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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

  
 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م23/6/2019 حـدالأوالذي تم انعقاده في يوم ، ( يونيـه)
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 

 محمـد عبد الرحمن الريحاني
 

 
 

 
 

 

 

   رئــيس المجلــس               - محمــد دبــد انــرحمح انريحــان االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور/بــد  
   :  ـانتان ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنًا اذعضاء، ادة ـعميـد الكلية مُرحباً بالسو

  العلومالعلوم  كلية داركلية دار
FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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( مةة اد فةة    6ي الضصةةا الاسا ةةي ال ا ةةا   ةم طلةةخت يضةةدد اةةاد ا ةة اد  ةةةإذا مةةت  ةة الالئحةة وص ـبخصــ .1
 .  ةي من الضرق  الرابعةن الضصا الاسا ي الثتنةاالختدتسي م

 .  ة د بنسب  مئ يةي  تل      ا  اد  نرجع للبنةالبن د ،و  تعديل .2
 

 جيتمةةع سا ةةتق امقسةةتا يةة ا ام ةةا ا  بةةا السةةتا  الثتندةة  ا ةةر   ةةرا  لعةةر   مدةة الئحةة  التعلةةدم ا  وصبخصـــ
اسيس ي    ا ابلتةامصلد  الت  الالئحي ةاد  تاتت كا قسم  ةطب ت  لع الالئح  ،وحتسخت النسخت لكا امقستا

 .ت اآلن ةالد 

 

  دوس     الرابعة ةابلنسةب  للضرقة  س لةاوس   اسيبدة ةم إخطةتسمم ابض ةةط يتةةالطالب الة ين   ةام ا اثةتق   ةبشـأن
( ي مةةةت   رةا ةة ة مخسةةت   ةلةةاوس  ما ةةة  ةي ا عتمةةا امعمريةةةم  ةة عيع م الةةةةرق يتةةةي الضةةةةتت ،وابقةةةمبركةة  ا وط طةة
 .  ة عتونرا  الد ت اهلدئ  اة،ويكلف ابإلش

 

 

    انمـوضوع الأول:
 م .13/5/2019بجلسـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .           

 

 

   :انثان  انمـوضوع
دة  داس لكل الالئحةة  ادايةةا   بشــأن  ،رئـيس انجامعـة  الي جملس الكلد   نضدة  ملح  ةتت السدةةا د.د  نلعـرض       

 ا .2018لعةتا العل ا جتمع  ا ندت 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة        
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(2) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :انثانث انمـوضوع
  ةا  ا  ة ا،2019 5 27يةة  جبلسةت  ا نع ةا  بتتس "  التاريخ اإلسـممي"  الة اسد مةن قسةةم انخطــا       

ـــر  السةةدا الاكتةةة س     ةرقدةةة  خبصةةة  ت وسد مةةةن   ريةةر اللانةة  العلمدةة  لاقدةة  ام ت ةةة    ا سةةتااين  ةالةةةي مةة أش

 ب ات ال سةم . أستـاذ مساعد  ا ةاسس ابل سم إلةي دسجة ، سمير توفيق

 :ـرارـانقـ 

 . بانقسم ـوافقة دل  تعيينه  ستاذاً مسادداً انم           
 

   :انرابع انمـوضوع
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ــرل "  الةة اسد مةةن قسةةةم انخطـــا        ــر  لالع ــو لالف ا نع ةةا  بتتسيةةة   الطتسئةة  جبلسةةت " النح
ا ةةاسس ،  حسام محمد عبد الرحيم  للسةدا الاكتةة س   كدا دن  لضحة  الن ةت ي ةال ا،2019 6 16

 ابل سم إلةي دن  الاقدةتت لأل ت    ا ستاايةن .
 :ـرارـانقـ 

 : انسادة الأساتذةمح انموافقة دل  تشكيل نجنة نفحص اننشاط       

 أحمـد عارف حجـازي . أ.د/ 1
 

 اذستـات ورئيـس قسـم علـم اللغـة
 كليـةبال 

 رئيسـا  

 المتفرغ بقسـم علـم اللغـة اتـاذست عيسـي شحاتة عيسي. أ.د/ 2
 كليـةبال 

 عضـوا  

 بقسـم النحو والصرف والعروض اتـذستا أحمـد محمد الصغيـر.  أ.د/ 3
 كليـةبال 

 عضـوا  

 
 

   :انخامس انمـوضوع
علـم م " ةتذ ا تضةر  ب سةة، ام تةسميحة محمد زين العابـدين  د.د  الة اسد مةن السدةةا انخطـا       

ا  امة  مةن  " الماجسـتيرس ةتل  "   بشــأن"  اللغة لالدراسات السامية لالشـريية
بكلدةة  "  ةـة الفارسيــاللغـم " ةا  ب سةة، ا عدةمحمد عبد العـا نها أحمد البت ثة   

 : وانـت دنـتح الاسا ةتت اإلنستندة  جتمع  امعمةر ابل تمةر 
 .س هبت دي اجتتمتت  دت دة  ةلد[   انشادر ازرق  انهروي وديوانه ترجمة ودراسة] 
 :ـرارـانقـ 

 انكلية . انموافقة دل  قبول الإهداء ،ويرسل نمكتبة           

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(3) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

  : ـلا نطموضودات شئـون ا
    :انسادس انمـوضوع

  امسبةةع   لضةرقا م ةا    ةكدا دةةتن بشــأن ا الكلد  ل ئ ن التعلدم والطةالبةا د.د  وكدةال اسد من السد انخطا       
 . ا2019 2018للعتا ادتمعةي  للضصا الاسا ي الثتنةي(  انتساب/  انتظام

 :ـرارـانقـ 

،وفق انتفويض انذي  انكلية دميدمح قبل انسيد  .د/  دل  ما تم اقتراحه انتصديق        

  فيه انمجلس . فوضه
 

    :انسابع انمـوضوع
اةن  الطةةالب ت ةتال ااتة اس بعةد أنبشـ  ن التعلدم والطةالبا الكلد  ل ئةا د.د  وكدةال اسد من السد انخطا        

 : وهـم ا،2019 2018للعتا ادتمعةي  ةي الثتنةي ،وبعد ا  ادامتحتانت الضصا الاسا  ااا دخ هلمةت
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 الفريـة االسـم  . م

 ( انتظـامالثالثـة )  منـار أحمد السيد أحمـد .1
 ةي الثتنةيالضصا الاسا 

 ( انتظـامالرابعـة )  ب العجميحسيـن علي شبي .2
 ةي الثتنةيالضصا الاسا 

 ( بـاانتسـ الثالثـة )  عبيـر ياسـر عاطـف .3
األدب العباسي فـي مادة ] 

 [لاألندلسي
 ( بـاانتسـ الثالثـة )  زهـراء رضا محمد مهني .4

ترجمة تخففية في في مادة ] 

 [الشريعة 
 ( فـي مادة ظـامانتالثانيـة )  فاطمـة فتحـي سالمـة .5

 البالغـة الحديثـة .1
 القـرآن الكريـم .2
 ترجمة تخصصية في النقد .3

 ( بـاق انتظـامالثالثـة )  سامـح رميحي عبد الحفيظ .6
تحويله في مادة التخصص المعمق من 
 قسم البالغة إلي قسم الشريعة اإلسالمية

 . انمـوافقــة  :رارــنقـا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(4) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

    :انثامح انمـوضوع
 س  ةان ةتب ال اسد مةن مممةةالي اخلطبنـاءً  ا الكلد  ل ئ ن التعلدم والطالبةا د.د  وكدةال اسد من السد انخطا        

ـــن يرغبةةة ن  ةةةةي ا تسةةةتب   الةةةةي الطلبةةةتت ا  امةةة  مةةةن نةةة الق السةةةان  الةةة ي(  شايةةةةا اضرا ةةةة ا ندةةةت    ادة ـم

 : هـم ( لعةاا    سمةم التاسيخت ا داانةي ،والنة الق ثـالبح
 

  . م
 

 االسـم
 

 الفريـة

  عثمـان فتحي خليل صالح .1
 

 ( انتظـامالثالثـة ) 
 

 رمضـان ربيع عبـد المالك .2
 أحمـد نجاح فاروق سعيـد .3
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 ( انتظـاماذولـي )  محمـد عرفة محمود محمـد .4

 :رارــنقـا 

 ددم انموافقة ،وتخاطب انجهات انمعنية  ن انمواد انت  تحتوي دل  اختبارات شفهية      

 .  تخرجه حتى و تدريبات دملية تظل معلقة بانطانب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(5) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 وضودات اندراسات انعليا : م

 :   انتاسعانمـوضوع 

 ( 26اادمةم      ولاً : انمنـح :
 
 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوع

 

 

 التقدير

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  حمما مطلق ابا الرمحن  عا  .1

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  شتمتن رانةا مطلق ا يةحمم  .2

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  شعبتن  ةا مجع  ابا اللةحمم  .3

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  حممةا متدي حمما خبدةت  .4

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  اة   فدي ا   شةالش  .5

 مر ب  ال ر  الثتند  الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  دب  طتلةخت دمحةا حممةا  .6

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ال ريعة  اإل المدة  مبة  ابا الضتةت  جندةخت  .7

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  دمحةا من ي  تمل العتعمةي  .8

 ممتةتع ا ةتجستري ة ال ريعة  اإل المد س تاةي حمما ساشا كمعتن  .9

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  حمصةن هنتس انصر حمصةن  .10
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 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  حمما ردي ةابا الع ي  ب  .11

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  رعوقةا مةا حممةختل  .12

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  انيةف الةي دغدمةتن  .13

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  جمبةا مطدةر جمبا مطدةر  .14

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة   ةتسس  تمل اتمةر  لطتن   .15

 ممتةتع ا ةتجستري ال ريعة  اإل المدة  ابا هللا حمما ابا هللا ابا الر دم  .16

 مر ب  ال ر  امويل تة ساهالاك ة  اإل المدة الضلسض ي ةم بد مةتن متشةاثم  .17

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ة  اإل المدة الضلسض ال  سجخت دمحا اليةص  .18

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه ة  اإل المدة الضلسض ابا ال تدس  ابا الراعق ابا هللا  .19

 ممتةتع ا ةتجستري ة  اإل المدة الضلسض      يةي متشم  لمي بد مةم          .20

 ممتةتع ا ةتجستري ة  اإل المدة الضلسض دب  الامختحمما دمحا  دمحةا   د   .21

 ممتةتع ا ةتجستري ة  اإل المدة الضلسض ي ةت  لمةا س عةحمم    .22
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(6) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه نح  والصر  والعرو ال حممةا حمم د دمحا شحت ة        .23

 ممتةتع ا ةتجستري النح  والصر  والعرو       عينخت ابا الع ي  ابا الغين       .24

 مر ب  ال ر  امويل الاكتة ساه الاسا ةتت امدبدة  حممةا  ستنني إمتا  ستنني      .25

 ممتةتع ريا ةتجست الةم اللغة       ةر  سن طةابا النتص      .26

 :ـرارـانقـ 

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

 

   :انعاشر انمـوضوع 

 ( 11اادمةم       ثانيـاً : انتسجيـلات :
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 الرسالةموضوع 

 

 المشـر 
 

 

 انفلسفة الإسلاميةقسـم 
 

مع البدتن ي  ضسريي جمةت الع دا   ةق تي ا ةتجستري تدل دمحا ابا الر دمةا .1
ا ايةا البن  والبحر مة548للطرب ةي ت 
 ة دسا   م تسنمة 1224اادب  ت 

      د.د  حممةا الةي ادنةاي 
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الرم ي  ودالال ت ا عر د  انا ص  د    ةاللغ ا ةتجستري اةا حمما  دةا  دةحمم .2
 ا غرب يف ال رنني الرابع واخلتمس اهلاريني

      د.د  حممةا الةي ادنةاي 

 ةي  ضسري م ت ا بةن  لدمةتن ت الع دا  ةق تي ا ةتجستري تد إبرامدم  سن مح  ةام .3
 مة150ت البلوةي 

      د.د  حممةا الةي ادنةاي 

ي بل   ةي  ضسري اهلااي  إلةت الع دا   ةق تي ا ةتجستري لصب سا خلف ابا اةدمح .4
ي الم معتين ال رآن لإلمتا مكي بن ةالن تي   

 يةي امنالسةي طتلخت ال دسي ال ريوانةدب
 مة437 -355

 ا ابا الستتس مد  بة دد.د   

يةن ةخت الا  واإلصال د  انا حمةاآلساق الضكري ا ةتجستري اللةتد   رج صربه مةمح .5
 ا1969ت اخلطدةخت 

 د.د  دمحا حمم د إمستادا اد اس      

دني وا تكلمني ال ت عي ت ا بني امص لةالع  ا ةتجستري سجخت حمماين امرانمصطضي  .6
 مة604ةن الةراعي تر الايةو و مة204

 تة  دمن ذج

 د.د  دمحا حمم د إمستادا اد اس      

 

(7) م23/6/2019 في دلمنعقايونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

  دلم انلغةقسـم 
 

ت اب  تا ةخت واالقت مةكدا  الت البند  والا ةحت ا ةتجستري ا  سن حمما  سنة تم .7
ر ةن ال بدةي مالك التمويا البة   ااولد   ةدسا 

 مة 708 تةي الغرانط

 يةي شحت   ادسةادس د .د 
 اةا  دة  إمستادةمجع د.   

ةي ر الص  د  يف كتتب التبدتن مبةالظ ام ا ةتجستري نين  دا حمما  سة سد .8
م ةي ض ق الة  مة616الب تق العكبةري ت 
 ثة  اضايةاللغ

 يةي شحت   ادسةادس د .د 
 ابا الع ي  صتبر ابا الع ي  د.   

تد ةر للع ةي اب ري  امةط اضاتجد   ةالرواب ا ةتجستري يةم دكرا ابا العتطةمدث .9
  ة   ااولدةم تسب

 يةي شحت   ادسةادس د .د 
 روخةتد مشةا جةمحد د.   

 
 

 انبلاغة واننقد الأدب قسـم 
 

مظتمةر حت الت اجملتمع ا صري ودثرمت يف  الاكتة ساه دمةا دمحا ابا اضمدةا  .10
  كدا الراي  الضند  دسا      د  ث ت د  

  ةي الثالثدةتت الروائدة  ا صرية 

 ة عيد.د  مندةر ابا اجملدا   
 تس  عةاةطةتسق خمتد.    

 

 انتاريخ الإسلام قسـم 
 

ن الغ ن ي دةي العصرية  كتب ل  ةماين ا ةتجستري جنةالق إمستادا دمحا  سني .11
 يةوالسلا ق

 د.د  نعمة  الةي مر ةي 
   

 :ـرارـانقـ 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دلى انتسجيل           
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
(8) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انحادي دشر انمـوضوع 
 ( 20اادمةم       ثانثـاً : انتشكيـلات :

 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 قسـم انشريعة الإسلاميـة

ةع وال راق ي البدةرو  العما التاتسي   ةش هالاكتة سا اةف حمما محدةاس انيةبن .1
 يةابل تن ن الك يت دسا ة     د  م تسن 

 خطتب ا شر  الايند.د  حمم
  حممةا ابا الر دم حمماد.د  

        نة د ابا الرمحةحممد.د  
ي ة  ة  ودوسهف يف ال ريع  اإل المدةال ق الاكتة ساه دومي  ال   دف ا  ي سي .2

  ة  االجتمتادةالعاال
 حممةا ابا الر دم حمماد.د  
 راسة  كة ت شحت ةاد.د   

         اةا  دةن حممة سد.د  
ة اق ر الصلح يف  ا ا نتعاتت  ةدث الاكتة ساه ريةا صتحل حمما ا ةمح .3

و االاتبتسيني دسا   ألشوت  العتديني دل
 يةع ال تن ن الك يتةم    د  م تسن 

 خطتب ا شر  الايند.د  حمم
 راسة  كة ت شحت ةاد.د   
      معتما الي دمحا  لدمتند.د  

م متدي حمما شبدخت ة تل .4
 يةحمما العام

دةر ال راد  لتضعدا ال قف العلمي التااب الاكتة ساه
 ةت  دسا      د  م تسنة وعاس  اموقت  من ذج

 ية ن الك يتةابل تن

 خطتب ا شر  الايند.د  حمم
 راسة  كة ت شحت ةاد.د   

           اةاي خلدةي محةثاللدد.د  
تسات الض  د  لإلمتا ال خم ري ةاالختد الاكتة ساه حمما مسضر مبتسك مامش .5

مة من خالل  ضسريه 538ى ةا ت  
 ة      د  م تسنةت  دسا ةالك 

 حممةا ابا الر دم حمماد.د  
 خطتب ا شر  الايند.د  حمم

           اةاي خلدةي محةاللدثد.د   
 ن اتيدةتيد  سد د اة ع .6

 يةالعام
  ةا اإلمجتع يف ا عتمالت ا تلدةمستئ ا ةتجستري

 ة      د  م تسنة  دص لدةدسا 
 حممةا ابا الر دم حمماد.د   
  سن صال  الصغري ابا هللاد.د   

 د.  عامةةر  ةؤاد حممةا

 راسة  كة ت شحت ةاد.د   لغربيين ي ال ت م اةن دمحا دبة اعل دمحا بةن ا ةتجستري يةالعام رةا اتمةا  عةحمم .7



 9 

  يف ة     دةي وآسااه الض  د  دسا ا تلك
 تسنةج ا  ةض ق ا ن 

  سن صال  الصغري ابا هللاد.د   
 د.  عامةةر  ةؤاد حممةا 

تا الض  د  للاتن اإلغتث  اخلريي  ةام ك ا ةتجستري مرضي سجت  ع د العتعمي .8
الي ة  مع التطبدق      د  م تسنةدسا 

 دةتن اإلغتثة  الك يتدة 

 حممةا ابا الر دم حمماد.د   
             يةي الةن  تحةةدميد.د   
 د.  عامةةر  ةؤاد حممةا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(9) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

ي ة   تواةي ااا ا سةا ا ب  ال تسةاآلث ا ةتجستري يةي العامةا منت ةا   دةحمم .9
 ة   م تسنة     دةا  د ال ركتت دسا 

 حممةا ابا الر دم حمماد.د   
      اي ر  سن ابا الت اب د.د    
  د.  عامةةر  ةؤاد حممةا 

ن سجخت ةتت ام كتا انا اإلمتا ابةآي ا ةتجستري  عداين ر  عدا  عاةاثم .10
  ةودسا ت  ةمجع  ةي ا عتمالت يةاضنبل

 خطتب ا شر  الايند.د  حمم
 راسة  كة ت شحت ةاد.د  

      حمما ابا الع ي  إبرامدم د.د   
ة   د دسا ةم ال اقع  الي الن ةتا ادرائةد ك ا ةتجستري رية اابا اللة   ا ةا ادةختل .11

 ية ن الك يتةابل تن    د  م تسنة 
 حممةا ابا الر دم حمماد.د  
 راسةك   ة ت شحت ةاد.د   

       تمةةةي امش ةةر د.د    
دسا ة   تةتعع الد ة ق ا تنةع اض ةتا بدةد ك ا ةتجستري  ةختلا مبو ت ابا الل .12

    دة  م تسنة  ابل تن ن الك يتةي
 راسة  كة ت شحت ةاد.د   
      حمما ابا الع ي  إبرامدم د.د   
  د.  عامةةر  ةؤاد حممةا 

تد  من ت ةا    ددا ا بت  و با اال تضةقتا ا ةتجستري راكةت بر  تمل م نةج ام .13
ي السدت   ال راد  مع التطبدق الي ة 

 ة ت دسا   م تسنة  الك يةدول

 خطتب ا شر  الايند.د  حمم
 راسة  كة ت شحت ةاد.د  
     ب دةر حممةا حممة دد.د  

 

 قسـم اندراسات الأدبية
 

ادسي  سني ابا ا ةحمم .14
 اللة 

ي ةر العبت ةي شعر العصةتت الر ل   ة ردي هاكتة ساال
 تس ةي منتذج خمتةدسا    

           اة اب حممةا الطة عد د.د 
   ن إمستادا ابا الغينة س د.   

          تنةا اثمةتق حممةةهبد.د    
ابا  حمما خت كتماةعين .15

 تلةالع
ر ةي العصةر ال ع بد   ةي شعةتج  ةاضا ا ةتجستري

 تس ةتذج خمتةي منةعبت ال
        حممةةا الةي  المة  د.د 
        اةف كتمةةتا خلةاص د.د 
            اة اب حممةا الطة عد د.د 

 

 

 قسـم انتاريخ الإسلام 
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 ةي آ دت الصغرى  تس  دبنتق سم تن ةإم ا ةتجستري حمما ي السدا شعبتنةال .16
:  1387  مة 1017:  780

  د  و  تسية دسا ة   دت ا1608

 ي        ةي مر ة  الةد  نعم.د 
     .د  إبرامدم حمما الي مرج ن د 
        يةمصطض .د  جنةالق شدحة د 

ابا  اةت  رب حممةسض .17
 اضلدةم

  ةن دسا ةي البحريةتس  ادرواند   ةاإلم ا ةتجستري
: 1305   مة820: 705  ةاتسخيد

 ا1417

   ي       ةي مر ة  الةد  نعم.د 
     نصةتسى   مةي غ الةي  .د
     ش قةي إبرامدةما ة  دمح.د 

 

 
 

 

 ة الإسلاميـةقسـم انفلسف

ي ة   ةر الضكريةا ا سدة د الاكت س حممةج   ةتجستريا رةحمما  سن ابا النتص .19
  ةر اإل المدةالضك

  اةا صتحل حمما السدةحممد  .د 
 ا ابا الستتس مد  بة دد.د   
 ا الي ابا الصتضنيحمما حممد.   

 قسـم اننحو وانصرف وانعروض 
 

تسودي ةر البةي ال عةخت  ة اس  الاكدةا  ةتجستريا الةي  مةا إبرامدةتس معبةآث .20
    ة  داللدة  حن يةدسا 

    يةحمما ابا الرمحن الرفتند.د  
               اتمر صال  حمما شل تميد.د   

                حممةا خلدضة  حممة دد.    
 :ـرارـانقـ 

 . ـة انمقترح اتوافق انمجلس دلى انتشكيل             
 

     :انثان  دشر  انمـوضوع
 ( 1 اادمةم     رابعـاً : موضودـات متنودـة :

 

 
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 القسم

 

 المــد

 اةتا  ةتدس  ةا  ية  اإل المةالتتسي ا ةتجستري إ راق عين العتباين ابا هللا .1
 . انمـوافقــة    :ـرارـانقـ 

 

     :انثانث دشرنمـوضوع ا

ار  م ا  ة   بشـأن ،ا2019 6 10ابلكلد  جبلست ت ا نع ا  بتتسية   الاسا تت العلدتال اسد من دن  انخطـا             
سمسدةةت  ي دةةا النتداةة  يف  تلةة  الر ةةتئا العلمدةة  قبةةا الت ةةكدا الةةي بةةرانمج السةةرقتت ابدتمعةة  ،وف ةةر الطتلةةخت خطةةتب 

  اجا دي  رقتت فرا الطتلخت من التسادا مر  دخري ابلكلد  ،وفةرا ام ةتتذ ا  ةر  الةي الر ةتئا  ةا   ةنتني مةن 
 اإلشةرا  .

 :ـرارـانقـ 

يفيد خلو انبحث  اً يقوم انطانب بعرض انبحث دل  برنامج انسرقات بانجامعة ،ويحضر خطاب   

الـأمر دلـ  انسـيد  .د/  يعـرضيـنص دليهـا انبرنـامج  ة ظهـور سـرقاتمح  ي سـرقات ،وفـ  حانـ

  نهــانلفصــل فيمــا كذا  انــت هــذأ ســرقات  م اقتباســات فــ ن  قــر  انمشــرف وانقســم انمخــتص

 ا .2019 9 1 اقتباسات يتم نشر انبحث ،ويطبق انقرار ادتباراً مح
(11) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   
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 موضودات انعلاقات انثقافيـة :

     :انرابع دشرانمـوضوع 

 م ا  ة  جملس بشـأن ،ا2019 6 10ال اسد من دن  العالقتت الث ت د  ابلكلد  جبلست ت ا نع ا  بتتسية  انخطـا            
ــرييةقسةةةم "  ــامية لالش ــات الس ــة لالدراس ــم اللغ   ةا نع ةةا  بتتسيةة جبلسةةت  " عل

، ام تةةتذ ا تضةر  محي الدين عثمان محسبالي الطلخت ا  اا مةن السدةةا د.د  ءً بنـا ،ا2019 5 27
"  ةةي كلدة  اآلداب والعلة ا  الدكتـوراه ابل سم للسضر إلةي دول  م سيتتندت اإل المد  ،وذلك  نتق   س تلتةي "

ادتمعة  لةةن  تحمةا دية   ا، المةةت  ان2019 10 17:  14 نــماإلنستند  جبتمعة  ن اك ة   العصةري   ةةي الضةا  
 نض ةتت .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

     دشر: خامسانمـوضوع ان

  م ا  ةةة   بشـــأن ،ا2019 6 10الةة اسد مةةن دنةة  العالقةةتت الث ت دةة  ابلكلدةة  جبلسةةت ت ا نع ةةا  بتتسيةةة  انخطـــا  
  ةا نع ةا  بتتسية تسئة جبلست  الط " علم اللغة لالدراسات السامية لالشرييةقسةم "  جملس

، ام تةةتذ ابل سةم للعمةا يف عبد المنعم السيد أحمدالسدةةا د.د   تس ةإاةا ةجتايالي  ،ا2019 6 9
 ا .2020 2019ا ملك  العربد  السع دي  بكلد  العل ا اإلنستند  جبتمع  ا لك ختلا للعتا ادتمعةي 

 :ـرارـانقـ 
 

 . انمـوافقــة     
 

     ر:دش سادسانمـوضوع ان

 م ا  ةةة  بشـــأن ،ا2019 6 10الةة اسد مةةن دنةة  العالقةةتت الث ت دةة  ابلكلدةة  جبلسةةت ت ا نع ةةا  بتتسيةةة  انخطـــا         
ا السةةد تس ةإاةةجتايةةا الةةي  ،ا2019 5 27  ةا نع ةةا  بتتسيةة جبلسةةت  " اإلســممي خالتــاريقسةةةم "  جملةةس
اب ملكة  العربدةة  السةع دي  للعمةا  مةابل سة ام تةةتذ ا سةتاا، حامد سليمانإبراهيم محمد  س  ةالاكت

 ا .2020 8 31 حتىا، 2019 9 1ن ةااتبتسا  م التت ةعجبتمعة  دا ال رى مبك  ا كرم  للعةتا 
 :ـرارـانقـ 
 

 . انمـوافقــة         
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(12) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     دشر: سابعانمـوضوع ان

 م ا  ة  جملس بشـأن ،ا2019 6 10ال اسد من دن  العالقتت الث ت د  ابلكلد  جبلست ت ا نع ا  بتتسية  انخطـا            
السدا  الاكتةة س    جتايا دجتع الي  ،ا2019 4 30  ةا نع ا  بتتسي جبلست  " الشريعة اإلسمميةقسةم " 
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، ام تةتذ ا ستاا ابل سةم  را    الة وج  ال ي يعما اب ملك  العربد  السع دي  رحيمغادة محمد عبد ال
 للعةتا التت ةع مع ا  ا    الةي امل ت دثنةتق ا را  ة  .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 
 

     دشر: ثامحانمـوضوع ان

م ا  ةةة   بشـــأن ،ا2019 6 10  جبلسةةت ت ا نع ةةا  بتتسيةةة  الةة اسد مةةن دنةة  العالقةةتت الث ت دةة  ابلكلدةةانخطـــا        
ــارنقسةةةم "  جملةةس ــي لاألدب المق ــد األدب ـــة لالنق   ةا نع ةةا  بتتسيةة جبلسةةت  " البمغ
تذ ا سةتاا ة، ام تةزينـب فرغلـي حـاف  س   ةللسدا  الاكت  ةتع  ااتدتديةدجمنح  الي ،ا2019 5 27

 ا .2019 8 15 حتىا، 2019 7 22 ةي الضا  مةن  العربد  السع دي  ل  تئ ت اب ملك   وجةابل سم  را    ال
 :ـرارـانقـ 

 

 . انمـوافقــة     
 
 

 
 

     دشر: تاسعانمـوضوع ان

م ا  ةة   بشــأن ،ا2019 6 10الة اسد مةن دنة  العالقةتت الث ت دة  ابلكلدة  جبلسةت ت ا نع ةا  بتتسيةة  انخطـا          
ـــة لالنقسةةةم "  جملةةس ــارنالبمغ ــي لاألدب المق ــد األدب   ةا نع ةةا  بتتسيةة جبلسةةت  " ق
اسس ة، ا ةإبراهيم محمد إبـراهيم عـامر س  ةا الاكتةالسةد تع ةجتايا دجةالي  ،ا2019 5 27
 ا .2020 8 25 حتىا، 2019 8 26ن ةااتبتسا  م  تا اخلتمسةعوجت  للع  را    مةابل س
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة        

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(13) م23/6/2019 في دالمنعقيونيـه  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 

 

 

 ما يستجـد مح  دمــــال () 

     :الأول انمـوضوع
أحمــد كــارم عبــد الطتلةةةخت   إاةةةتد  قدةةةاالةةي   ال تن ندةةال ةةئ ن  الةة اسد  مةةن  الضتةة ىنتداةة   أنبشـــ      

    ا .2017 2016( اتا جتمعةي  انتظـامق  امولةي   ، ا  دةا ابلكلد  ابلضر الرسو 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة        
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  دصراً  ،واننصف ةانثانثام انسادة  تماع و غلق انمحضر ف  حينه ف  تموقد انته  الاج
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ميــــح                                        اً ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـانة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

انسيد محمد سيد دبد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوها 

 ،،،            يعتمــد                                                                                                            

د ـــدمي                                                                                                                     

 ةـــانكلي

   / .د                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمح انريحان                                                    

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(14) م23/6/2019 في دالمنعق يونيـه عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   


