي مرســي
د /.نصـارى فهمـي غزالـي

امقــــرار:

األستـاذ المتفرغ بقسـم التاريخ اةسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا
األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التاريخ اةسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

منا أـاً
مأرفـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()24
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امسادس وامخمسون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسااب العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي تأاكيل لجناـة
لمنا أة الباحـث :بـو امدئـب محمد شحـاتـة محمد ،المسجـل لدرجـة " امـ دكتـوراه " بقسـم " امدراسـات
الأدبيـة " فـي موضـوا :

تتكون املجنة من :

( امقضايـا الاجتمــاديــة فـ

أ.د /محمـد عبد اللـه حسيـن
د /.حسـن إسماعيل عبد الغني

د /.رمضـان حسانيـن جـاد

امقــــرار:

د امجـاحـظ دراسة تحليلية )

األستـاذ بقسـم الـدراسـاب األدبيـة
ووكيل الكلية لأ ون البي ة وخدمة المجتمع
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستاذ المساعد المتفرغ بقسم الدراساب األدبية

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا
األستاذ المساعد بكليـة اللغـة العربيـة
جـامعـة األزهـر بلسيـوج

منا أـاً ورئيسـاً
مأرفـاً
منا أـاً

وافق اممجلس دلى امتشكيا اممقترح .

رابعـا ً  :موضودات متنودـة :
اممـوضوع ام سابع وامخمسون :

عـدد (  ) 6مــد

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمـد تمـام دبد امحميـد  ،المسجل لـدرجة " امـدكتـوراه " بقسـم " امبلاغة وامنقد
الأدب والأد اممقارن " بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
[ امسيـاق وبـلاغـة امحـذف فـ آيـات امقصـص امقــرآنـ بيـن امبـلاغـة امعـربيـة واملسـانيــات امنصيــة ]
 وذلك لمـدة ثالثاة أشاهر بناا ًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحاـث علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/6/18م ،وتنتهي في 2017/9/19م .

امقــــرار:

وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()25
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع ام ثامن وامخمسون :

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحلـة :نهلـة حمــد دبـد اموئــ ا  ،المسجلاـة لاـدرجة " امـدكتــوراه " بقساـم " امدراســات
الأدبيـة" بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
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[

شعــر زئيـر بــن بــ

سلمــ

رؤيــة سـوسيـومـوجيــة

]

 وذلك لماـدة ساتة أشاهر بناا ًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاـة علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/6/20م ،وتنتهي في 2017/12/19م .
امقــــرار:

وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .

اممـوضو ع ام تاسع وامخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحلـة :دليـاه سيـد إبرائيـم محمـد  ،المسجلـة لـدرجة " امـدكتـوراه " بقسـم " دلـم املغـــة "
بتـاريـخ 2012/2/20م ،فـي موضوا :
[ الأسـس امتـداوميـة دنـد امـزمخشـري فــ تفسيـره امكشـاف دـن حقـائـق غـوامـض امتنـزيـا وديـون الأقـاويـا
فـ وجـوه امتـأويـا ]
 وذلك لمـدة عــام بنا ًء علي جلب السيد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاـة علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/2/21م ،وتنتهي في 2018/2/20م .
امقــــرار:
وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .

اممـوضو ع ام ستـ ون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :مبــارك دبــده محمــد  ،المسجاـل لاـدرجة " اممـاجستيــر" بقساـم " دلــم املغــــة "
بتـاريـخ 2012/6/18م ،فـي موضوا :
[ اممـلامـح امتـداوميـة ملفكـر املغـوي دنـد رضـ امـديـن الاستـرابـاذي مـن خـلال شـرحـه مكـافيـة ابـن امحـاجـب فـ
امنحـو ]
 وذلك لمـدة عــام بنا ًء علي جلب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحاـث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/6/18م ،وتنتهي في 2018/6/17م .

امقــــرار:

وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()26
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .

اممـوضوع امحادي وامستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحلـة :شيمـاه حمـد محمود جاد املـه ،المسجلـة لـدرجة " اممـاجستيـر" بقسـم " دلـم املغـــة
" بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
[ معـانـ حـروف امجـر فـ كتـا بـدائـع امـزئـور فـ وقـائـع امـدئـور لابـن إيــاس ]
 وذلك لمـدة ثالثة أشاهر بناا ًء علاي جلاب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحلاـة علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/6/20م ،وتنتهي في 2017/9/19م .
امقــــرار:
وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .

اممـوضو ع امثان

وامستون :

بشـأن موافقة لجنة الدراساب العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :بنـدر دايد شامان دايـد ،المسجـل لـدرجة " امـدكتـوراه" بقسـم " امشـريعـة الطسـ لاميـة
" بتـاريـخ 2012/2/20م ،فـي موضوا :
[ اممسـائـا امفقهيـة امتـ خـامـف فيهـا الطمـام محمــد بن جرير الطبـري الأئمــة الأربعــة و جمهـورئـم دراسة
فقهية مقارنة ]
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 وذلك لمـدة عــام بنا ًء علي جلب السايد األساتاذ الادكتور المأارف علاي الباحاـث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/2/20م ،وتنتهي في 2018/2/19م .
امقــــرار:
اممـوضو ع امثامث وامستون :

وافـق اممجلس دلى اممد اممقترح .

بشــأن موافقااة ل جنااة الدراسااب العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـخ 2017/6/10م ،علااي تعاديل
موضوا رساالة الباحاـث :خامــد محمــد محفــو  ،المسجاـل لاـدرجة " ام مـاجستيــر " بقساـم " امشريعــة
الطسلاميـة " بتـاريـخ 2016/2/15م ،فـي موضوا:
[ ئــم مصنفــات دلـوم امقـرآن امجـامعــة ممبـاحثــه دراسة نقدية ]
علي أن يصب علي النحو التالي :
[ ئــم مصنفــات دلـوم امقـرآن امجـامعــة ممبـاحثــه دراسة منهجية نقدية ]
 علماً بلن هذا التعديل غير جوهري .

ا مقــــرار:

وافق اممجلس دل

امتعديا دلماً بأنه غير جوئري .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()27
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة

اممـوضوع امرابع وام ستون :

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ 2017/6/10م ،بن ــاه ً علااي
موافقـة مجلس سـم " النحو والصرف والعرو " بجلسته بتاريـخ 2017/6/5م ،علي حرمـان بعض
الطااـالح ماان دخااول امتحااـان م اـادة " مناااها البحااث" للساانة التمهيديااـة " للماجسااتير" للعااام الجامع اـي
2017/2016م ،في الدورين ( األول واللانـي ) ،وامطـلا ئـم :
 .1عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم
 .2محمـد صفوب سيـد يوسذ
 .3صفـاء رفعـت عبد الحميد
اممـوافقــة .

ا مقــــرار:
اممـوضوع امخامس وامستون :
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراساااب العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ 2017/6/10م ،بن ــاه ً علااي
موافقاـة مجلاس ساـم " علاـم اللغاـة " بجلساته بتارياـخ 2017/4/3م ،علاـي إضافاـة السياـد أ.د /محااي
الدين علمان محسب ،األستـاذ المتفرغ بالقسام إلاـ ي لجناة اةشاراف الخاصاة بالطالباـة /فاجماة عيساي شاحاتة،
الماـدرس المسااعد بالقسام ،والمساجلة لدرجاـة " الادكتوراه " بتارياـخ 2011/8/15م ،ليصباـ اةشاـراف
دل امنحو امتامـ :
األستـاذ ورئيس سـم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المتفـرغ بقسم علـم اللغـة
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /أحمـد عـارف حجـازي
أ.د /محي الدين علمان محسب

ا مقــــرار:

اممـوافقــة .
وقد انته

الاجتماع و غلق اممحضر ف

مديـر مـانة اممجلـس
اممجلـــس
/.

حينه ف

تمام امسادة امثامثة ،وامنصف دصـ ًرا ً.

مراجـع اممجلـس مغويـا ً
.د/

ميــــن

.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
اموئا

امسيد محمد سيد دبد

يعتمــد
20

،،،

دميـــد
امكليـــة
.د/
محمـد دبـد امرحمن امريحان
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يـونيـه المنعقد في 2017/6/12م ()28
ــ االجتماا مصـور بالصـوب والصـورة .
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