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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(يونيـه ) ،والذي تم انعقاده في يوم الأحـد 2019/6/23م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــد االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور /محمــد دبــد انــرحمح انريحــان

 -رئــيس المجلــس

وعميـد الكلية مُرحباً بالسـادة اذعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً انتانـ

:

 .1بخصـــوص الالئح ة إذا مةةت ة ةم طلةةخت يضةةدد اةةاد ا ة اد ة ةي الضصةةا الاسا ةةي ال ا ةةا  ) 6م ة اد ف ة
االختدتسي مةن الضصا الاسا ي الثتنةي من الضرق الرابعة .
ا اد نرجع للبنة د بنسب مئ ية .
 .2تعديل البن د ،و ةي تل


بخصـــوص الئح ة التعلةةدم ا مد ة جيتمةةع سا ةةتق امقسةةتا ي ة ا ام ةةا ا بةةا السةةتا الثتند ة ا ةةر ةرا لعةةر
الالئح ،وحتسخت النسخت لكا امقستا طب ت لعةاد تاتت كا قسم ةي الالئح امصلد التةي ا ابلتاسيس
الد ةت اآلن .

 بشـأن الطالب الة ين ةام ا اثةتق ةط يت ةم إخطةتسمم ابض ة س لةاوس اسيبدة ابلنسةب للضرق ة الرابعة دوس

مبرك ة ا وط طة ةتت ،وابقة ةي الضة ةرق يتة ةم ة عيع م الة ةي ا عتمةةا امعمرية ة لةةاوس ما ة ةت مخسة ة ا ة ةر ) ي مةةت
،ويكلف ابإلشةرا الد ت اهلدئ ا عتونة .

انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2019/5/13م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

انمـوضوع انثان :
نلعـرض الي جملس الكلد نضدة ملح ةتت السدةةا د.د

رئـيس انجامعـة ،بشــأن

الالئح ة ادايةةا لكلدة داس

العل ا جتمع ا ندت لعةتا 2018ا .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
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انمـوضوع انثانث:
انخطــا الة اسد مةن قسةةم " التاريخ اإلسـممي " جبلسةت ا نع ةا بتتسي ة 2019 5 27ا ،ا ا ة
ا سةةتااين خبصة ة

ةرقدة ة

ال ةةي مة ةت وسد م ةةن ريةةر اللان ة العلمد ة لاقد ة ام ت ة ة
سمير توفيق ،ا ةاسس ابل سم إلةي دسجة أستـاذ مساعد ب ات ال سةم .
انقـــرار:

انمـوافقة دل

تعيينه ستاذاً مسادداً بانقسم .

انمـوضوع انرابع:
2

السةةدا الاكتة ة س أشـــر

انخطـــا ال ة اسد مةةن قس ةةم " النحــو لالفــر لالعــرل " جبلسةةت الطتسئ ة ا نع ةةا بتتسية ة
2019 6 16ا ،الةي كدا دن لضحة الن ةت للسةدا الاكت ة س حسام محمد عبد الرحيم  ،ا ةةاسس
ابل سم إلةي دن الاقدةتت لأل ت
انقـــرار:

ا ستاايةن .

انموافقة دل تشكيل نجنة نفحص اننشاط مح انسادة الأساتذة :
 .1أ.د /أحمـد عارف حجـازي
اذستـات ورئيـس قسـم علـم اللغـة
بالكليـة

 .2أ.د /عيسـي شحاتة عيسي

اذستـات المتفرغ بقسـم علـم اللغـة

 .3أ.د /أحمـد محمد الصغيـر

اذستـات بقسـم النحو والصرف والعروض

بالكليـة

رئيسـا
عضـوا
عضـوا

بالكليـة

انمـوضوع انخامس:
انخطـا

الة اسد مةن السدةةا د.د سميحة محمد زين العابـدين ،ام ت ةتذ ا تضةر ب س ةم " علـم

اللغة لالدراسات السامية لالشـريية " بشــأن

س ةتل " الماجسـتير " ا امة مةن

البت ثة نها أحمد محمد عبد العـا  ،ا عد ةا ب س ةم " اللغــة الفارسيــة " بكلد ة
الاسا ةتت اإلنستندة جتمع امعمةر ابل تمةر تحـت دنـوان:
[ انشادر ازرق انهروي وديوانه ترجمة ودراسة ] لدةس هبت دي اجتتمتت دت دة .
انقـــرار:

انموافقة دل

قبول الإهداء ،ويرسل نمكتبة انكلية .
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موضودات شئـون انطـلا

:

انمـوضوع انسادس:
انخطا ال اسد من السدةا د.د وكدةا الكلد ل ئ ن التعلدم والطةالب بشــأن م ةا ةكدا دةةتن الضةرق امسبةةع
انتظام  /انتساب ) للضصا الاسا ي الثتنةي للعتا ادتمعةي 2019 2018ا .

انقـــرار:
انتصديق دل ما تم اقتراحه مح قبل انسيد .د /دميد انكلية ،وفق انتفويض انذي
فوضه فيه انمجلس .

انمـوضوع انسابع:
انخطا ال اسد من السدةا د.د وكدةا الكلد ل ئ ن التعلدم والطةالب بشـأن ااتة اس بعةد ةتالت الطةةالب اةن
ااا دخ هلمةت امتحتانت الضصا الاسا ةي الثتنةي ،وبعد ا اد للعتا ادتمعةي 2019 2018ا ،وهـم :
3

م .

االسـم

الفريـة

.1

منـار أحمد السيد أحمـد

الثالثـة ( انتظـام )

.2

حسيـن علي شبيب العجمي

الرابعـة ( انتظـام )

.3

عبيـر ياسـر عاطـف

الثالثـة ( انتســاب )

.4

زهـراء رضا محمد مهني

.5

فاطمـة فتحـي سالمـة

.6

سامـح رميحي عبد الحفيظ

الضصا الاسا ةي الثتنةي
الضصا الاسا ةي الثتنةي

فـي مادة [ األدب العباسي

لاألندلسي]

الثالثـة ( انتســاب )

في مادة [ ترجمة تخففية في

الشريعة ]

الثانيـة ( انتظـام ) فـي مادة
 .1البالغـة الحديثـة
 .2القـرآن الكريـم

 .3ترجمة تخصصية في النقد
الثالثـة ( انتظـام ) بـاق

تحويله في مادة التخصص المعمق من

قسم البالغة إلي قسم الشريعة اإلسالمية
انقـــرار :انمـوافقــة .
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انمـوضوع انثامح:
انخطا ال اسد من السدةا د.د وكدةا الكلد ل ئ ن التعلدم والطالب بنـاء ً الي اخلطةتب ال اسد مةن ممم ة س ةان
ا ندةةت شاي ةةا اضرا ة ة ) ال ةةي الطلبةةتت ا ام ة م ةةن ن ة الق السةةان ال ة ين يرغب ة ن ةةي ا تس ةةتب مــــادة

البحـث ) لعةاا

سمةم التاسيخت ا داانةي ،والنة الق هـم :

م .

االسـم

.1

عثمـان فتحي خليل صالح

.2

رمضـان ربيع عبـد المالك

.3

أحمـد نجاح فاروق سعيـد

الفريـة
الثالثـة ( انتظـام )

4

محمـد عرفة محمود محمـد

.4

اذولـي ( انتظـام )

انقـــرار:
ددم انموافقة ،وتخاطب انجهات انمعنية ن انمواد انت
و تدريبات دملية تظل معلقة بانطانب حتى تخرجه .

اختبارات شفهية

تحتوي دل
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م وضودات اندراسات انعليا :
انمـوضوع انتاسع :

ولا ً  :انمنـح  :اادمةم ) 26
المجمـوع

مسلسل

االســم

القسم

الدرجـة

التقدير

.1

ابا الرمحن عا حمما مطلق

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.2

حممةا مطلق ا يةران شتمتن

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.3

حممةا مجع ابا اللة شعبتن

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.4

حممةا متدي حمما خبدةت

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.5

شةالش

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.6

دب طتلةخت دمحةا حممةا

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر الثتند

.7

مبة ابا الضتةت جندةخت

ال ريعة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

اة

فدي ا

.8

دمحةا من ي تمل العتعمةي

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.9

س تاةي حمما ساشا كمعتن

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.10

حمصةن هنتس انصر حمصةن

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

5

.11

ابا الع ي بةردي حمما

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.12

ختلةا حممةا مةرعوق

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.13

انيةف الةي دغدمةتن

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.14

جمبةا مطدةر جمبا مطدةر

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.15

ةتسس تمل اتمةر لطتن

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.16

ابا هللا حمما ابا هللا ابا الر دم

ال ريعة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.17

اثمةتن متشةم بد مةي

الضلسضة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.18

صةال سجخت دمحا الي

الضلسضة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.19

ابا الراعق ابا هللا ابا ال تدس

الضلسضة اإل المدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.20

م ةي متشم لمي بد مةي

الضلسضة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

 .21د

دمحةا حمما دمحا دب الامخت

الضلسضة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

الضلسضة اإل المدة

ا ةتجستري

ممتةتع

.22

حممةا س عةت لمةي

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.23

حممةا حمم د دمحا شحت ة

النح والصر والعرو

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.24

عينخت ابا الع ي ابا الغين

النح والصر والعرو

ا ةتجستري

ممتةتع

.25

حممةا ستنني إمتا ستنني

الاسا ةتت امدبدة

الاكتة ساه

مر ب ال ر امويل

.26

ابا النتصةر سن طة

الةم اللغة

ا ةتجستري

ممتةتع

انقـــرار:

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

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

انمـوضوع انعاشر :
م .

االســم

.1

اةتدل دمحا ابا الر دم

نائـب

ثانيـاً  :انتسجيـلات  :اادمةم ) 11
الدرجـة

موضوع الرسالة

المشـر

قسـم انفلسفة الإسلامية

ا ةتجستري

ق تيةت الع دا ةي ضسريي جممع البدتن
للطرب ةي ت 548مة والبحر ا ايةا البن
اادب ت 1224مة دسا م تسنة
6

د.د حممةا الةي ادنةاي

.2

حممةا دةا حمما دةا

ا ةتجستري

اللغة الرم ي ودالال ت ا عر د انا ص د
ا غرب يف ال رنني الرابع واخلتمس اهلاريني

د.د حممةا الةي ادنةاي

.3

امةتد إبرامدم سن مح

ا ةتجستري

ق تيةت الع دا ةي ضسري م ت ا بةن لدمةتن
البلوةي ت 150مة

د.د حممةا الةي ادنةاي

.4

دمحةا خلف ابا الصب س

ا ةتجستري

ق تيةت الع دا ةي ضسري اهلااي إلةي بل
الن تي ةي الم معتين ال رآن لإلمتا مكي بن
دبةي طتلخت ال دسي ال ريوانةي امنالسةي
437 -355مة

د.د دةا ابا الستتس مد ب

.5

محةتد رج صربه مةالل

ا ةتجستري

اآلساق الضكرية واإلصال د انا حمةخت الايةن
اخلطدةخت ت 1969ا

د.د دمحا حمم د إمستادا اد اس

.6

مصطضي سجخت حمماين امران

ا ةتجستري

الع ةا بني امص لدني وا تكلمني ال ت عي ت
204مة و وةر الايةن الةراعي ت604مة
دمن ذجةت

د.د دمحا حمم د إمستادا اد اس

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يونيـه المنعقد في 2019/6/23م ()7

قسـم دلم انلغة

.7

تمةا سن حمما سن

ا ةتجستري

حتة الت البند والااكدةخت واالقت مةت اب تا
دسا ة ااولد ةي مالك التمويا البةن ال بدةر
الغرانطةي ت  708مة

د.د ادسةي شحت ادسةي
د .مجعة إمستادةا دةا

.8

سدةن دا حمما سني

ا ةتجستري

الظ امةر الص د يف كتتب التبدتن مبةي
الب تق العكبةري ت 616مة ةي ض ق الةم
اللغة اضايةث

د.د ادسةي شحت ادسةي

د .ابا الع ي صتبر ابا الع ي

.9

مدثةم دكرا ابا العتطةي

ا ةتجستري

الروابةط اضاتجد ةي اب ري امةر للع ةتد
م تسبة ااولدة

د.د ادسةي شحت ادسةي
د .دمحةا جةتد مشةروخ

.10

دمةا دمحا ابا اضمدةا

.11

جنةالق إمستادا دمحا سني

قسـم انبلاغة واننقد الأدب

الاكتة ساه

مظتمةر حت الت اجملتمع ا صري ودثرمت يف
د ثتد
كدا الراي الضند دسا
ةي الثالثدةتت الروائدة ا صرية

د.د مندةر ابا اجملدا ة عي
د .طةتسق خمتةتس عةا

قسـم انتاريخ الإسلام

ا ةتجستري

ماينة كتب ل ةي العصريدةن الغ ن ي
والسلا قةي

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .
7

د.د نعمة الةي مر ةي
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انمـوضوع انحادي دشر :

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :اادمةم ) 20

م .

االســم

.1

بنةاس انيةف حمما محدةا

الدرجـة

موضوع الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم انشريعة الإسلاميـة

الاكتة ساه

شةرو العما التاتسي ةي البدةع وال راق
دسا ة د م تسن ابل تن ن الك يتةي

د.د حمما شر الاين خطتب

الاكتة ساه

ال قةف يف ال ريع اإل المدة ودوسه ةي
العاالة االجتمتادة

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د سةن حممةا دةا

.3

محةا صتحل حمما ا ةري

الاكتة ساه

دثةر الصلح يف ا ا نتعاتت ة اق
لألشوت العتديني دو االاتبتسيني دسا
د م تسن مةع ال تن ن الك يتةي

د.د حمما شر الاين خطتب

.4

تلةم متدي حمما شبدخت
حمما العامةي

الاكتة ساه

التاابدةر ال راد لتضعدا ال قف العلمي
د م تسنة
وعاس اموقت من ذجةت دسا
ابل تنة ن الك يتةي

د.د حمما شر الاين خطتب

د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د اللدثةي محةاي خلدةا

.5

حمما مسضر مبتسك مامش

الاكتة ساه

االختدةتسات الض د لإلمتا ال خم ري
ا ت ةى 538مة من خالل ضسريه
الك ةت دسا ة د م تسنة

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د حمما شر الاين خطتب
د.د اللدثةي محةاي خلدةا

.6

عة د اتيد سدةن اتيد
العامةي

ا ةتجستري

مستئةا اإلمجتع يف ا عتمالت ا تلدة
دسا ة دص لدة د م تسنة

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د سن صال الصغري ابا هللا
د .عامةةر ةؤاد حممةا

.7

حممةا عةا اتمةر العامةي

ا ةتجستري

نة اعل دمحا بةن دمحا دبةي ال ت م الغربيين

.2

دومي ال

دف ا ي سي

8

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د حممة د ابا الرمحةن

د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د معتما الي دمحا لدمتن

د.د اة ت شحت ة كةراس

ا تلكةي وآسااه الض د دسا
ض ق ا ن ةج ا ةتسن
.8

مرضي سجت ع د العتعمي

ا ةتجستري

دة يف

ام كةتا الض د للاتن اإلغتث اخلريي
دسا ة د م تسنة مع التطبدق الي
دةتن اإلغتثة الك يتدة

د.د
د .عامةةر ةؤاد حممةا

سن صال الصغري ابا هللا

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د دمي ةن تحةي الةي
د .عامةةر ةؤاد حممةا

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.9

حممةا دةا منت ةي العامةي

ا ةتجستري

اآلثةتس ا ا ب الةي ااا ا سةتوا ةي
ا د ال ركتت دسا ة دة م تسنة

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

.10

اثمةر عدا عا عداين

ا ةتجستري

آيةتت ام كتا انا اإلمتا ابةن سجخت
اضنبلةي ةي ا عتمالت مجعةت ودسا ة

د.د حمما شر الاين خطتب

.11

ختلةا ادةا ابا اللة اةري

ا ةتجستري

د كةتا ادرائةم ال اقع الي الن ة د دسا ة
د م تسنة ابل تنة ن الك يتةي

د.د حممةا ابا الر دم حمما
د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د تم ةةي امش ةةر

.12

ختلا مبو ت ابا اللة

ا ةتجستري

د كةتا بدةع اض ة ق ا تنةتعع الد ةت دسا ة
دة م تسنة ابل تن ن الك يتةي

د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د حمما ابا الع ي إبرامدم
د .عامةةر ةؤاد حممةا

.13

ج امةر تمل م نت بةراك

ا ةتجستري

قتاةا ددا ا بت و با اال تضةتد من ت
ةي السدت ال راد مع التطبدق الي
دولة الك يةت دسا م تسنة

د.د حمما شر الاين خطتب

د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د حمما ابا الع ي إبرامدم

د.د اة ت شحت ة كةراس
د.د ب دةر حممةا حممة د

قسـم اندراسات الأدبية

.14

حممةا ادسي سني ابا
اللة

الاكتة ساه

رديةتت الر ل ةي شعر العصةر العبت ةي
دسا ةي منتذج خمتةتس

د.د عدةا الطة اب حممةا

.15

عينةخت كتما حمما ابا
العةتل

ا ةتجستري

اضاةتج ةي شعةر ال ع بد ةي العصةر
العبت ةي منةتذج خمتةتس

د.د حممةةا الةي المة

قسـم انتاريخ الإسلام
9

د .سةن إمستادا ابا الغين
د.د هب ةتق حممةا اثمةتن
د.د اصةتا خل ةف كتمةا

د.د عدةا الطة اب حممةا

.16

الةي السدا شعبتن حمما

ا ةتجستري

إمةتس دبنتق سم تن ةي آ دت الصغرى
1017 : 780مة : 1387
1608ا دسا ة دت د و تسية

د.د نعمة الةي مر ةي
د.د إبرامدم حمما الي مرج ن
د.د جنةالق شدحة مصطضةي

.17

سضةت رب حممةا ابا
اضلدةم

ا ةتجستري

اإلمةتس ادرواند ةي البحريةن دسا ة
اتسخيدة 820: 705مة :1305
1417ا

د.د نعمة الةي مر ةي
د .نصةتسى مةي غ الةي
د .دمحةا ش قةي إبرامدةم

.19

حمما سن ابا النتصةر

.20

آثةتس معبةا إبرامدةم الةي

قسـم انفلسفة الإسلاميـة

ا ةتجستري

ج ة د الاكت س حممةا ا سدةر الضكرية ةي
الضكةر اإل المدة

د.د حممةا صتحل حمما السدةا
د.د دةا ابا الستتس مد ب

د .حمما حمما الي ابا الصتضني

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

ا ةتجستري

اة اس الاكدةخت ةي ال عةر البةتسودي
دسا ة حن ية داللدة

د.د حمما ابا الرمحن الرفتنةي

د.د اتمر صال حمما شل تمي
د .حممةا خلدضة حممة د

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيلات انمقترحـة .

انمـوضوع انثان

دشر :

رابعـاً  :موضودـات متنودـة  :اادمةم ) 1

م .

االســم

الدرجـة

القسم

المــد

.1

إ راق عين العتباين ابا هللا

ا ةتجستري

التتسية اإل المةي

ةا اةتا ةتدس

انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انثانث دشر:
انخطـا ال اسد من دن الاسا تت العلدت ابلكلد جبلست ت ا نع ا بتتسية 2019 6 10ا ،بشـأن م ا ة ار
الر ةةتئا العلمد ة قبةةا الت ةةكدا الةةي بةةرانمج السةةرقتت ابدتمع ة ،وف ةةر الطتلةةخت خطةةتب سمسدةةت ي دةةا النتدا ة يف تل ة
اجا دي رقتت فرا الطتلخت من التسادا مر دخري ابلكلد ،وفةرا ام ةتتذ ا ةر الةي الر ةتئا ةا ةنتني مةن
اإلشةرا .
انقـــرار:

يقوم انطانب بعرض انبحث دل برنامج انسرقات بانجامعة ،ويحضر خطاباً يفيد خلو انبحث
مح ي سـرقات ،وفـ حانـة ظهـور سـرقات يـنص دليهـا انبرنـامج يعـرض الـأمر دلـ انسـيد .د/
انمشــرف وانقســم انمخــتص نلفصــل فيمــا كذا انــت هــذأ ســرقات م اقتباســات ف ـ ن قــر نهــا

اقتباسات يتم نشر انبحث ،ويطبق انقرار ادتباراً مح 2019 9 1ا .
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موضودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضوع انرابع دشر:
انخطـا ال اسد من دن العالقتت الث ت د ابلكلد جبلست ت ا نع ا بتتسية 2019 6 10ا ،بشـأن م ا ة جملس
قسةةم " علــم اللغــة لالدراســات الســامية لالشــريية " جبلسةةت ا نع ةةا بتتسي ة
2019 5 27ا ،بنـاء ً الي الطلخت ا اا مةن السدةةا د.د محي الدين عثمان محسب ،ام تةةتذ ا تضةر
ابل سم للسضر إلةي دول م سيتتندت اإل المد ،وذلك نتق س تلتةي " الدكتـوراه " ةةي كلدة اآلداب والعلة ا
اإلنستند جبتمعة ن اك ة العصةري ةةي الضةا مــن 2019 10 17 : 14ا ،المةةت ان ادتمعة لةةن تحمةا دية
نض ةتت .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انخامس دشر:
انخطـــا الة اسد مةةن دن ة العالقةةتت الث ت د ة ابلكلدة جبلسةةت ت ا نع ةةا بتتسي ة 2019 6 10ا ،بشـــأن م ا ة
جملس قسةم " علم اللغة لالدراسات السامية لالشريية " جبلست الطتسئة ا نع ةا بتتسي ة
2019 6 9ا ،الي جتايةا إا ةتس السدةةا د.د عبد المنعم السيد أحمد ،ام تةةتذ ابل سةم للعمةا يف
ا ملك العربد السع دي بكلد العل ا اإلنستند جبتمع ا لك ختلا للعتا ادتمعةي 2020 2019ا .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انسادس دشر:
انخطـــا الة اسد مةةن دنة العالقةةتت الث ت دة ابلكلدة جبلسةةت ت ا نع ةةا بتتسي ة 2019 6 10ا ،بشـــأن م ا ة
جملةةس قسةةم " التــاريخ اإلســممي " جبلسةةت ا نع ةةا بتتسي ة 2019 5 27ا ،الةةي جتايةةا إا ةتس السةةدا
الاكتة س إبراهيم محمد حامد سليمان ،ام تةةتذ ا سةتاا ابل س ةم للعمةا اب ملكة العربد ة السةع دي
جبتمعة دا ال رى مبك ا كرم للعةتا التت ةع ااتبتسا مةن 2019 9 1ا ،حتى 2020 8 31ا .
انقـــرار:

انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انسابع دشر:
انخطـا ال اسد من دن العالقتت الث ت د ابلكلد جبلست ت ا نع ا بتتسية 2019 6 10ا ،بشـأن م ا ة جملس
قسةم " الشريعة اإلسممية " جبلست ا نع ا بتتسية 2019 4 30ا ،الي جتايا دجتع السدا الاكت ة س
11

غادة محمد عبد الرحيم ،ام تةتذ ا ستاا ابل سةم را
للعةتا التت ةع مع ا ا الةي امل ت دثنةتق ا را ة .

الة وج ال ي يعما اب ملك العربد السع دي

انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انثامح دشر:
انخطـــا الة اسد مةةن دنة العالقةةتت الث ت دة ابلكلدة جبلسةةت ت ا نع ةةا بتتسي ة 2019 6 10ا ،بشـــأن م ا ة
جملةةس قسةةم " البمغـــة لالنقــد األدبــي لاألدب المقــارن " جبلسةةت ا نع ةةا بتتسي ة
2019 5 27ا ،الي منح دجةتع ااتدتدية للسدا الاكتة س زينـب فرغلـي حـاف  ،ام ت ةتذ ا سةتاا
ابل سم را الة وج ل تئ ت اب ملك العربد السع دي ةي الضا مةن 2019 7 22ا ،حتى 2019 8 15ا .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انتاسع دشر:
انخطـا الة اسد مةن دنة العالقةتت الث ت دة ابلكلدة جبلسةت ت ا نع ةا بتتسي ة 2019 6 10ا ،بشــأن م ا ة
جملةةس قسةةم " البمغـــة لالنقــد األدبــي لاألدب المقــارن " جبلسةةت ا نع ةةا بتتسي ة
2019 5 27ا ،الي جتايا دج ةتع السةدا الاكت ة س إبراهيم محمد إبـراهيم عـامر ،ا ةاسس
ابل سةم را عوجت للعةتا اخلتمس ااتبتسا مةن 2019 8 26ا ،حتى 2020 8 25ا .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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( ما يستجـد مح دمــــال )

انمـوضوع الأول:
بشـــأن نتداة الضتة ى الة اسد مةةن ال ةةئ ن ال تن ندة الةةي إاةةتد قدةةا الطتلةةخت أحمــد كــارم عبــد
الرسو  ،ا دةا ابلكلد ابلضرق امولةي انتظـام ) اتا جتمعةي 2017 2016ا .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
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وقد انته

الاجتماع و غلق انمحضر ف

مديـر مـانة انمجلـس
انمجلـــس
/.

حينه ف

تمام انسادة انثانثة ،واننصف دصراً

مراجـع انمجلـس نغويـا ً
.د/

ميــــح
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوها

انسيد محمد سيد دبد

يعتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمح انريحان

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر يونيـه المنعقد في 2019/6/23م ()14

13

