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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

  
 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م11/3/2019 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، (مـارس )
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 

 محمـد عبد الرحمن الريحاني
 

 
 

 
 

 

 

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

   ٍل مـنـك بتوجيه الشكر إيل ورئيس اجمللس ،دميد انكليةد أ.د/ ـالسي بـد : 

  كلية دار العلومكلية دار العلوم
FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

أمانة مجلس الكليةأمانة مجلس الكلية  إدارةإدارة   

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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 ةـر عام التعليم ابملديريـمدي – علي عبد السالم رجبد أ./ ـالسي .1

 الشريفل وزارة األزهر ـوكي – يـب علـد طلـد محمـأحمأ./ د ـالسي .2

يف التـدري   معنـاوتيسـتهم ،وعلـي دورهـم الك ـت وتعـاو م  ةـي دورتـه اااليــفـ ي دورة جملس الكليةـالنضمامهم إل

   . يـامليدان

 يـااكوم للتميزاخلاصة جبائزة مصر  رـنمعا يا . 

  م.24/3/2019ق ـر يوم األحد املوافـاملؤمتافتتـاح 

 م،  خبصوص املؤمتـر .17/3/2019اجتماع عام للكلية يوم األحد املوافـق  ادـا عق 

 مناقشات أثناء أايم انعقاد املؤمتـر مـلا تت  . 

 االعتذارات أثناء االفتتاح ،وأثناء اجللسات ألي زميـل . ممنوع 

 ام ال تنعقد أثناء املؤمتـر  .ـجملالس األقس باننسبـة 

 : و انتانـ ـاننح ات اجللسة عليـس من االستهـالل بـدأ عرض موضوعـاجمللأن فرغ  وبعـد 
 

    :الأول انمـوضوع
 م .11/2/2019بجلسـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

 :ـرارـانقـ 

 تمـت  انمصادقـة .            

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (2) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

   :انثا   انمـوضوع
جبلسـته املنعقـدة "  البالغة والنقد األدبي واألدب المقـار "  الوارد من قسـم انخطـاب      

  ةـرقيــت خبصــوصا ورد مـن تقرير اللجنة العلمية لرتقية األساتـذة  املسـاعدين  ـة علـي مـاملوافق م،25/2/2019بتاريـخ 
بـذات  أستـاذ مسـاعد  املـدرس ابلقسم إلـي درجــة، تامر محمد عبد العزيزور/ السيد الدكتـ

 القسـم .

 :ـرارـانقـ 

 . ـوافقة دل  تعيينه  ستاذاً مسادداً بانقسمانم           
 

    :انثانث انمـوضوع
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 يعلــ، م25/2/2019خ ـة بتاريـبجلسـت  المنعقـد" التــاريا االســالمي"  مـموافقـة مجلـس  سـ أنبشــ     
 الخمـيسي اذسـبوا يـوم ـدة يـوم واحـد فــلمـ اذستــات ورئـيس القسـم، محمد سيد كامل / السيــد أ.د ابـدانت

 م .2018/2019للعام الجامعـي  في الفصل الدراسي الثاني بكلية اآلداب جامعة بني سويف

 :رارــنقـا 

 . انمـوافقــة             
 

   :انرابع انمـوضوع
الـواردة علـي الالئةــة الدراسـية اخلاصــة ب  مــ   تاملالحظـا أنـبشـ  مدير مركز التعليم املـدم  منالوارد  انخطـاب     

 :  ن الآتـ ـتبي، ليسانس العلوم العربيـة واإلسالمية وحتقيق التـراث بنظام التعليم املدمـ 
 مالحظات التعديل المالحظة

ت أ 115املتطلـــ  الســـابق ملقـــرر فـــن قـــراءة امل طو ـــات 
 أ د. 115موجود ابلالئةة واملوجود مقرر  رقم  غت

 خطأ مط عي أ د 115يُعدل متطل  املادة إىل 

ف  234تغيت املتطل  السابق ملقرر العقيدة وعلم الكـالم 
الفصـــل الدراســــي ال الـــ ، حيــــ  إن  –ل املســـتول ال ــــا  

 املتطل  موجود إج اري يف نفس املستول.

ش ر وهو  114يُعدل املتطل  إىل 
 بق على املادة األصليةسا

 خطأ مط عي

ش ر  235املتطلـ  الســابق ملقــرر مصــادر امل طو ــات يف 
 ت أ. 235غت موجود ابلالئةة واملوجود مقرر رقم 

 خطأ مط عي ت أ 235يُعدل متطل  املادة إىل 

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة             
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (3) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر يةمحضر مجلس الكل ــ 

  ـلاب :نطموضودات شئـون ا
    انمـوضوع انرابع:

أعداد الطـالب املقرتح ق وهلـا  بشـأن الوارد من السيـد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ابلكليـةانخطاب        
 :الآتيـة م، علـي األعداد 2019/2020للعام اجلامعـي 

 ( انتسـابالفرقـة األولـي )  (نتظـام الفرقـة األولـي ) ا ـانال ي

 طالـب 500 طالـب 2000 ( أدبـياثنويـة عامة ) 

علمـي ) اثنويـة عامة 

 ( علـوم

 طالـب 300 طالـب 500

علمـي ) اثنويـة عامة 

 ( رياضـة

 طالـب 200 طالـب 250
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 طالـب 1000 طالبـا   2750 االجمالـي

 : رارــنقـا 

 . طانب ا تساب ( 1000+ )  طانب ا تظام(  1500)  انموافقة دل  قبول الأدداد        

     :انمـوضوع انخامس
أحمــد الطالــ /  ةـحالـ اعتـذار أنبشــ ل الكلية لشئون التعليم والطـالبـد أ.د/ وكيـالوارد من السي ابـانخط      

للعـام  الت لفـات دور ف ايـرامتةـا ت  دخولـهعـن عـدم  ( انتظـام)  ابلفرقـة ال انيـة ،نجمال شمس الدي
 [ .الفلسفة االسالمية    –اللغة االنجليزية فـي مـادة ]  م،2018/2019اجلامعـي 

 :رارــنقـا 

 . انمـوافقــة           
    انمـوضوع انسادس:

املوافقــة  بشـــأنم، 2019لسنــة  ( 44رقـــم )  ة بنتيجــة الفتـولـالــوارد مـن اإلدارة العامــة للشــئون القانونيـ ابـانخطـ      
، إلــي م14/5/1990ن ـ، مـإيما  يوسف ريـا  حسـينة/ ـالطال ـ الدـخ ميــل اتريــتعديـعلـي 

 ة .ـو مدون بشهادة امليالد وال طاقة الش صيـ، كما هم12/5/1990
 :رارــنقـا 

 . انمـوافقــة             
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
    :انسابع انمـوضوع

 دلـ م، 2019( لسنــة  7( ، رقــم )  2رقــم )  ة الفتـولـة بنتيجـن اإلدارة العامة للشئون القانونيـالوارد م ابـانخط      
 : الأتـ 

 جيد يـإل جيد جدا  ن ـ، ممصطفي إبراهيم محمود محمد / ـشهادة خترج اخلري لـتعد  .1

 . ولـالفت ةـا ورد بنتيجـكم  جدا  مع مرتبة الشرف

 م . 2012ي الدفعة لعـام ـان برتتي ه علـور بيـالسيد املذك حـمن .2
 :رارــنقـا 

 . انمـوافقــة             
 

 

 

     :انثامن انمـوضوع
للعــام   بعـ  الطـالب دـقيـإيقـــاف  بشــأن ل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالبـد أ.د/ وكيــالوارد مـن السيـ انخطاب      

 :و سماؤهـم كانتانـ   م، 2018/2019اجلامعـي 
 

  . م
 

 االسـم
 

 بالفرقـة

 ( باق انتسـابالرابعـة )  أحمـد عبد الناصر عفيفـي  .1
 ( باقانتسـاب  الرابعـة ) محمـود محمد طلعت محمـد  .2
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 ( باق انتسـابالرابعـة )  أحمـد عادل محمد محمـد  .3
 ( باق انتظـامالرابعـة )  حسيـنخالـد عاشـور   .4
 ( باق انتظـامالرابعـة )  أحمـد عبد الباسط إسماعيل  .5
 ( باق انتظـامالرابعـة )  عامـر محمد حسـن خليـل  .6

  ن حتديد مـوقفهم ـم، اي2018/2019  ال انـي للتجنيد اعت اراً مـن بداية العام الدراسـي ونمطلوب معلمـاً أب
 من التجنيـد .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة             
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (5) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 موضودات اندراسات انعليا : 

 :     تاسعانمـوضوع ان

 ( 17عددهـم )    ولاً : انمنـح :
 
 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

 المجمـوع

 

 

 تقديرال

 مرت ة الشرف األويل الدكتـوراه ةـم اللغـعل نـي مجال حممد حسـعل  .1

 مرت ة الشرف األويل الدكتـوراه الشريعـة اإلسالميـة مفتاح إبراهيم مفتاح الصل  .2

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة ادـان فهـد جن ـحمم  .3

 ممتـاز  ستتاملـاج الشريعـة اإلسالميـة ودـمح ود ع د هللاـسع  .4

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة لـ  دواس ابتـعاي  .5

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة حـارك فالـع م ـمطي  .6

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة لفضليـد حممد مطر افه  .7

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة واف متع  وسام متع ـن  .8

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة رزوقـوض سعد مـع  .9

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة دـد م ارك رشيـحمم  .10

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة اركـد م ـد محـفهي  .11

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة د فاحل منيجر راشدـحمم  .12
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 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة وي سعود حممد سلمان ث  .13

 ممتـاز  املـاجستت الشريعـة اإلسالميـة يم فالح سيفـورا دوـن  .14

 ممتـاز  املـاجستت ـة اإلسالميـةالفلسف ع ادي اليمين يوسف ميين  .15

 ممتـاز  املـاجستت ـة اإلسالميـةالفلسف يمينالف أمحد يوسف ـيوس  .16

 ممتـاز  املـاجستت التاريـخ اإلسالمـي جلوادع د اجلواد حممد ع د ا  .17

 :ـرارـانقـ 

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

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
   :عاشر انمـوضوع ان

 ( 12عددهـم )     ثا يـاً : انتسجيـلات :
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 المشـرف

 قسـم انشر عة الإسلاميـة
 

النـوازل يف التشريع اجلنائي وتط يقاهتـا  الدكتـوراه أمحـد  ع د اللـه العتي ـي .1
فـي دولـة الكويـت دراسـة فقهيـة القضائية 

 تط يقيـة مقارنـة

 خطاب د شرف الدينأ.د/ حمم 

وه هادي حممد ش ي  ـمس .2
 يـالعجم

ي صلي ـ  ال الثية من كالم املصطفـاألحادي املـاجستت
 ةـع ودراسـوسلم مج ـه عليهالل

 عـزت شةاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي حسن صديـق  

ي ـة سويد موسـفا م .3
 ديـرشيال

ـن د األصولييـ  عنـروط االحتجاج اباديـش املـاجستت
 يـي الفقه اإلسالمـف وأثره

 أ.د/ حممد ع د الرحيم حممد 

 دلم انلغةقسـم 
 

رات ـرات والع ـي النظـ  فـة الرتاكيـدالل الدكتـوراه يـر أمحد مصطفـصاب .4
 يـللمنفلو 

 أ.د/ أمحـد عـارف حجـازي 
   الكرميع ع د ع د ال ديأشرف  د/.أ 

هالـة بنت خليفة بن علي  .5
 الك يـري

األفعـال الكالمية فـي الصةف العمانية  الدكتـوراه
واملنوعات من صةيفيت دراسة لصفةة ال قافة 

 تداوليـةة ـم دراس2018ن ـعمان والو 

  الكرميع د ال ديع ع د أشرف  د/.أ 

  يـد شلقامـالء حممـد./ ع  

 نعروضاننحو وانصرف واقسـم 
 

 أ.د/ حممد ع د الرمحن الرحيانـي الداللـة الرتكي ية اروف اجلر وأثرها يف شعر  الدكتـوراهصالـح أمحد ع د الرشيد  .6
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   رــد منــر أمحــمن /.د   ابن خفاجة دراسة يف املعين وظل املعين م ـروك
 

 انفلسفة الإسلاميةقسـم 
 

علي شرح اهلدهدي أم ال اهني أبو  حاشية املـاجستت يـي حممد عيسي موسـحي .7
ال كات أمحد بـن حممد العدول املالكي دراسة 

 وحتقيـق

 السيد حممد سيد ع د الوهاب   أ.د/  

 انبلاغة واننقد الأدب قسـم 
 

ل السردي وصراع األنساق ال قافية ـاملت ي املـاجستت الـوت ماهر كمـصف .8
 ي رواايت  نطاوي ع د ااميد  نطاويـف

 / زينـ  فرغلـي حافـظد.
 مـد إبراهيـد راشـأمح د./

 
 (7) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 اندراسات الأدبيةقسـم 
 

   لـف كامـام خلـعص  أ.د/ ةـي رواايت مين سالمـورة اجملتمع فـص املـاجستت لـة رفعت إمساعيـهال .9

                دـه حممـر ن يــ/ منتص.د
د ـع  اء ـي رواايت دعـاء الش صية فـبن املـاجستت اء ع د اهلادي مجعة ـحسن .10

 دراسـة فنيـة نـالرمح
    لـف كامـام خلـعص  أ.د/

 دام حسني ع د ال ديعـص/ .د
م ـه إبراهيـات صنع اللـي روايـخر فا واآلـاألن املـاجستت انـد رمضـه حممـه  .11

 ةـدراسة فني
 انـن ع مـدي حسـ/ ه.د 

 يـاللي حممد أمحد د ـ/ أمح.د
  لـف كامـام خلـعص أ.د/ زاويـل اجليـات خليـي روايـات السرد فـتقني املـاجستت اء شع ان ع د ااميدـصف .12

 نـد حسانيـر حممـسهي/ .د
 

 :ـرارـانقـ 

 . وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف           
 

     :انحادي دشرانمـوضوع 
 ( 25عددهـم )     ثانثـاً : انتشكيـلات :

 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 قسـم انشر عة الإسلاميـة

د الشريعة اإلسالمية عند اإلمام ـمقاص هالدكتـورا رـف عمـد يوسـحمم .1
ي أحكام املعامالت ـرها فازري وأاثـامل

 ةـاملالي

حيم حممد  أ.د/ حممـد ع د الر 
 خطاب د شرف الدينحممأ.د/ 

    وضـد عـود حممـحممأ.د/ 
ع د العزيز نياف جزاع  .3

 رويعـي
ة ـقيم اجلوزي ابـن دـاء ابلقرائن عنـالقض املـاجستت

 ـةة مقارنـة فقهيـدراس
 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد 

 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/  
 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 
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ق القضائي بني الزوجني يف قانون ـالتفري املـاجستت ع د الرمحن فيةان املطتي .4
األحوال الش صية الكوييت دراسة فقهية 

 ةـقانونية تط يقية يف احملاكم الكويتي

 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد
 رارـة كـزت شةاتـعأ.د/  

 إبراهيم  حممد ع د العزيزأ.د/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (8) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 

 

 

 

وال ـي  مسائل األحـر السن فـأث املـاجستت م ع د الرمحن عامرـسال .5
 ةـالش صي

 رارـة كـزت شةاتـعأ.د/ 
  زاهر فؤاد حممد أبو الس اعد./  

 أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي 
ه  ـام حيىي بن سالم ال صري منهجـاإلم املـاجستت حممد مرزوق العازميخالد  .6

 رـي التفسيـوأثره ف
 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد

 رار ـة كـزت شةاتـعأ.د/  
 أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي 

الل ـي األصولية من خـأراء الشوكان ملـاجستتا اللـجسعـد  م ـد إبراهيـأمح .7
 رهـتفسي

 د ع د الرحيم حممدأ.د/ حممـ
 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/  

 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 
ي أصوليا من ـلساإلمـام ابن عطية األند املـاجستت خالد ع د اللطيف عاي  .8

 زـرر الوجيـره احملـخالل تفسي
 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد

 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/  
 حممـود أمحـدأ.د/ وجيـه  

ه ـي ومنهجه يف كتابـام النسائـاإلم املـاجستت ن  ار  صر حمصنـحمص .9
ه ـي اللـ  رضـي  الـص علي بن أبـخصائ

 هـعن

 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد 
 رارـة كـزت شةاتـعأ.د/  

 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 
قات ي   ـالت املالية فل املعامـمسائ ملـاجستت ا ع د اللـهأمحد محود سعود  .10

 اانفيـة آلبـي الوفـاء القرشـي 
 قـع وترتي  وتوثيـمج هـ775ت 

 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد
 رار ـة كـزت شةاتـعأ.د/  
  أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي 

ق فيها ـي أتفـل املعامالت املالية التـمسائ ملـاجستتا الح سعود سامل هاديـص .11
مع املذه  اانفي املذه  اان لي 
 ـةة مقارنـدراس

أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد 
 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/ 
 إبراهيم  حممد ع د العزيزأ.د/ 

فقـه اإلمام أبـي ااسـن التميمـي اان لي  ملـاجستتا حممـد غامن سعيد املنيـع .12
 فـي غيـر الع ادات دراسـة فقهيـة مقارنـة

 ع د الرحيم حممدأ.د/ حممـد 
 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/  



 9 

 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 
االختيـارات األصـولية لإلمـام الزركشي ت  ملـاجستتا عـواد ص ـر حممد ص ـر .13

 هـ 794
 أ.د/ حممـد ع د الرحيم حممد

 رار            ـة كـزت شةاتـعأ.د/  
 أ.د/ وجيـه حممـود أمحـد 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (9) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 ة الإسلاميـةقسـم انفلسف
 

 اويـد ال يضـ  عنـ  ال ةـق ومناهـاملنط هالدكتـورا أمحد د حممدـد سيـرائ .14
 هـ685 ت

     دـم  حممـر هاشـاصـنأ.د/ 
        دــي أمحـادة علــمحأ.د/  

 السيد حممد سيد ع د الوهابأ.د/  
وط األنوار اإلهلية يف شرح املقدمة ـخمط املـاجستت د أبو الده أمحد حممد أمح .15

غين النابلسي سنة السنوسية للشيخ ع د ال
 ة ـدراسو حتقيق  هـ1143:  1050

 أمحد حممود إمساعيل اجلزار     أ.د/  
 دي            ـي اجلنـد علـد/ حمم.أ 
 السيد حممد سيد ع د الوهاب   .د/ أ 

ـد بـن ي جعفر حممـة املريدين ألبـروض املـاجستت انـي حممود رمضـمصطف .16
 ااسني بـن يزداينـار

 ق ـحتقيو  ةـدراس هـ472ت 

   ي ع د احملسنـع د الراضأ.د/  
 السيد حممد سيد ع د الوهابأ.د/  

        زـد سالمة ع د العزيـحممد/ .أ
 

 اننحو وانصرف وانعروضقسـم 
 

ـوس روف العاملة من خالل القامـاا ملـاجستتا ات رج  حممود أمحدـآي .18
 هـ 817احمليـط للفتوز أابدي ت

    يـحممد ع د الرمحن الرحيانأ.د/ 
               ودـر حممـرف ماهـأشأ.د/  

                مـد إبراهيـم سنـإبراهيد./   
ة ـي لغـالصرفية فالنةوية و  ص ـاخلصائ ملـاجستتا لصغت عليود حممد اـحمم .18

وسف منوذجـاً رة روز اليـالصةف املعاص
 ةـة حتليليـدراس 4594:  4593العـدد 

     دـود أمحـ  حممــرج أ.د/
               ودـر حممـرف ماهـأش أ.د/
 رـد الصغيـد حممـأمح أ.د/
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (10) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

 قسـم اندراسات الأدبية
 

ر ـي الشعـل والنهار فـاء الليـسيمي هالدكتـورا امـن إمـد حسانيـحمم .19
ى ـف حتـي من عصر ملوك الطوائـاألندلس

 نـة عصر املوحديـ اي

 واد شع ان الفةام    ـد/ ع د اجل.أ 
 حسني             هـد ع د اللـد/ حممأ. 
        ي زكراي خالدـد/ ع د املرض.أ 

        لـف كامــام خلـعص أ.د/ ويـي الشعر األمـا اإلنسان فـقضاي هالدكتـورا ر حممد سعد العجميـ ص .20
           دـواب حممـد الطـسعي أ.د/
     ن إمساعيل ع د الغينـحس د./
        السقا ود ع د ااميدـحممأ.د/ 

ي ـر الراعـي شعـة فـالت ااجاجيـالتشك هالدكتـورا رز مطلق نصاـع د العزي .21
 ريـالنمي

        لـف كامـام خلـعص أ.د/
           دـواب حممـد الطـسعي أ.د/
     ن إمساعيل ع د الغينـحس د./

           ورـي منصـكـد ز أمحأ.د/ 
ي مسرح ـة فـة الدراميـالت ال نيـتشك تاملـاجست دـدوح حممـأروه مم .22

 ة واألداةـاج الرؤيـسعيد حج
 واد شع ان الفةام    ـد/ ع د اجل.أ 
 حسني             هـد ع د اللـد/ حممأ. 

              دـل حممـي إمساعيـانهد/ .أ 
ة ـد دراسـف القعيـات يوسـل يف روايـال ط املـاجستت ودـد حممـا أمحـمه .23

 ةـفني
        لـف كامـام خلـعصد/ .أ 
 أ.د/شهيـر أمحـد دكـروري        
          انـد ع مـاء حممــهبأ.د/  

 

 قسـم دلـم انلغـة

ن  ـة ابـي رواية رحلـط النصي فـالرتاب املـاجستت  ـد رجـان أمحـإمي .24
 وظـ  حمفـة لنجيـفطوم

 

 ي الدين ع مان حمس ـحمد/ .أ 
    يـعيس ةـي شةاتـعيسد/ .أ 
 سيد  ع د االيمع د املنعم أ.د/  
 ودـحمم رـرف ماهـأشد/ .أ 

     يـد شلقامـالء حممـع  د./

املركـ  االمسي فـي لغة القانـون تركي ـه  املـاجستت دـي أمحـان فتةـإمي .25
اب ترمجـة القانون املدنـي تووظائفه فـي ك

 للطهطاوي وآخريـن
 

 أ.د/ أمحـد عـارف حجـازي
    د حسام الدين لطفيـحممد/ .أ 
    يـة عيسـي شةاتـعيسد/ .أ 
    ر حامد ع د الكرميـصابأ.د/  

 :ـرارـانقـ 

 والإشراف . اتوافق انمجلس دلى انتسجيل          
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     :انثا   دشر انمـوضوع
 ( 10عددهـم )   رابعـاً : موضودـات متنودـة :

 

 
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 القسم

 

 دالمــ

 ملـدة عـام الشريعـة اإلسالميـة هالدكتـورا صاحل السيد ع د التواب .1
 ملـدة عـام است نائـي علـم اللغـة ه الدكتـورا مـاء سيد إبراهيـعلي .2
 نملـدة عاميـ الفلسفـة اإلسالميـة ملـاجستت ا  ارق حمسن ع مان أمحد .3

 

 تعـد ـل موضوع
 

 
 
 

4. 

 
 
 

  نع د القوي صميدة سليما

 
 
 

 

 ـاجستتامل

 
 

 
 الشريعـة اإلسالميـة

 يضـااد األر ـإفسـ  : ] موضوعتعديل  
ــة والتعــدي عليهــا مــن منظــا ور الفقــه لزراعي

علي [ راسة فقهية مقارنـة  ي دـاإلسالم

 :  أ  يصبح
اد األرض الزراعيـــة والتعـــدي عليهـــا ـإفســـ ]
 [ ةـي الشريعة اإلسالميـف

علما  بأ  هذا التعديل 

 جوهريغير  
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 

 

 
 

 دـر أمحـر بشيـعام

 
 
 

 
 
 

 ـاجستتامل

 
 
 
 
 

 
 علـم اللغـة

اد ـاألبعـــ  :] موضـــوع.تعـــديل 1
ـــ ـــد الفـــراء ف ـــة للفكـــر اللغـــوي عن ي  ـالتداولي

ــ ــه معان علــي أ  [ ي القــرآن ـكتاب

 :  يصبح
ــــد ـبعــــاأل ] اد التداوليــــة للفكــــر اللغــــوي عن

 [ رآنـي القـاألخفش يف كتابه معان
لتغيير  علما  بأ  هذا ا

 جوهري
ـــ2 ـد . وافــــق القســــم علـــي اعتــــذار السي

ن أ.د/ ع ــــــد املــــــنعم الســــــيد أمحــــــد، عــــــ
ويصــبح االشــراف اإلشــراف ،

 : علي النحو التالـي
   أشرف ع د ال ديع ع د الكرمي د/.أ 
 د./ حممـد أمحـد ع ـد الص ـور 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (12) م11/3/2019 في دمنعقالمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 إنغـاء قيـد
 

 
 

6. 

 
 

  أمسـاء علي حممد عفيفي
 

 

 الدكتـوراه
 

 
 

 الشريعـة اإلسالميـة
وذلك بناءً علي  ل  السيد الدكتور/ 

، إبلغاء علـي محمد عفيفي
 ـه نظـراً لوفاهتـا تسجيـل ابنت

 
 

7. 
 

 
 

 حممد ع د هللا السيد جوهر

 
 

 

 ـاجستتامل

 
 

 الميـةالفلسفـة اإلس

وذلك بنـاءً علي  ل  السيـد أ.د/ 
، عبد الستار ميهوب سيد

املشرف علي الطالـ  ؛علماً أبن 
املذكور لـم يتصل بسيادته وغت منتظم 

 ومل يتابع .
 

 
 

 

8. 

  هالدكتـورا . السيد علي علي شعي 1
 

 
 الفلسفـة اإلسالميـة

 
نظـراً ملرور أك ر من مخس سنوات علي 

ة أوراق ـأي بتقدمي  االتسجيل ومل يقومو 
 وعدم جديتهـم . حب ية خاصة ابلدراسة

 ـاجستتامل . عمر خمتار ع د ااميد2
 ـاجستتامل علي حممد ع د الغين. أمحد 3

 

 راضي حممود حممد. خلف 4
 

 ـاجستتامل

 ـاجستتامل جاد قرشي نور الدين. حازم 5

 

 إضافـة مشـرف
 

 
 
 

9. 

 
 
  

 ي حممدايمسيـن جمد

 
 
 

 ـاجستتامل

 
 
 

 التاريـخ اإلسالمـي

أ.د/ مسيةــــة حممــــد زيــــن  إضافـــــة
العابـــــــدين، كمشــــــــرف مشــــــــارك 
،وذلــك لالســتفادة مــن ختصصــها 

ـــبح يف اللغـــة الفارســـية  ليص

 النحـوعلـي  االشراف
 : التالي

             نعمـة علـي مرسـيأ.د/  
 أ.د/ مسيةة حممد زين العابدين 

 
 
 

10. 

 
 

 

 
 كامل رشوانمحدي حممد  

 
 
 

 ـاجستتامل

 
 
 

 التاريـخ اإلسالمـي

أ.د/ مسيةــــة حممــــد زيــــن  إضافـــــة
العابـــــــدين، كمشــــــــرف مشــــــــارك 
،وذلــك لالســتفادة مــن ختصصــها 

ـــبح يف اللغـــة الفارســـية  ليص

 النحـوعلـي  االشراف
 : التالي

             نعمـة علـي مرسـيأ.د/  
 أ.د/ مسيةة حممد زين العابدين 
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 . ـوافقــةانم   :ـرارـانقـ 

 : انعلاقات انثقافيـةموضودات 

     :انثانث دشر انمـوضوع
 موافقـة جملـس بشـأن ،م4/3/2019الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       

 مـنكـل    مشاركــة ، علـيم28/1/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسـته" النحو والصـرف والعـرو قسـم " 
 : ذةـادة الأساتـانس

ــة علــي أن يقــوم ابألمحــال التدريســية د./  . أ.د/ ممدوح حممد ع د الرمحن الرمايل1 ــد يليف محم

 محمود
ــعلــي أن يقــوم ابألمحــال التدريســية د./  . أ.د/ أمحـد حممـد الصغيـر2 ــب ـكريم ة رج

 محمود
ه عبد ــد طـمحمد./ علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية  .  د./ أميـن فتةي ع د السالم3

 هــالل
حسام محمد عبـد علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د./  .  د./ مجعـة عوض ع د الوهاب4

 الرحيم
  10اباضـــــــور فقــــــط فـــــــي املؤمتـــــــر املنعقــــــد بكليــــــة دار العلــــــوم جامعــــــة القــــــاهرة ،وذلــــــك يف الفــــــرتة مــــــن  :

 م .11/4/2019
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

     :انرابع دشر ضوعانمـو
الطل  املقدم  بشـأن ،م4/3/2019الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       

 : ذةـادة الأساتـانس مـن كل  من
 

 األستـاذ بقسم الدراسات األدبية . أ.د/ حممـد ع د اللـه حسني1
 ووكيـل الكليـة لشئون ال يئـة

 األستـاذ بقسم ال الغة والنقد األدبـي .د/ مصطفي بيومي ع د السالم. أ2
  [ ؛الــذي تنظمــه اهليئــة العامـة لقصــور  إقليم وسط انصـعيد انثقـاف  انتاسـع دشـر: ]   مؤتمـراضــور

 م .21/3/2019:  18ال قافة يف الفتـرة مـن 
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (14) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :انخامس دشر انمـوضوع
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 موافقـة جملس بشـأن ،م4/3/2019الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       
، م25/2/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ هجبلسـت" البالغة والنقد األدبي واألدب المقار قســم " 

درس ابلقسم اضور فعاليات جـائزة الشـارقة ـ، املتامر محمد عبد العزيزالسيد الدكتـور/  مشاركـة علي
:  16؛وذلــك يف الفــرتة مــن  يف إحــدل الــدورات الســابقة م يف القــاهرة بوصــف ســيادته فــائزاً لإلبــداع العــريت الــيت ســتقا

أبعمـال سـيادته اذ املسـاعد ابلقسـم ـ، األستـطه حنا  عليورة/ ـدة الدكتـم، علـي أن تقـوم السـي20/4/2019
 خالل تلك الفتـرة .

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة          

 

     :انسادس دشر انمـوضوع
 موافقـة جملس بشـأن ،م4/3/2019الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ انخطـاب       

السـيد  مشاركــة ، علـيم25/2/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسـته" النحو والصـرف والعـرو قســم " 
ابلقسـم اضـور فعاليـات جـائزة الشـارقة لإلبـداع  األستــاذ املسـاعد، إبراهيم سند إبـراهيمالدكتــور/ 

؛وذلـك يف الفـرتة  دورات السـابقةيف إحـدل الـ م ابجمللس األعلى لل قافة يف القاهرة بوصـف سـيادته فائــزاً العريت اليت ستقا
 اذ املسـاعدـ، األستـربيع عبد الحميد علي/ ـورالدكتـ م، علي أن يقـوم السـيد20/4/2019:  16من 

 أبعمال سيادته خالل تلك الفتـرة .ابلقسم  املتفرغ
     :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         
 

 
 

 ما  ستجـد من  دمــــال () 

     :الأول انمـوضوع
 م،25/2/2019خ ـاملنعقـدة بتاريـ جبلسته" النحو والصرف والعرو قسـم "  موافقـة جملس بشـأن       

ي حمافظـة ـاذ ابلقسـم ،وعميـد الكليـة إلــاألستـ ،محمد عبد الرحمن الريحـانيعلي سـفر السـيد أ.د/ 
:  18ن ـرتة مــــــ؛وذلــــــك يف الفــــــر ـللمؤمتــــــ ي التاســــــع عشــــــر كــــــرئيسـر اإلقلــــــيم األدبـــــــالــــــوادي اجلديــــــد اضــــــور مؤمتــــــ

 م .21/3/2019
     :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (15) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :انثا   انمـوضوع
د عبـد الـرحيم عبـ / ـ" للطالـ ات ألدبيةـالدراسم " ـل مـن قســالتشـكيل املرسـ بشـأن      

   .ـي جملس التأديـال إلـ، احملالموجود

    :ـرارـانقـ 
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نلشـئون انقا و يـة  فتـو انموافقة دل  ر ي نجنة اندراسات انعليا ،و رد انتشكيل نلقسـم وترسـل          

  ها .يف الاستمرار  ها ة مجل  انتأد ب  م حتىنلإفادة دن وقف الإجراءات 
 
 

     :انثانث انمـوضوع
اندراســات انبينيــة فــ  انعلــوم   : ] بعنــوان ي التاســعـي للمـؤمتر الدولـــقـرتح املقــدم مـن املســئول املالــامل بشـــأن     

 :   ـوه  كانتان، ل بع  ال نـودـول تعديـح [ انعربية والإسلامية ف  ضوء انتسارع انتكنونوج  وانمعرف 
 ( دوالر أو ما يعادهلا للمشارك ب ة  من اخلارج دون حضـور . 100)  .1
( دوالر أو مــا يعادهلــا للمشـــارك مــن اخلــارج حبضـــور دون حبــ  ،ويتةمــل االستضـــافة علــي حســـابه  100)  .2

 ة .ـ( دوالر لإلقامة خارج فندق اجلامع 200اخلاص غت شاملة االستضافة ،ويزداد امل لغ إيل ) 

ق اجلامعة ( دوالر أو ما يعادله لل ة  من خارج مصر شاملة نشر ال ة  ،واالستضافة يف غت فند 350)  .3
 ن .ـ( دوالر حبد أقصي ليلتي 300ي ) ـر ،وخيف  إلـ وال أايم املؤمت

 ( دوالر أو ما يعادهلا لل ة  من خارج مصر شاملة نشر ال ة  ،واالستضافة بفندق اجلامعة . 250)  .4

،واالستضــافة والكتــاب ( جنيـه لل ةــ  حبــد أقصــي ثالثــني صــفةة مــن داخــل شــاملة نشــر ال ةــ   1000)  .5
 ي وما يزيد علي ذلك حتس  الصفةة بعشرين جنيهـاً .التذكار 

حبد أقصي ثالثني صفةة من داخل مصر شاملة نشر ال ة  ،واالستضافة يف غـت  ( جنيه لل ة  2000)  .6
 بعشرين جنيهـاً . فندق اجلامعة والكتاب التذكاري ،وما يزيد علي ذلك حتس  الصفةة

 
 
 

     :ـرارـانقـ 

 جنيـه ( 400) بحـد  قصـ   دل   ن  شـمل انمبلـر رسـوم انتحكـيم قترحانم دل  ةوافقانم        

 ،وإدفاء الأسـاتذة % ( 50)    ةـمن  سب بانكلية انمعاو ة إدفاء انهيئةو   و ثلاثة كمينحنم نلبحث

 .  صندوق انبحث انعلم  من  نمن نيس نهم حق صرف بدل اننشر من داخل انجامعة
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 (16) م11/3/2019 في دالمنعقمـارس  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 

     :انرابع انمـوضوع
س دار ـبر م  ليسان ةـالئة من(  20)  نص ال ند أنـبش  ،دميد انكليةد أ.د/ ـمكت  السي الوارد من انخطـاب      

عات الـيت يـرد يف شـأ ا نـص يف لعـرض علـي جملـس الكليـة كافـة املوضـو ل] : تنص دل  العلوم بنظام التعليم املدم 
[  علــي قــرار جملــس  الكليــة قللتصــدي،وقــد يتطلــ  األمــر للجامعــة  مــواد هــذه الالئةــة الختــاذ القــرار املناســ 

 :  رح هـوـوانمقت،
،وال يسـمح ابنتقـال الـدارس  ( مـواد 4ي ) ـابلـ  م  حبـد أقصـ الدراسـيةلكل الفرق  يـصيف لفص بعقدح ـيسم] 
 .[  وبـي رسـر من مادترق اتلية أبك ـلف
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة          
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  دصراً   ةانثانثام انسادة  تماع و غلق انمحضر ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــن  ميــ                                       اً ـس نغو ـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمد  

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

انسيد محمد سيد دبد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب

 ،،،             عتمــد                                                                                                            

د ـــدمي                                                                                                                     

 ةـــانكلي

   / .د                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمن انر حا                                                     

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(17) م11/3/2019 في دالمنعق سر مـا عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   


