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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(مـارس) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/3/20م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بــد االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور /محمــد دبــد انــرحمن انر حــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً انتانـ :
ولا :
عرض السيـد أ.د /دميد انكلية ،أنه فـي شهـر أكتوبر سنة 2010م ،استعرض مجلس الجامعـة حال

 -رئاايس المجلااس

الكليات التي مر علي الئحتها خمس سنوات ،ولم تجددها ،وأوصي بضرورة تجديد اللوائح كل عاام بنسابة
، ) %5وضرورة تجديد أي الئحة مر عليها أكثر من خمس سنوات ،ونظراً لمرور أربع عشارة سناـة علاي

الئحة الكلية ولم تعادل مناذ 2003م ) ذكار السياـد أ.د /دميـد انكليـة ،أناه أرسال خااباـا ً إلاي األسساام العلمياة
بالكلية فـي 2016/11/26م ،بنا ًء علي سرار مجلس الكلية [بالشـروا فاـي تعدياـل الالئحاـة] لعقاد اجتماعاات
لمجالس األسسام ،وعرض الموضاوا علايهم لتقاديم أي تصاورات أو مقترحاات لالئحاة ،ولام يتقادم أي مان األسساام

بمقترح إال مقترح واحد جاء من سسـم " علم اللغة "بصورة فردية مقدمه السيـد أ.د /محي الدين عثمان محسب،
األستاذ المتفرغ بالقسم ،وبعد مرور شهرين من االنتظار لم يتقدم أي سسم بايي مقتارح افااجتمع السياـد أ.د/
دميد انكلية ،بالسادة رؤساء األسسام وعرض عليهم خمسة مقترحـات :

انمقتـرح الأول  :ويشمل إبقاء الالئحة القديمة مع تحديث المـواد .
انمقتـرح انثا  :ويشمل االحتـذاء بالئحة دار العلوم القاهـرة .
انمقتــرح انثانـ  :ويشامل توحيااد مقاام الفصاول وتقساايم الماواد بنساب علااي األسساـام طبقاا ً لترتيبهاا
بالالئحـة [ نحو – أدب – لغـة – بالغة – تاريخ – شاريعة – فلسافة ] ماع ضااب فار  ) 5%لكال نسابة
عن الذي يليه .
انمقتـرح انرابع  :ويشمل توحيد المقام وتوزيع الساعات اختياري ،وإجبااري باين كال األسساـام بالعادل
بحيث يحصل كل سسم علي احدي عشرة ساعة ،عشر في االختياري وواحدة إجباري فيما عدا سسم "
النحو " عشر في االختياري واثنتان في اإلجباري .
انمقتـرح انخامس  :ويشمل المقترح المقدم من السياـد أ.د /محاي الادين عثماان محساب ،عان سساـم "علام
اللغة " .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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،وقد اختار رؤساء األسسام باإلجماا ،ومنهم رئيس سسـم " علام اللغاة " المقتارح رساـم  ) 4توحياد

المقام وتوزيع الساعات بالتساوي علي كل األسسام ،وتبقي ساعة تزاد للقسام األول ،وعارض األمار
علي مجالس األسسام المختصة فوافق ستة أسسام باإلجماا بكل أعضاء مجلس القسم من أصل سبعة
أسسام بالكلية فيما عدا سساـم " علام اللغاة " الاذي ساو للدراساة ،وعارض الموضاوا علاي مجلاس
الكلية فوافق المجلس باإلجماا علي اختيار المقترح الرابع باإلجمـاا بما فيهم عضاواً مجلاس سساـم
" علم اللغة " بمجلس الكلياة ،وهاو ذات المقتاـرح الاذي انتهاـي إلياه رأي اإلجماـاا لمجلاس رؤسااء
األسسـام بمـا فيهم رئيس سسـم " علم اللغة " ،وأرسل سرار مجلس الكلية لقساـم " علام اللغاة " لوضاع
محتويات المواد العلمية طبقا ً للمهام التي يحددها القاانون فساو القسام مارة أخري،واجتماع معهام
السيـد أ.د /دميد انكلية ،ثالث مرات لحل المشكلة وفي كل مرة يالبون مهلة لدراسة عدد الساعات ثم
مهلة إلحضار التصور اثم مهلة لجمع المقترحات من أعضاء القسام ،وفاي كال مارة يعادون بررساال
المالوب ثم نفاجي بررسال خااب مختلف تماما ً عن المالوب فمرة يالبون أسباب رفض مجلس الكلية

لمقترح سسمهم ،ومرة يقدمون مقترحا ً مختلفا ً عن سرار مجلس الكلية ،ومارة يتعللاون بغيااب بعاض أعضااء
مجلس القسم عن الحضور رغم اكتمال النصاب القانوني لإلجماا . . . . .الـخ التعليالت التي كشفت عن
نية التعايل ،وإعاسة العمل بصورة متعمدة لتعايل عجلة التاور بالكلية ،وآخر طلب منهم جاء بالمهلاة
كان األحد الماضي حيث اجتمع القسم ،وأرسل الخااب المرفق والمتضمن عدم رفض المجلس لقرار مجلس
الكلية إال أناه يقتارح مقترحاا ً آخار يقاوم علاي التنساييب ،ولايس التوزياع بالتسااوي .كماا هاو وارد بالخاااب
المرفـق .

ثا يـا :

بخصـوص مقتـرح توز ـع انكتاب اندراسـ ن لفصل اندراسي انثا نلعام انجامعـ
الأقسام ف ددم انكتاب انجامع تشكل نجنـة مـن انسـ ادة الأساتـذة :
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 2017/2016م ،واشتراك

 .1أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والاالب
 .2السادة رؤسـاء األسسـام
 .3أ.د /محمد علي الجندي
 .4أ.د /سعيد الاواب محمد
 .5أ.د /منير عبد المجيد فوزي

تعقـد اللجنة يوم الخميس الموافـق2017/3/23م ،الساعة الثانية عشر لكتابـة تقرير ،ويفـوض

السيـد أ.د /دميد انكلية ،إلسرار مـا ستنتهي إليه اللجنـة .
انقـــرار:

انمــوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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بخصـوص ما حدث من بعض انزملاء انذ ن تحدثون دون إذن بانجلسـة و قـاطعون زملـاءأم ثنـاء
دون ضوابط وف أذا انصدد قرر انمجلس .
و ُضيعون وقت انمجلس ف انحد
انحد



لا سمـح ن عضو انمجلـس انتحدث إلا بـإذن مـن رئيــس انجلسـة فـ
لا ز ـد دـ ن ثـ لاث دقائـق نلزميـل .

ي موضـوع ورد بجدول الأدمـال بمـ ا



انعضـو انـذي قاطع زملاءه و تحدث دون إذن و هدر وقت انمجلس تعلق دضو ته من مجلس انكلية
،و ستأذن فـ انمغـ ادرة .

وبعــد أن فارغ المجلاـس مان االستهاـالل الاذي هاو جازء مان جادول األعماال باـدأ
األستـاذ الدكتـور /انسيــد محمــد سيــد ،ميـن انمجلـس عرض موضوعـات الجلسة علي اننحـ و انتانـ
:

السياـد

انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل
انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

 انمصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2017/2/20م .

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة انطارئ بجلسـة 2017/2/27م .

انقـــرار:
تمت انمصادقة مع تحفظ انسيد .د /حمد دارف حجازي ،رئيس قسم "دلم انلغة" دل انموضوع
الأول فيما ستجد من دمال نتمسكه بقرار مجلـس انقسـم بعـد ن اـان سـيادته قـ د وافـق دلـ
انموضوع ذاته ف انجلسة انعاد ة .

انمـوضوع انثا :
بشـأن موافقة مجلس سسـم " النحو والصر والعروض" بجلسته المنعقدة بتارياـخ 2017/3/6م،
علاي ماا ورد ماـن تقريار اللجناة العلميااة الدائماة لترسياة األسااتذة واألسااتذة المسااعدين بخصاـوص
ترسيـة السيـد الدكتـور /أيمن فتحي عبد السالم ،المـدرس بالقسم إلـي درجـة أستـاذ مساعـد ) .
3

انقـــرار:
انمـ وافقة دل

منح وتعيين سيادته ستاذا مساددا بانقسم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثان :
انخطاب الوارد من رئيس سسـم " الفلسفة اإلساالمية" بشــأن تشاكيل لجناة ثالثياـة للسايد الدكتاـور/
محمد محمد علي عبد الصالحين ،األستـاذ المساعد بالقسم لرفع إنتاجه إلـي اللجنة العلمية الدائمة لترسية
األساتذة ،وسد استـرح القسـم تشكيل انلجنة من انسادة الأساتذة :
 .1أ.د /محمود محمد محمد سالمـة

األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

رئيسـا ً

 .2أ.د /محمــــد علــــي الجنـدي

األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

عضـواً

 .3أ.د /السيد محمد سيد عبد الوهاب

األستاذ ورئيس سسم الفلسفة اإلسالمية

عضـواً

بالكليـة
بالكليـة
بالكليـة

انقـــرار:

انمــوافقــة .

انمـوضوع انرابع:
انخطــاب الااوارد ماان سساام "علاام اللغااة والدراسااات السااامية والشاارسية" ،والااذي ساابق وأن أشااار إلااي
مالبسااته السياـد أ.د /دميـد انكليـة ،فاـي االساتهالل بجلساته المنعقادة بتارياـخ 2017/3/6م ،بشـــ أن
تعديـل الئحة الكليـة علي ما لـ :
 .1لـم يرفض مجلس القسم سرار مجلس الكلية بل سدم مقترحا ً آخـر .
 .2ذكرتم سيادتكم أنه سد تم رفض هذا المقترح مان سبال مجلاس الكلياة ،وال توجاد حيثياات لهاذا
الرفـض .
 .3ما اتخذه مجلس القسم يوافق صحيح القاانون امان حياث إن المجلاس طلاب عارض المقتارح
الخاص بالالئحة علي مجالس األسسام بعد مجلس رؤساء األسسام سبال العارض علاي مجلاس
الكليـة .
 .4إذا كنتم ترون أن مجلس القسم سد ارتكاب مخالفاة سانونياة فلكام أن تتفضالوا برفاع ذلا إلاـي
السيـد أ.د /رئيس انجامعة ،التخاذ ما يراه مناسبـا ً .
انقـــرار:
 .1رفض مقترح قسم " دلم انلغة " بالإجماع ظرا لأ ه اان حد انمقترحات انسابقة انت درض ت
دل مجلس انكلية ،وسبق نه رفضها بحضور وموافقة رئيس قسم " دلم انلغة " وانعضو انثا
من انقسم دون ادتراض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2ما حدث من قسم " دلم انلغة " مثل تعطيلا نلعمل وتسو فا نيس من خلفه طائل خاصة ن
مجلس انكلية اتخذ قرار ن سابقين بانموافقة دل انلائحة  ،وإنزام انقسم بتنفيذ قرار انمجلس ف
ضوء موافقة ست ة قسام بالإجماع .
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 .3تيقن انمجلس بما لا دع مجالا نلشك ن انقسم عطل من جل تعطيل مسيرة انتطو ر بانكلية
نذنك فقد قرر انمجلس:

) اقترح تشكـل نجنـة مـن :
 .1أ.د /أحمد عار حجـازي

رئيسـا ً

 .2أ.د /محي الدين عثمان محسب

عضـواً

 .3أ.د /عيسي شحاتة عيسي

عضـواً

 .4أ.د /عبد المنعم عبد الحليم سيد

عضـواً

 .5أ.د /سميحة محمد زين العابدين

عضـواً

 .6د /.السيد إسماعيل السروي

عضـواً

ب) تجتمع هذه اللجنة خالل أسبوا من تاريخه لتقديم مقترحات القسم في المواد العلمياة الخاصاة باه
،وبمسميات المواد العلمية اثم استرح السياـد أ.د /أحماد عاار حجاازي ،إضاافة السياـد أ.د /عباد المانعم السايد
أحمد ،لخبراته علي أن تقدم مقترحا ً لمحتويات المواد العلمية الخاصة بالقسم ،وفق السااعات التاي اعتمادت
من مجلس الكلية لألسسام لالئحة ،وفي حالة عدم وصول تقرير اللجنة يرفع األمر لمعالي السيـد أ.د /رئيس
انجامعة ،لالستئذان للنظر في تشاكيل لجناة مان المختصاين لوضاع الماواد وتوصايف المقاررات إلاي اللجناة
الدائمة بالمجلس األعلى للجامعات أو من اللجنة العلمية الدائمة للترسيات ،ثام طلاب السياـد أ.د /أحماد عاار
حجازي ،رئيس القسـم أن تكون لجنة القسـم بعضوية اـل مـن :
 .1أ.د /أحمد عار حجـازي

رئيسـا ً

 .2أ.د /محي الدين عثمان محسب

عضـواً

 .3أ.د /عبد المنعم السيد أحمد

عضـواً

 .4أ.د /سميحة محمد زين العابدين

عضـواً

 .5د /.السيد إسماعيل السروي

عضـواً
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 وأضيف السيـد أ.د /عيسي شحاتة عيسي ،لتحقيق النسبة واتفق علي أن تكون المادة المعاااة للجناة

أسبوعين يتم بعدها اتخاذ اإلجراءات التي تليها ،والتي أشاير إليهاا فاي المقتارح ،وفاي حالاة انتهااء
اللجنة المشكلة من وضع توصيف المقررات الخاصة بالقسـم يتم تشكيل نجنة مـن :

 .1أ.د /عميـد الكليـة

رئيسـا ً

 .2أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والاالب

عضـواً

 .3السادة رؤسـاء األسسـام

عضـواً

 .4أ.د /محمد عبد الرحيم محمد

عضـواً

 .5أ.د /محي الدين عثمان محسب

عضـواً

 .6أ.د /نعمـة علي مرسي

عضـواً

 .7أ.د /سعيـد الاواب محمد

عضـواً

 .8أ.د /منير عبد المجيد فوزي

عضـواً

 ومهمااـة اللجنااة وضااع الضااواب والصااين والقااوانين الحاكمااة لالئحااـة ،والصااياغة النهائيااة
لالئحة لعرضها كاملة علي مجلس الكلية ،ورفعها لمجلس الجامعـة .
انمـوضوع انخامس:
5

بشـأن موافقة مجلس سسـم "علم اللغة والدراسات السامية والشرسية" بجلسته المنعقدة بتاريـخ 2017/3/6م،
علاي انتاـداب السايد الدكتاـور /السايد إساماعيل الساروي ،األستااـاذ المسااعد المتفارغ بالقسام لماـدة ياوم واحاد فاـي
األسبوا يوم السبـت بكلية اآلداب جامعة بني سويف للعام الجامعـي 2017/2016م.

انقـــرار:

انمــوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )7
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

موضودات شئـون انطـلاب :

انمـوضوع انسادس:
انخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والاالب بالكليـة بشـأن أعداد الاـالب
المقترح سبولهـا للعام الجامعـي 2018/2017م ،علـي األعداد الآتيـة :
البيـان

الفرسـة األولـي انتظـام )

الفرسـة األولـي انتسـاب )

ثانويـة عامة أدبـي )

 1750طالـب

 300طالـب

ثانويـة عامة علمـي علـوم )

 500طالـب

 250طالـب

ثانويـة عامة علمـي رياضـة

 500طالـب

 250طالـب

اإلجمالـي

 2750طالبـا ً

 800طالـب

)

انقـــرار:
انمــوافقــة .

انمـوضوع انسابع:
انخطاب الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية لشئون التعلايم والااالب بالكلياـة سبــق أن تام عارض
الموضوا علي مجلس الكلية بجلسـة 2017/2/20م ،بشـأن المقترح المقدم من السيـدة أ.د /سوسن
ناااجي رضااوان ،األستااـاذ ورئاايس سسااـم " الدراسااات األدبيااة" بش اـراء ماكينااـة تصااحيح آليااة ألساائلة
االمتحـان ،وسرر المجلس بتشكيل لجنة لتقديم مقتـرح متكامل ،وهـم علي اننحو انتانـ :
.1
.2
.3
.4

أ.د/
أ.د /منير عبد المجيد فوزي
أ.د /محمـد سيد كامـل
د /.محمد خليفة محمود

محي الدين عثمان محسب

األستـاذ المتفرغ بقسم علم اللغة
األستـاذ بقسم البالغة والنقد األدبـي
األستـاذ ورئيس سسم التاريخ اإلسالمـي
األستاذ المساعد والقائم بعمل رئيس سسم النحو والصر

والعروض

6

رئيسـا ً
عضـواً
عضـواً
عضـواً

انقـــرار:
انموافقة مع إضافة انسيدة .د /سوسن اج

رضوان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )8
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انثامن:
بشــأن موافقااة لجناة شاائون التعلاايم والااالب بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علااي
إيقــا سيد الاالـب /محمد حسين خلف العديلة ،كويتـي الجنسيـة ) المقيـد بالفرسة األولـي انتظام ) للعام
الجامعـي 2017/2016م ،مع عدم السماح بريقـا سيده لعام آخـر .
انقـــرار:
انمــوافقــة .

انمـوضوع انتاسع:
بشـأن موافقة لجنة شئون التعليم والاالب بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،علي الالب
المقدم من الاالـب /خالد خلف عبد العليم عبد العاطي ،المقياـد بالفرساة الثانياـة انتسااب ) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،بخصاـوص اعتااذاره عان عاادم دخاول امتحانااات الفصال الدراساـي األول ،حيااث إن
المذكـور دخل سجن ديرمواس بتاريـخ 2016/10/29م ،بتهمـة سـالح ) وأخلـي سابيله بتارياـخ
2017/1/18م .
انقـــرار:
انمــوافقــة .

انمـوضوع انعاشر:
انخطـاب الوارد من سااا مصلحة السجون بالمنيـا بشـأن الاالـب /عثمان فتحي خليل صالح ،بالفرسة
الثانيـة انتظـام ) االذي يتقدم ببحثيـن لقسميـن "علم اللغة والدراساات الساامية والشارسية " و " النحاو
والصر العروض " ،وأـم االآتـ :
دـ ن انفرقـة الأونـ )
 .1بحـث مقدم عن االستثنـاء دراسـة نحويـة مختصـرة .
 .2بحـث مقدم عن أصالة النحو العربي من خالل فرضية مايكل كارتر  .دـ ن انفرقـة انثا يـة )
انقـــرار:

انموافقة دل

درض الأمر نلقسمين نتقييم انبحثين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )9
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

موضودات اندراسات انعليا :
ولا  :انمنـح  :عددهــم ) 15

انمـوضـوع انحادي دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انـداتـوراه " للباحـث :محمود منصـور صانـح اندبيلـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة
انشرف الأونـ فـي موضوا:
7

حكـام انقضـاء بـانعـرف فـ انفقـه الإسـلامـ دراسة فقهية مقار ة بـانقـا ـون انيمنـ )

انقـــرار:
نائب رئيس

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

انمـوضـوع انثا دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انـداتـوراه " للباحـث :محمـد حسيـن دل انحـاج ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انشرف
الأونـ فـي موضوا:
حكـام انعصيـان فـ انفقـه الإسـلامـ دراسة فقهية مقار ة بـانقـا ـون انيمنـ )

انقـــرار:

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضـوع انثان دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انـداتـوراه" للباحـث :محسـن فـراج محسـن فـراج جـار انلـه ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقاـدير عاـام
مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوا:
انتعـدي دلـ

حـق الإمـام فــ

إقـامـة انحـدود واستيفــاء انقصـاص وانتعـز ـز فــ

انفقــه ا لإسـلامـ

دراسة

فقهية مقار ة )

انقـــرار:
وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )10
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضـوع انرابع دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"ا نـداتـوراه" للباحـث :محمد دل صانـح انرشيـدي ،بقسـم " انشـر عــة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام مرتبــة
انشرف الأونـ فـي موضوا:
مـوقـف انفقـه الإسـلامـ

مـن تجـارب انتعـد ـلات دلـ

قـوا يـن الأحـوال انشخصيـة فــ

انبلـدان انعـربيـة

دراسة فقهية مقار ة )

انقـــرار:

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضـوع انخامس دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انـداتـوراه" للباحـث :خانـد دأـام دغيم انرشيـدي ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة انشرف
الأونـ فـي موضوا:
حكـام الاحتيـاطـات الأمنيـة نمـواجهـة جـرائـم الإرأــاب فـ

انفقـه الإسـلامـ

وانقـا ـون انكـو تـ

دراسة

مقار ة )

انقـــرار:

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
8

نائب رئيس

انمـوضـوع انسادس دشر:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"ا نـداتـوراه" للباحـث :ـواف مز ـد حسـن انسر حـ  ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقاـدير عاـام مرتبــة
انشرف الأونـ فـي موضوا:
إ ضــاح انقــرآن انكـر ـم لا حـرافــات و بـاطيــل أــل انكتــاب وانـرد دليهــا دراسة موضودية )

انقـــرار:
نائب رئيس

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )11
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضـوع انسابع دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :خانـد مشعـان سبيـت مشعـان ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز
فـي موضوا:
ضـوابـط الا تفـاع بـانمـال فـ

انمـرافـق انعـامـة فـ

انفقـه الإسـلامـ وانقـا ـون انكـو تـ

دراسة فقهية مقار ة

)

انقـــرار:
وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضـوع انثامن دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :جـراح فـراج منـوخ خشمان انظفيري ،بقسـم " انشـر عـة الإسلاميـة " بتقاـدير عاـام
ممتــاز فـي موضوا:
الأحكـام انفقهيـة نلمنـافسـة انتجـار ــة دراسة مقار ة مـع انقـا ـون انكـو تـ
شـأن حما ــة انمنـافســة )

رقـم  10نسنـة 2007م،

فـ

انقـــرار:
وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضـوع انتاسع دشر:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :محمـد دبد انهـادي محمد دلـ  ،بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:

انقـــرار:

إ شطـار انـذات انمبـددـة فـ شعـر حسن الزهـرانـي جـدل انـرؤ ـة وآنيـات انتشكيـل )

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )12
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .
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نائب رئيس

انمـوضـوع انعشـرون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :محمـد جاب انلـه معتمـد دلـ  ،بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
صـورة انمــر ة فـ روا ــات حسن البنداري )

انقـــرار:

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضـوع انحادي وانعشرون:
بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :محمـود وسـف محمـد محمـود ،بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
الأ ــا والأخــر فــ شعــر مسلــم بــن انونيــد دراسة فنية )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علااى االستااراح وأوصااى برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

انمـوضـوع انثا

نائااب

وانعشـرون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :محمـد حسـن معـاذ حسـن ،بقسـم "انفلسفـة الإسـلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:

انقـــرار:

مـلامـح تصــوف انمــر ة انمسلمــة دنــد أبـي عبد الرحمن السلمـي ت  412هـ )

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )13
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضـوع انثان

وانعشرون:

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :رضـا محمد محمـد إبراأيـم ،بقسـم "انفلسفـة الإسـلاميـة " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:

انقـــرار:

منهــج انتصــوف انسنــ دنــد انجنيــد انبغــدادي ت  298هـ )

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

انمـوضـوع انرابع وانعشرون:
10

نائب رئيس

بشــأن موافقااة لجناة الدراسااات العليااا بالكلياة بجلسااتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاـى ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـث :محمد خميـس محمـود حمـد ،بقسـم "انتـار ـخ الإسلامـ " بتقـدير عـام ممتـاز فـي
موضوا:
مـد نـة طليطلــة فــ

انقـــرار:

دصـر ملـوك انطـوائـف 478 – 399هـ 1085 – 1009 /م دراسة تار خية )

وافق المجلس على االستراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائب رئيس

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )14
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

ثا يـا  :انتسجيـلات :
انمـوضوع انخامس وانعشرون:

عددهـم ) 33

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :مسفـر دـوض راشـد أـزاع ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

انـراجــح فــ مـذأـب الإمــام مـانـك فـ انمعـامـلات )

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :سنـان دبد انلـه مجمـل فتـح سليمـان ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي

موضوا :

دبـد انقـاأـر انجـرجـا ـ ومنهجــه فـ تفسيـره انمسمـ درج انـدرر فـ تفسيـر الآي وانسـور )

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسابع وانعشرون:
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بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :أا ـف حمـود رو شـد اند حا ـ  ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا

:

انقـوادـد وانضـوابــط انفقهيــة انمستخـرجـة مـن اتـاب انمبسـوط نلسـرخســ فـ الأحـوال انشخصيــة )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )15
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثامن وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دبد انرحمـن سعـد محمــد مطلــق ،لدرجاـة "ا نـداتــوراه " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

انقـوادـد انفقهيــة انقضـائيــة وتطبيقــاتهـا دنــد الإمــام ابـن قيـم انجـوز ـة دراسة مقار ة )

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انتاسع وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :محمـد سعـود مثيـب ضيـدان انعنـزي ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي

موضوا :

فقــه الإمــام بــ دلــ

)

بـــن بــ

أـر ــرة ت 345هــ فــ

مسـائـل انمعـامـلات انمـانيــة دراسة فقهية مقار ة

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )16
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انثلاثـون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :حمـد محمـد معيكـل انعجمـ  ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا

:

حكــام تحـد ــد انمعقــود دليــه فــ انفقـه الإسـلامـ
انمعـامــلات انمعـاصـرة )
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وانقـا ـون انكـو تـ

دراسة مقار ة مـع انتطبيـق دلــ

تحت إشراف:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي وانثلاثون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دبد انرحمـن محمـد معيكـل محمـد انعجمـ  ،لدرجـة " ا نـداتـوراه " بقسـم " انشر عـة الإسلاميـة "

فـي موضوا :

حكــام انتعـامــلات انمـانيــة نلمكـاتــب انعقـار ــة دراسة فقهية مقار ة بـانقـا ـون انكـو تـ )

تحت إشراف

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثا

وانثلاثون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دـوض حـ دـوض شـلاش ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا :
فــ

الاختيــارات انفقهيــة لأبــ
ض ــوء انمنهـج انمقـارن )

انحسـن انلخمــ

انمـانكـ

فــ

انمسـائـل انخــلافيــة دـدا انعبـادات دراسة فقهية

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )17
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت إشراف:

األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثان

وانثلاثون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :جمـة انسنوسـ انلانفـ بـو انيشـة ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي

موضوا :

انتـرجيحـات انفقهيــة دنــد انخــازن 741هــ مــن خــلال اتـابــه نبــاب انتـأو ـل فـ معـا ـ انتنـز ـل )

تحت إشراف:

األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انرابع وانثلاثون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :مهـدي اصـر دلـ انوصابـ  ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا :
انمنهــج انفقهـ نلنيســابـوري مـن خــلال تفسيــره غـرائـب انقــرآن ورغـائـب انفـرقــان دراسة مقار ة )
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تحت إشراف:

األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )18
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انخامس وانثلاثون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :محمـد مزدـل دـوض انحربـ  ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا :
انضـوابـط انفقهيــة فــ قســم انمعـامـلات مـن اتــاب منــار انسبيــل شــرح انـدنيـل جمع ودراسة )

تحت إشراف:

األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شر الديـن خااب

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس وانثلاثون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحاـث :حسـن دا ــد دبـد انلــه انرشيــدي ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

تحت إشراف:

ثـــر انغــرر فــ انصــور انمعـاصــرة نتـرو ــج انسلــع )
األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شر الديـن خااب

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسابع وانثلاثون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحاـث :محمـد دا ـد دبـد انلــه انرشيــدي ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

تحت إشراف:

حكــام انكتمــان فــ انعقــود انمـانيــة )
األستاذ المتفرغ بقسم الشريعة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد شر الديـن خااب
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )19
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثامن وانثلاثون:
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بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :طـلال مز ـد فهــد مز ــد جبر ــل ،لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

تحت إشراف:

ثــر انتـأو ــل فــ إثبــات انحقــوق وإسقــاط انتكـانيــف دراسة فقهية مقار ة )
األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انتاسع وانثلاثون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دبد انلـه طلـق مبـارك انمحيــ  ،لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

جهــود الإمــام بــ انحســن انكـرخـ فــ انفقــه انحنفــ واختــياراتــه فــ الأحــوال انشخصيــة وقضــا اأــا )

تحت إشراف:

األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )20
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع الأربعـون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دبد انلـه فـؤاد فاضـل شيخـان ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي موضوا

:

تحت إشراف:

اننظــام انضـر بـ انكـو تـ فـ ضــوء حكــام انشـر عـة الإسـلاميــة )
األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دبد انعز ـز فرحــان خلــف شاأــر ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم "انشر عــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

الاستصحــاب و ثــره فــ انعقــود انـلازمــة )
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تحت إشراف:

األستــاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

أ.د /عـزت شحاتـة كـرار

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثا

والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :محمـود حلمـ محمـود دبد انرحمـن ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انشر عـة الإسلاميـة " فـي

موضوا :

مع ـارضــات سليمـان انجمــل فــ حـاشيتــه دلـ شـرح انمنهــج نـزاـر ــا الأ صــاري دراسة فقهية )

تحت إشراف:

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )21
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

األستــاذ بكليـة الشريعة والقانـون
جـامعة األزهـر بيسيـوط
المـدرس بقسـم الشريعة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /أحمـد عبد الحـي محمد
د /.محمـود محمـد بهجـت

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضو ع انثان

والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :حمـد مخلـوف محمـد حسيـن ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " فـي موضوا

:

تحت إشراف:

دقـائــد انيهـود فــ انتــوراة وانتلمــود ومـوقـف الإســلام منهــا )
األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

أ.د /محمـد علـي الجنـدي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضو ع انرابع والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :رائـد سيـد محمـد حمـد ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

انمنطــق ومنـاأـج انبحــ

دنــد انبيضـاوي ت  685هــ )

األستـاذ بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة
ووكيـل الكلية لشئون التعليم والاالب
بكليــة اآلداب جـامعـة أسيــوط
المـدرس بقسـم الفلسفة اإلسالميـة

أ.د /ناصــر هـاشم محمــد
د /.جمـال الدين محمود جمعة

بكلية دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:

وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )22
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ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انخامس والأربعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :أنـاء دبد انحميـد حمـد ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " فـي موضوا :
مـوقـف انمفكـر ـن انمسلميـن انمحـدثيـن مـن فلسفـة ابــن رشــد 595 -520هــ 1198 – 1126 /م )

تحت إشراف:

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :أاجـر أشـام محمـود توفيـق ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " فـي موضوا

:

ظـر ــة انسعـادة والاتصـال بيـن انفـارابـ
انعـربيــة دراسة مقار ة )

ت  339هــ – 950م وتـومــا الإاـو نــ

تحت إشراف:

1274م فــ

تـرجمــاتـه

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمة عبد العزيز

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسابع والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :حسيـن فرغلـ محمـد حسـن ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " فـي موضوا :
مســرح مصطفــ

محمــود ودبــد انغفــار مكــاوي دراسة فــ انـرؤ ــة والأداء)
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )23
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

تحت إشراف:

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /محمـد عبد اللـه حسيـن

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضو ع انثامن والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :محمـد ديسـ حسيـن دبد انلـه ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " فـي موضوا

:

سـرد ـــات انـرحلـة فــ

تحت إشراف:

شعــر انعصــر انعبـاسـ

دراسة فــ

مـاذج مختــارة)
األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سعيـد الاـواب محمـد
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األستاذ المساعد المتفرغ بقسم الدراسات األدبية

د /.حسـن إسماعيل عبد الغني

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضو ع انتاسع والأربعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دلـ دبد انحميـد دلـ  ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم " اندراسـات الأدبيـة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

شعــر مـدرســة انـد ـوان بيــن انتـراث وانمعـاصـرة دراسة موضودية فنية )

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم الدراسات األدبية

د /.حسـن إسماعيل عبد الغني

بكليـة دار العلــوم – جـامعة المنيـا
المــدرس بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

د /.أحمـد محمد أحمد الليثـي

انقـــرار:
وافق انمجلس د لى انتسجيل والإشراف .
ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )24
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انخمسـون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :سنـاء فـاروق إسماديـل ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيــة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

انفــلاح وانسلطــة فـ انـروا ــة انمصـر ــة انمعـاصـرة )

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
المــدرس بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سعيـد الاـواب محمـد
د /.سهيــر محمـد سيـد

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :حنـان حسـن سانـم ،لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيــة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

انــوطــن فــ شعــر دـد ــان انصـائــغ دراسة سيميائية )

األستـاذ ورئيس سسم الدراسات األدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سوسـن ناجي رضـوان

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضو ع انثا

وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :حسيـن محمـد حسيـن محمـد ،لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيــة " فـي موضوا

:

تحت إشراف:

تـوظيــف انمكــان فــ انقصــة انقصيــرة دنــد سعيـد سالـم )
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )25
18

ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

األستـاذ ورئيس سسم الدراسات األدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سوسـن ناجي رضـوان

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثان

وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :فيسـة دلـ دبد انحكيـم ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيــة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

صـوات انمعـارضــة فــ انشعـر الأمــوي دراسة فنية )

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
ووكيـل الكلية لشئـون التعليم والاالب
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /عصــام خلـف كامـل

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انرابع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحـث :دلـ داطـف محمـود ،لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " اندراسـات الأدبيــة " فـي موضوا :

تحت إشراف:

شعــر انحــارث بـــن ديـــاد دراسة سلوبية )

األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
ووكيـل الكلية لشئـون التعليم والاالب
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
المــدرس بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /عصــام خلـف كامـل
د /.منتصــر نبيـه محمـد

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )26
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انخامس وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :هـاد رفعــت حسيــن دبـد انغنــ  ،لدرجاـة "ا نمـاجستيــر " بقساـم " اندراســات الأدبيـــة " فاـي

موضوا :

تحت إشراف:

انبنــاء انفنـ فــ روا ــات نـور عبد المجيـد )
األستـاذ بقسـم الـدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
المــدرس بقسـم الدراسـات األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

أ.د /سعيـد الاـواب محمـد
د /.سهيــر محمـد سيـد

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انسادس وانخمسون:
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بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :ز نـب حمـد محمـد حمـد ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم " انتار ـخ الإسلامـ " فـي موضوا :

انمظـاأـر انسيـاسيـة وانحضـار ـة لإمـارة جـا ــدار فـــ آسيــا انصغــر  691هاـ 1292 -م  866 /هاـ -
1461م )

تحت إشراف:

األستاذ المساعد المتفرغ

د /.نصـارى فهمـي غزالـي

بقسم التاريخ اإلسالمي

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )27
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انسابع وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :أد ـر فتح انلـه دبد انمان ـك حمـد ،لدرجـة "ا نمـاجستيـر " بقسـم " اننحـو وانصـرف وانعـروض "

فـي موضوا :

تحت إشراف:

انعــدول فــ شعــر بــ فـراس انحمـدا ــ دراسة حو ة )

د /.ربيـع عبد الحميد علـي

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم النحو والصر

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثامن وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي استاراح تساجيل
الباحثـة :مهـا حمـدي ديـد محفـوظ ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقساـم " اننحـو وانصــرف وانعــروض " فاـي

موضوا :

انصـوت انلغـوي ودلانـة الإدـراب دراسة تطبيقية مـن خـلال انعشـر الأخيـر مـن انقـرآن انكـر ـم )

تحت إشراف:

د /.ربيـع عبد الحميد علـي

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم النحو والصر

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
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ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )28
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

ثانثـا  :انتشكيـلات  :عددهـم ) 14
انمـوضوع انتاسع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :حمـدي طنطـاوي محمـد ،المسجـل لدرجـة " انـداتـوراه" بقسـم "اننحـو وانصـرف وانعروض
" فـي موضـوا :

تتكون انلجنة من :

الآراء اننحـو ـة لابـن دـاشـور فــ انتحـر ــر وانتنـو ــر )

أ.د /ممـدوح عبد الرحمن الرمالـي

أ.د /محمد عبد اللايـف علـي

د /.ربيـع عبد الحميد علـي

انقــــرار:

األستـاذ المتفرغ بقسـم النحو والصر
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مشرفـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً

أستـاذ وعميـد كليـة اللغـة العربيـة جامعـة
سوهـاج

مناسشـا ً

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم النحو والصر

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انستـون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراساات العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشااة الباحثاـة :حـــلام حمـــدان سعيـــد انعتيبـــ  ،المسجلاـة لدرجااـة " ا نمـاجستيـــر " بقساـم " انشــر عة
الإسلاميـة " فـي موضـوا :
انقـوادـد ا نفقهيـة فـ انجنا ـات دنـد انبهـوتـ فـ اتـابـه اشـاف انقنـاع جمعا ودراسة )

تتكون انلجنة من :

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

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مشرفـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً
مناسشـا ً

وافق انمجلس دلى انتشك يل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )29
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انحادي وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :حمـد دلـ دبـد انهــادي انعازمــ  ،المسجاـل لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " فـي موضـوا :
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تتكون انلجنة من :

حكــام انتعليــق فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

مشرفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شر الدين خااب

األستـاذ المتفرغ بقسـم الشريعة اإلسالمية

مناسشـا ً

د /.حســن محمــد سيــد

األستـاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون
جامعـة أسيـوط

مناسشـا ً

انقــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثا

وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :جـار انلـه منصـر انعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشر عة الإسلاميـة "
فـي موضـوا :
الأحكــام انفقهيـة انمتـرتبـة دلـ انجهـل بـانتعـاقـد فـ انمسـائـل انمـانيـة دراسة فقهية مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

مشرفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شر الدين خااب

األستـاذ المتفرغ بقسـم الشريعة اإلسالمية

مناسشـا ً

أ.د /وجيــه محمـود أحمـد

انقــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناسشـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )30
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انثان

وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :مهلـ فـارس سمر انفضلـ  ،المسجـل لدرجـة " ا نمـاجستيـر " بقسـم " انشر عة الإسلاميـة
" فـي موضـوا :
قـوادـد انتفسيـر دنـد ابــن جـزي انكلبـ فـ تفسيـره انتسهيـل نعلـوم انتنـز ــل جمعا ودراسة)

تتكون انلجنة من :

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

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستــاذ المساعـد بكليــة اآلداب جـامعة
المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
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مشرفـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً
مناسشـا ً

انمـوضوع انرابع وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :دلـ فانـح دلـ غشـام ،المسجـل لدرجـة " ا نمـاجستيـر " بقسـم " انشر عة الإسلاميـة "
فـي موضـوا :
الأحكـام انفقهيـة انمتـرتبـة دلـ الإأمـال فـ انعقــود انمـانيــة دراسة مقار ة بـانقـا ـون انكـو تـ )

تتكون انلجنة من :

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

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناسشـا ً ورئيسـا ً
مشرفـا ً

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناسشـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )31
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انخامس وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :فهـد سعـد دبد انلـه سعـد ،المسجـل لدرجـة " ا نمـاجستيـر " بقسـم " انشر عة الإسلاميـة "
فـي موضـوا :
منهـج الإمــام ابـن قـدامـة انمقـدسـ فـ دفـع انتعـارض بيـن الأدنـة فــ فقــه اننكــاح وفـرقتـه )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

أ.د /عــزت شحاتـة كـرار

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

د /.بشيـر محمـد محمـود

األستـاذ المساعد المتفرغ بكليـة اآلداب

انقــــرار:

مناسشـا ً ورئيسـا ً
مشرفـا ً

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

مناسشـا ً

جـامعـة أسيـوط

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسادس وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشاة الباحاـث :سعـــود صفــوق محمــد انمطيـــري ،المسجاـل لدرجاـة " ا نمـاجستيـــر" بقساـم " انشــر عة
الإسلاميـة " فـي موضـوا :
ثــر انعـداوة فـ انجنا ـات وانحـدود فـ انفقـه الإسـلامـ وانقـا ـون انكـو تـ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

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

األستـاذ ورئيس سسـم الشريعة اإلسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم الشريعـة اإلسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـات اإلسـالميــة
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مشرفـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً
مناسشـا ً

بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

انقــــرار:

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )32
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضو ع انسابع وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :مشـاري سعيد حميـد انعنـزي ،المسجـل لدرجـة " انـداتـوراه" بقسـم "انفلسفـة الإسـلاميـة"
فـي موضـوا :
الآراء انعقـد ـة انمتعلقـة بمــا بعـد انمــ وت دنـد انمسلميـن ودنـد الأد ــان وانملـل الأخــر

دراسة

مقار ة )

تتكون انلجنة من :
أ.د /محمود محمد عبد الرحيم الصاوي

د /.محمـد علي عبد الصالحيـن

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

انقــــرار:

أستــاذ الثقافـة اإلسالميـة ووكيــل كليـة
الدعـوة اإلسالميـة جـامعة األزهـر بالقاهـرة
األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناسشـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً
مشرفـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثامن وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :ونيـد فـاروق حمد إبراأيـم ،المسجـل لدرجـة " ا نمـاجستيـر" بقسـم "انفلسفـة الإسـلاميـة"
فـي موضـوا :
فكــر انـداتــور حسـن حنفـ رؤ ة قد ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب

األستـاذ ورئيس سسم الفلسفة اإلسالمية

مشرفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /عــادل محمــد علـي

األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

مناسشـا ً

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
بكليـة دار العلـوم– جـامعة الفيـوم

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناسشـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )33
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انتاسع وانستون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحـث :سعـد سلامـة بـدوي وراد ،المسجـل لدرجـة " ا نمـاجستيـر" بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميـة"
فـي موضـوا :
مـوقـف انمستشـرقيـن مــن انـزأـد فــ انقــرن الأول انهجــري )

تتكون انلجنة من :
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أ.د/

أحمد محمود إسماعيل الجـزار

األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناسشـا ً ورئيسـا ً

أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب

األستـاذ ورئيس سسم الفلسفة اإلسالمية

مناسشـا ً

أ.د /ناصــر هـاشم محمــد

األستـاذ بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة
ووكيـل الكلية لشئون التعليم والاالب
بكليــة اآلداب جـامعـة أسيــوط

مشرفـا ً

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسبعـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشااة الباح اـث :ونيـــد دبــد انباقـــ محمـــد خليـــل ،المسجاـل لدرجااـة " ا نمـاجستيـــر" بقس اـم "انفلسفـــة
الإسـلاميـة" فـي موضـوا :
الآثــار انفلسفيــة فــ

تتكون انلجنة من :

انفكــر الادتــزانــ

)

األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية

مناسشـا ً ورئيسـا ً

أ.د /إبراهيـم محمـد رشـاد

أستـاذ الفلسفة اإلسالمية بكليـة اآلداب
جـامعة جنوب الـوادي

مناسشـا ً

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

أ.د /محمـود محمـد سـالمـة

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مشرفـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )34
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انحادي وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشة الباحثاـة :فيسـة دبد انراضـ مردـ حمـد ،المسجلاـة لدرجاـة " ا نمـاجستيــر" بقساـم "انفلسفــة
الإسـلاميـة" فـي موضـوا :
مـوقـف انمستشـرقيــن مـن الأ بيــاء بيــن انيهـود ــة وانمسيحيــة والإسـلام )

تتكون انلجنة من :

أ.د /عبد الراضي محمد عبد المحسن

األستــاذ بقسـم الفلسفـة اإلسالميـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة القاهـرة

أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب

األستـاذ ورئيس سسم الفلسفة اإلسالمية

د /.محمـد سالمـة عبد العزيز

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اإلسالمية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

مناسشـا ً ورئيسـا ً
مناسشـا ً
مشرفـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثا

وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي تشاكيل لجناـة
لمناسشااة الباح اـث :محمـــد محمـــد إسماديـــل جـــاد ،المسج اـل لدرجااـة " ا نمـاجستيـــر " بقس اـم " انتار ـــخ
الإسلامـ " فـي موضـوا :
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انمنهــج انتـار خــ

نسيـف بـن دمــر فــ

تتكون انلجنة من :

تـار ـخ انطبــري مــن خــلال مـرو ـاتـه دــن استشهـاد دثمــان بــن دفــان
ومـوقعــة انجمــل )

أ.د /نعمــة علـي مـرسـي

األستـاذ المتفرغ بقسم التاريخ اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مشرفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /عبد البـاري محمد الااهـر

األستـاذ ورئيس سسم التاريخ اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة الفيـوم
األستاذ المساعد سسم التاريخ اإلسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة الفيـوم

مناسشـا ً

د /.حسن أحمد عبد الراز السمين

انقــــرار:

مناسشـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )35
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

رابعـا  :موضودات متنودـة  :عـدد  ) 9مـد

انمـوضوع انثان وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمــد نيســ دبـد انرحيــم فــراج  ،المسجاـل لاـدرجة " انداتـــوراه" بقساـم " اننحــو
وانصرف وانعـروض " بتـاريـخ 2010/4/19م ،فـي موضوا :
[ ظمــة انـربـط فـ اننصـوص انشعـر ـة شعـر الإمـام انبـوصيــري موذجا ]

 وذل لمـدة ستة أشهـر بناا ًء علاي طلاب السايد األساتاذ الادكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/4/19م ،وتنتهي في 2017/10/18م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انرابع وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :وائــل دنــدور حلمــ دبـد انلــه  ،المسجاـل لاـدرجة " انداتـــوراه" بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2012/3/19م ،فـي موضوا :
[ انمـواز ـة بيـن تـأصيـلات الإمـاميــن انشـاطبـ وابـن دـاشـور فـ الأدنـة وانـدلالات والأحكــام ]
 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/3/20م ،وتنتهي في 2018/3/19م .
انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انخامس وانسبعون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :دلـ جبر ـل صقـر سعيـد  ،المسجـل لـدرجة " انداتــوراه" بقسـم " انشر عة الإسلاميـة
" بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
[ قضــاء انـد ـن مفهــومـه و حكـامــه فــ انشـر عـة الإسـلاميــة ]
 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2016/6/20م ،وتنتهي في 2017/6/19م .
انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .
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ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )36
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انسادس وانسبعون:

بشـأن م وافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :انسيـد دبد انتـواب صانـح معـروف  ،المسجـل لـدرجة " انداتــوراه" بقسـم " انشر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2012/3/19م ،فـي موضوا :
[ انتــرجيــح بغلبــة انظــن دراسة صونية فقهية ]
 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/3/20م ،وتنتهي في 2018/3/19م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انسابع وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمـد وسـف دمـر انشندونـ  ،المسجـل لاـدرجة " انداتـــوراه" بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2012/1/16م ،فـي موضوا :
[ مقـاصـد انشـر عـة الإسـلاميـة دنــد الإمــام انمـازري و ثـارأـا فـ حكــام انمعـامــلات انمـانيــة ]
 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/1/20م ،وتنتهي في 2018/1/19م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انثامن وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :حـ دا ـد دبد انلـه ضيف انلـه  ،المسجـل لـدرجة " انداتـــوراه" بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2012/5/20م ،فـي موضوا :
[ انفــروق انفقهيــة فـ انمعـامــلات انمـانيــة انمعـاصـرة ثـرأـا فــ الأحكــام دراسة فقهية مقار ة ]

 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/5/20م ،وتنتهي في 2018/5/19م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )37
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انتاسع وانسبعون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمـود دبد انحكيـم دبد انعز ـز  ،المسجـل لـدرجة " انداتــوراه" بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2012/3/19م ،فـي موضوا :
[ الاحتمــال فــ الأدنــة انشـرديــة و ثــره فــ اختــلاف انفقهــاء دراسة تأصيلية تطبيقية ]
 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2017/3/20م ،وتنتهي في 2018/3/19م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .
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انمـوضوع انثما ـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمـد دبد انرحيـم محمـود ،المسجـل لـدرجة " انداتــوراه" بقسـم " انتار ـخ الإسلامـ
" بتـاريـخ 2011/3/21م ،فـي موضوا :
[ انسجــون فــ انعصــر انسلجـوقــ منــذ  249هـ 1133 -م 590 /هـ 1194 -م ]
 وذل لمـدة ستة أشهـر بناا ًء علاي طلاب السايد األساتاذ الادكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة
الجديدة اعتباراً مـن 2017/3/22م ،وتنتهي في 2017/9/21م .

انقــــرار:

وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .

انمـوضوع انحادي وانثما ون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـخ 2017/3/13م ،علاي ماـد فتارة
التسجيل للباحـث :محمـد تمـام دبد انحميـد ،المسجـل لـدرجة " ا نمـاجستيــر" بقساـم " انبلاغــة واننقــد
الأدبـ والأدب انمقـارن " بتـاريـخ 2011/6/19م ،فـي موضوا :
[ انسيــاق وبـلاغـة انحـذف فــ آ ــات انقصـص انقـرآ ـ بيـن انبـلاغـة انعـربيــة وانلسـا يــات اننصيــة ]

 وذل لمـدة عــام بنا ًء علي طلب السيد األستاذ الدكتور المشار علاي الباحاث علاي أن تبادأ المادة الجديادة
اعتباراً مـن 2016/6/18م ،وتنتهي في 2017/6/17م .
انقــــرار:
وافـق انمجلس دلى انمد انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )38
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انثا

وانثما ون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااات العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـخ 2017/3/13م ،علااي تع اديل
موضوا رسالة الباحـث :ز ـاد دمـر حمــد محمــود ،المسجاـل لاـدرجة "ان مـاجستيــر " بقساـم " انشـر عة
الإسلاميـة " بتـاريـخ 2016/1/18م ،فـي موضوا:
[ ثــر انمـذأـب انفقهــ فــ تـوجيـه انحـد ـ دنــد شــراح سنــن انتـرمـذي ابن العربي – المباركفوري –

محمود شاكر دراسة مقار ة تطبيقية دلـ

حـاد ـ

الأحكــام فــ فقــه انمعـامــلات ]

علي أن يصبح علي النحو التالي :

دنــد شــراح سنــن انتـرمـذي ابن العربي –

[ ثــر انمـذأـب انفقهــ فــ تـوجيـه انحـد ـ
أحمد شاكر دراسة مقار ة تطبيقية دلـ حـاد ـ الأح كــام فــ

فقــه انمعـامــلات ]

المباركفوري –

 علما ً بين هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

وافق انمجلس دل

انمـوضوع انثان

انتعد ل دلما بأ ه غير جوأري .

وانثما ون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء علي موافقة سسـم

إلغـاء

" انبلاغـة واننقـد الأدبـ والأدب انمقـارن " بتاريـخ 2016/12/5م ،علاي
العزيز بيد محمد  ،المسجل لدرجـة "انمـاجستيـر " بتاريـخ 2012/12/16م .
تحت إشراف:

األستاذ المساعد بقسم البالغة والنقد األدبي

د /.مصافي بيومي عبد السالم


سياـد الاالاـب /محمود ب ود

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

وال اـذي يالااب ساايادته إلغ اـاء تسااجيل الاالااب لعاادم تقااديم الاالااب أي اـة أورا بحثيااة خاص اة
بالدراسة  ،وسـد تم إنذار الاالـب ،ولم يحضر ولم يقـم بسداد الرسوم الدراسيـة .
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انقــــرار:
انمـوافقـة دل

إنغـاء انقيـد .

انمـوضوع انرابع وانثما ون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء علي موافقة سسـم
" اندراسـات الأدبيـة " بتاريـخ 2017/3/6م ،علي إلغـاء سيـد الاالبيـن المسجليـن لدرجـة " انمـاجستيـر "
بالقسـم ،وأـم :

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )39
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .
المسجل لدرجـة "الماجستير" بتاريـخ
 .1انطانـب /مصاـفي السيد مسامح

2011/11/21م
المسجلة لدرجـة "الماجستير" بتاريـخ
2012/11/18م

 .2انطانبـة /أسمــــاء يوسـف علـي

تحت إشراف:

األستاذ المساعد المتفرغ

د /.حسن إسماعيل عبد الغني

بقسم الدراسات األدبية

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

 وذل لعدم متابعتهما مع السيد األستاذ الدكتـور المشر علي الرسالة ،وعادم جاديتهما فاـي
البحث العلمي ،وكذل عدم سداد الرسوم الدراسيـة .

انقــــرار:

انمـوافقـة دل

إنغـاء انقيـد .

انمـوضوع انخامس وانثما ون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسات العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء علي موافقة سسـم
" اننحـو وانصـرف وانعـروض " بتاريـخ 2017/2/6م ،علاي إلغاـاء سياـد الاالاـب /محمود رريوا السويد محمود،
المسجل لدرجـة "انمـاجستيـر " بتاريـخ 2013/4/21م .
 وذل بنا ًء علي طلب القسم برلغاء تسجيل الاالـب علما ً بينه سبق للقسـم الموافقة علي إسناد

اإلشـرا إلـي السيـد أ.د /رجب محمد أحمد ،األستـاذ المتفرغ بالقسام نظاراً لسافر السياـد أ.د/
أحمود محمود اليو ير  ،األستااـاذ بالقسام للخااارج ،ولام تااتم الموافقاة عليااه لعادم اعتماااد التسااجيل
للاالـب ،وإرسال ملفه للجامعة احيث أن الاالـب لم يسدد الرسوم الدراسيـة .

انقــــرار:

انمـوافقـة دل

إنغـاء انقيـد .

انمـوضوع انسادس وانثما ون:
بشـأن الالب المقدم من السيد الدكتـور /مصافي بيومي عبد السالم ،األستـاذ المساعد بقسام " البالغاة
والنقد األدبي واألدب المقارن" بالموافقة علاي استضافاـة الشااعر الكبياـر /عباد الارحمن ساابي الغامادي ،مان

المملكة العربية السعودية إلسامـة ندوة شاعرية يساتمع فيهاا الااالب ،وأعضااء هيئاة التادريس إلاـي
تجربته الشعريـة .
انقــــرار:

انمــوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )40
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .
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موضودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضو ع انسابع وانثما ون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علااي موافقااة مجلااس سسااـم " النحااو والصاار والع اروض" بجلسااته المنعقاادة بتـاري اـخ 2017/3/6م ،علااـي
مشاركـة السيد أ.د /ممدوح محمد عبد الارحمن الرماالي ،األستاـاذ المتفارغ بالقسام فاـي الماتتمر المنعقاد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،وذل في الفتـرة ماـن 2017/4/16: 15م ،ببحـ بعنــوان  [ :ق ضـا ا
انتجر ب ف اننقد والأدب ] .
انقــــرار :انمــوافقــة .
انمـوضو ع انثامن وانثما ون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علااي موافقااة مجلااس سسااـم " النحااو والصاار والعااروض" بجلسااته المنعقاادة بتـاري اـخ 2017/3/6م ،علااـي
مشاركاـة الساايد الدكتااـور /أيماان فتحااي عبااد السااالم ،المااـدرس بالقساام فاـي المااتتمر المنعقااد بكليااة دار
العلوم جامعة القاهرة ،وذلا فاـي الفتاـرة ماـن 2017/4/16: 15م ،علماـا ً باين المشاركاـة بالحضاور
فقـ .
انقــــرار :انمــوافقــة .
انمـوضو ع انتاسع وانثما ون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علي موافقة مجلس سسـم " النحاو والصار والعاروض" بجلساته المنعقادة بتـارياـخ 2017/3/6م ،ساد وافاق
علـي الالب المقدم من السيد الدكتـور /حسام الدين سمير عبد العاال ،المـدرس بالقسم ،والمرشاـح لمهماة

علمية إلـي فرنسا ويلتمس تعديل موعد سفره لتنفيذ المهمة العلمية لماـا بعاـد " الادكتوراه " اعتبااراً
من حصوله علي تيشيرة السفـر .
انقــــرار :انمــوافقــة .
انمـوضو ع انتسعـون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علااي موافقااة مجلاااس سسااـم " البالغااة والنقاااد األدبااي واألدب المقااارن" بجلساااته الاارئااة المنعقاادة بتـارياااـخ
2017/3/13م ،ساد وافااق علااـي المقتارح المقاادم ماان السياـد أ.د /حااافم محمااد جماال الاادين المغربااي ،األستاـاذ
ورئيس القسم بعقـد شراكة ،وتوأمـة علمية بين سسمـي " البالغة والنقد األدبي واألدب المقاارن" بكلياة دار

العلوم جامعة المنيا ،وبين سسـم " اللغة العربياة " بكليـة اآلداب جامعة المل سعـود بالمملكة العربية
السعوديـة .
انقــــرار:

انموافقة دل

انتو مة مع اافة انبرامج بما فيها انلسا يات .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )41
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انحادي وانتسعون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علااي موافقااة مجلااس سسااـم " الدراسااات األدبيااة" بجلسااته المنعقاادة بتـاري اـخ 2017/3/6م ،سااد وافااق علااي
الالب المقدم من السيد الدكتـور /محماد علام الادين الشاقيري ،األستاـاذ المسااعد المتفارغ بالقسام ألداء
العمـرة ،وذل فـي الفتـرة مـن 2017/4/17 : 3م ،لمـدة أسبوعيـن .
انقــــرار:

30

انمــوافقــة .
وانتسعون:

انمـوضوع انثا
انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء

علي موافقة مجلس سساـم " الشاريعة اإلساالمية " بجلساته المنعقادة بتـارياـخ 2017/3/6م ،ساد وافاق علاـي
سفر السيـد أ.د /عزت شحاتة كرار ،األستـاذ بالقسام إلاـي دولاة الكوياـت ،وذلا فاـي الفتاـرة ماـن : 25

2017/3/30م ،للمشاااركة فااـي الباارامي التليفزيونيااة ،واإلذاعيااة المختلفااة اعلمااـا ً بااين الجامعااـة لاان
تتحمل أي نفقـات .
انقــــرار:

انمــوافقــة .
وانتسعون:

انمـوض وع انثان
انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء
علااااي موافقااااة مجلااااس سسااااـم " علاااام اللغااااة والدراسااااات السااااامية والشاااارسية " بجلسااااته المنعقاااادة بتـاريااااـخ
2017/3/6م ،سد وافق علي ترشيـح السيـد أ.د /أحماد عاار حجاازي ،األستاـاذ ورئايس القساـم للسافر إلاـي
دولة رومانياا ،وذلا فاي إطاار برناامي التعااون فاـي مجااالت التعلايم والتعلايم العالاـي باين جمهورياة مصاـر
العربية وحكومة رومانيـا اعلما ً بين تم ترشيـح السيـد أ.د /محمد سيد كامل ،األستـاذ ورئيس سساـم " التااريخ
اإلسالمي" للسفر إلـي رومانيا علي نفس البرنامي بموافقة مجلس الكلية الاارئ بتاريـخ 2017/2/27م .
انقــــرار:
سحب انموضوع ظرا نسابق درض انترشيح بانسيد .د /محمد سيد اامل

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )42
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .

انمـوضوع انرابع وانتسعون:

انخطـاب الوارد من لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ

2017/3/13م ،بنـاء

علااااي موافقااااة مجلااااس سسااااـم " علاااام اللغااااة والدراسااااات السااااامية والشاااارسية " بجلسااااته المنعقاااادة بتـاريااااـخ
2017/3/6م ،سد وافق علي مشاركاـة السياـد أ.د /محاي الادين عثماان محساب ،األستاـاذ المتفارغ بالقسام

فـي المتتمر الدولـي [ ده صوسير بعد مائة سنة من انغياب ] فـي كلية اآلداب مراكش المغرب العربي
،وذل فـي الفترة من 2017/4/14 : 13م ،ببح بعنـوان  [ :وجوه مغز ااتشاف دي سوسير وبخاصة
دل ضوء قراءة ونيم اارسكو ] اعلمـا ً بين الجامعـة لن تتحمل أي نفقـات .
انقــــرار :انمــوافقــة .

انمـوضوع انخامس وانتسعون:

بشـأن موافقة لجنة العالسات الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـخ 2017/3/13م ،بنـاء علي
موافقة مجلس سسـم " التاريخ اإلسالمي " بجلسته المنعقدة بتـاريـخ 2017/2/6م ،علـي مشاركاـة السايد

الدكتـور /أشر سمير توفيق ،المـدرس بالقسام فاي المتتماـر العاالمي األول لتااريخ العلاوم التابيقياة
والابية عند العرب والمسلمين االذي ينظمه معهد تاريـخ العلوم العربية ،واإلسالمية بجامعة اإلمـام
محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية ،وذل فـي الفتارة ماـن 2017/5/4- 2م ،باد ًال
مـن  28فبرايـر إلـي  2مـارس 2017م ،ببحـ  [ :تأثير انحضارة انعربية الإسلامية دل انحياة انثقافية
وانعلمية بصقلية وجنوب إ طانيا – مدرسة سانر و انطبية موذجا ]
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انقـــرار:
انمــوافقــة .
انمـوضوع انسادس وانتسعون:
بشــــأن موافقاااة مجلاااس سساااـم " التااااريخ اإلساااالمي" بجلساااته المنعقااادة بتـارياااـخ 2017/3/6م ،علاااـي
مشاركاـة السايد الدكتاـور /أشار سامير توفياق ،المااـدرس بالقسام فاـي فعالياات المنتادى الدولاـي المقااام
بكلـية اآلداب جامعة سناة السويس باإلسماعيلية تحت دنـوان  [ :دواصم ومدن دربية نها تار خ قاأرة انمعز ]
،وذل فـي الفتـرة مـن 2017/4/27 : 25م ،ببح بعنـوان  [ :منازة مصر انمملواية 923 – 648هـ /
1517 – 1250م ] .
انقــــرار:
انمــوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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ما ستجـد من دمــــال )

انمـوضوع الأول:
بشـأن موافقة سسـم " الشريعة اإلسالمية بجلسته المنعقدة بتاريـخ 2017/3/6م ،علي سفر السيـد
أ.د /محمد عبد الرحيم محمد ،األستـاذ ورئيـس القسـم إلـي دولة الكويت بناء علي الدعوة الموجهة لسيادته من
وزارة األوسا والشئون اإلسالمية في الفترة ماـن 2017/4/12 -6م اعلماا ً باين الجامعاة لان تتحمال
أي نفقـات .
انقــــرار:

انمــوافقــة .

انمـوضوع انثا :
بشـأن تفـويـض السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيـس المجلس فـي حاالت أجازات الزمـالء المعاريـن أو
المسافرين لمتتمـرات .
انقــــرار:
انمــوافقــة .
وقد ا ته

الاجتماع و غلق انمحضر ف

مد ـر مـا ة انمجلـس
انمجلـــس
/.

حينه ف

تمام انسادة انثا ية ،واننصف دصرا

مراجـع انمجلـس نغو ـا
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوأاب

انسيد محمد سيد دبد

عتمــد
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،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمن انر حا
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مـارس المنعقد في 2017/3/20م )44
ــ االجتماا مصـور بالصـوت والصـورة .
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