كلية دار العلوم
.3+
Faculty of Dar El.Uloom
إدارة أمانة مجلس الكلية

جامعة المنيا
Minia University

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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(مـارس ) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2019/3/11م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــد االجتمــاا الســيد اذســتات الــد تور /محمــد دبــد انــرحمن انر حــا

 -رئــيس المجلــس

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



بـد

السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيس اجمللس بتوجيه الشكر إيل كـ ٍل مـن :

:

 .1السيـد أ /.علي عبد السالم رجب – مديـر عام التعليم ابملديريـة
 .2السيـد أ /.أحمـد محمـد طلـب علـي – وكيـل وزارة األزهر الشريف
النضمامهم إلـي دورة جملس الكلية ف ـي دورتـه ااالي ـة ،وعلـي دورهـم الك ـت وتعـاو م وتيسـتهم معنـا يف التـدري
امليدانـي .
 انمعا يـر اخلاصة جبائزة مصر للتميز ااكومـي .
 افتتـاح املؤمتـر يوم األحد املوافـق 2019/3/24م.
 ا عقـاد اجتماع عام للكلية يوم األحد املوافـق 2019/3/17م ،خبصوص املؤمتـر .
 لا تتـم مناقشات أثناء أايم انعقاد املؤمتـر .
 ممنوع االعتذارات أثناء االفتتاح ،وأثناء اجللسات ألي زميـل .
 باننسبـة جملالس األقسـام ال تنعقد أثناء املؤمتـر .

وبعـد أن فرغ اجمللـس من االستهـالل بـدأ عرض موضوعـات اجللسة علي
انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل

اننحـو انتانـ

:

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2019/2/11م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثا :
انخطـاب الوارد من قسـم " البالغة والنقد األدبي واألدب المقـار " جبلسـته املنعقـدة

بتاريـخ 2019/2/25م ،املوافقـة علـي مـا ورد مـن تقرير اللجنة العلمية لرتقية األساتـذة املسـاعدين خبصــوص تـرقي ـة
السيد الدكتـور /تامر محمد عبد العزيز ،املـدرس ابلقسم إلـي درجــة
القسـم .
انقـــرار:

انمـوافقة دل

تعيينه ستاذاً مسادداً بانقسم .

انمـوضوع انثانث:
2

أستـاذ مسـاعد بـذات

ـالمي" بجلسـت المنعقـدة بتاريــخ 2019/2/25م ،علـي
ـاريا االسـ
بشــأن موافقـة مجلـس ســم "التـ

انتـداب السيــد أ.د  /محمد سيد كامل ،اذستــات ورئـيس القسـم لمــدة يـوم واحـد فــي اذسـبوا يـوم الخمـيس
بكلية اآلداب جامعة بني سويف في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعـي 2019/2018م .

انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انرابع:
انخطـاب الوارد من مدير مركز التعليم املـدم بشــأن املالحظـات الـواردة علـي الالئةــة الدراسـية اخلاصــة ب م ـ
ليسانس العلوم العربيـة واإلسالمية وحتقيق التـراث بنظام التعليم املدمـ ،تبيـن الآتـ :

المالحظة

مالحظات

التعديل

املتطل ـ الس ــابق ملق ــرر ف ــن ق ـراءة امل طو ــات 115ت أ يُعدل متطل املادة إىل  115أ د
غت موجود ابلالئةة واملوجود مقرر رقم  115أ د.

خطأ مط عي

تغيت املتطل السابق ملقرر العقيدة وعلم الكـالم  234ف يُعدل املتطل إىل  114ش ر وهو
سابق على املادة األصلية
ل املس ــتول ال ــا – الفص ــل الدراس ــي ال الـ ـ  ،حيـ ـ إن
املتطل موجود إج اري يف نفس املستول.

خطأ مط عي

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

خطأ مط عي

انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضودات شئـون انطـلاب :
انمـوضوع انرابع:

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

الفرقـة األولـي ( انتظـام )

الفرقـة األولـي ( انتسـاب )

اثنويـة عامة ( أدبـي )

 2000طالـب

 500طالـب

اثنويـة عامة ( علمـي

 500طالـب

 300طالـب

علـوم )

اثنويـة عامة ( علمـي

 250طالـب

رياضـة )

3

 200طالـب

االجمالـي

 1000طالـب

 2750طالبـا

انقـــرار:

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

طانب ا تساب .

انمـوضوع انخامس:
انخطـاب الوارد من السيـد أ.د /وكيـل الكلية لشئون التعليم والطـالب بشــأن اعتـذار حال ـة الطال ـ  /أحمــد
جمال شمس الدين ،ابلفرقـة ال انيـة ( انتظـام ) عـن عـدم دخولـه امتةـا ت الت لفـات دور ف ايـر للعـام
الفلسفة االسالمية ] .
اجلامعـي 2019/2018م ،فـي مـادة [ اللغة االنجليزية –
انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انسادس:

انخطــاب الــوارد مـن اإلدارة العامــة للشــئون القانوني ـة بنتيجــة الفتـول رقــم (  ) 44لسنــة 2019م ،بشـــأن املوافقــة

علـي تعدي ـل اتري ـخ مي ـالد الطال ـة /إيما

يوسف ريـا

1990/5/12م ،كما هـو مدون بشهادة امليالد وال طاقة الش صيـة .

حسـين ،م ـن 1990/5/14م ،إلــي

انقـــرار:

انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انسابع:
انخطـاب الوارد مـن اإلدارة العامة للشئون القانونيـة بنتيجـة الفتـول رقــم (  ، ) 2رقــم (  ) 7لسنــة 2019م ،دلـ
الأتـ

:

 .1تعد ـل شهادة خترج اخلريـ  /مصطفي إبراهيم محمود محمد ،مـن جيد جدا إلـي جيد

جدا مع مرتبة الشرف كمـا ورد بنتيجـة الفتـول .
 .2منـح السيد املذكـور بيـان برتتي ه علـي الدفعة لعـام 2012م .

انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انثامن:
انخطاب الوارد مـن السي ـد أ.د /وكي ـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب بشــأن إيق ــاف قي ـد بعـ
اجلامعـي 2019/2018م ،و سماؤهـم كانتانـ :

الطـالب للعــام

م .

االسـم

بالفرقـة

.1

أحمـد عبد الناصر عفيفـي

الرابعـة ( انتسـاب ) باق

.2

محمـود محمد طلعت محمـد

انتسـاب) باق

4

الرابعـة (

.3

أحمـد عادل محمد محمـد

الرابعـة ( انتسـاب ) باق

.4

خالـد عاشـور حسيـن

الرابعـة ( انتظـام ) باق

.5

أحمـد عبد الباسط إسماعيل

الرابعـة ( انتظـام ) باق

.6

عامـر محمد حسـن خليـل

الرابعـة ( انتظـام ) باق

 علمـاً أب م مطلوبون للتجنيد اعت اراً مـن بداية العام الدراسـي ال انـي 2019/2018م ،ايـن حتديد مـوقفهم
من التجنيـد .

انقـــرار:

انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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موضودات اندراسات انعليا :
انمـوضوع انتاسع :

ولا ً  :انمنـح  :عددهـم ( ) 17
المجمـوع

االســم

القسم

الدرجـة

.1

علـي مجال حممد حسـن

علـم اللغـة

الدكتـوراه

مرت ة الشرف األويل

.2

مفتاح إبراهيم مفتاح الصل

الشريعـة اإلسالميـة

الدكتـوراه

مرت ة الشرف األويل

مسلسل

التقدير

.3

حممـد جن ـان فهـاد

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.4

سعـود ع د هللا محـود

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.5

عايـ

دواس ابتـل

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.6

مطيـع م ـارك فالـح

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.7

فهـد حممد مطر الفضلي

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.8

نـواف متع وسام متع

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.9

عـوض سعد مـرزوق

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.10

حممـد م ارك رشيـد

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.11

فهيـد محـد م ـارك

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.12

حممـد فاحل منيجر راشد

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

5

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.13
.14

نـورا دوـيم فالح سيف

الشريعـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.15

ع ادي اليمين يوسف ميين

الفلسفـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.16

يوسـف أمحد يوسف اليمين

الفلسفـة اإلسالميـة

املـاجستت

ممتـاز

.17

ع د اجلواد حممد ع د اجلواد

التاريـخ اإلسالمـي

املـاجستت

ممتـاز

انقـــرار:

سعود حممد سلمان ثوي

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

رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

نائـ

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انعاشر :
م .

االســم

ثا يـاً  :انتسجيـلات  :عددهـم ( ) 12
الدرجـة

موضوع الرسالة

المشـرف

قسـم انشر عة الإسلاميـة

.1

أمحـد ع د اللـه العتي ـي

الدكتـوراه

النـوازل يف التشريع اجلنائي وتط يقاهتـا
القضائية فـي دولـة الكويـت دراسـة فقهيـة
تط يقيـة مقارنـة

.2

مسـوه هادي حممد ش ي
العجمـي

املـاجستت

األحاديـ ال الثية من كالم املصطفـي صلي
اللـه عليه وسلم مجـع ودراسـة

أ.د /عـزت شةاتة كـرار
د /.هـدي حسن صديـق

.3

فا مـة سويد موسـي
الرشيـدي

املـاجستت

شـروط االحتجاج اباديـ عنـد األصولييـن
وأثره فـي الفقه اإلسالمـي

أ.د /حممد ع د الرحيم حممد

أ.د /حممد شرف الدين خطاب

قسـم دلم انلغة

.4

صابـر أمحد مصطفـي

الدكتـوراه

داللـة الرتاكيـ فـي النظـرات والع ـرات
للمنفلو ـي

أ.د /أمحـد عـارف حجـازي
أ.د /أشرف ع د ال ديع ع د الكرمي

.5

هالـة بنت خليفة بن علي
الك يـري

الدكتـوراه

األفعـال الكالمية فـي الصةف العمانية
دراسة لصفةة ال قافة واملنوعات من صةيفيت
عمان والو ـن 2018م دراسـة تداوليـة

أ.د /أشرف ع د ال ديع ع د الكرمي

.6

صالـح أمحد ع د الرشيد

د /.عـالء حممـد شلقامـي

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

الدكتـوراه

الداللـة الرتكي ية اروف اجلر وأثرها يف شعر
6

أ.د /حممد ع د الرمحن الرحيانـي

ابن خفاجة دراسة يف املعين وظل املعين

م ـروك

.7

حيـي حممد عيسي موسـي

.8

صفـوت ماهر كمـال

قسـم انفلسفة الإسلامية
حاشية علي شرح اهلدهدي أم ال اهني أبو
املـاجستت
ال كات أمحد بـن حممد العدول املالكي دراسة
وحتقيـق

د /.من ـر أمح ـد من ـر
أ.د /السيد حممد سيد ع د الوهاب

قسـم انبلاغة واننقد الأدب

املـاجستت

املت يـل السردي وصراع األنساق ال قافية
فـي رواايت نطاوي ع د ااميد نطاوي

د /.زينـ فرغلـي حافـظ
د /.أمحـد راشـد إبراهيـم
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قسـم اندراسات الأدبية

.9

هالـة رفعت إمساعيـل

املـاجستت

صـورة اجملتمع فـي رواايت مين سالمـة

أ.د /عصـام خلـف كامـل
د /.منتص ـر ن يـه حممـد

.10

حسنـاء ع د اهلادي مجعة

املـاجستت

بنـاء الش صية فـي رواايت دعـاء ع ـد
الرمحـن دراسـة فنيـة

أ.د /عصـام خلـف كامـل
د /.صـدام حسني ع د ال ديع

.11

ه ـه حممـد رمضـان

املـاجستت

األنـا واآلخر فـي روايـات صنع اللـه إبراهيـم
دراسة فنيـة

د /.هـدي حسـن ع مـان
د /.أمحـد حممد أمحد اللي ـي

.12

صفـاء شع ان ع د ااميد

املـاجستت

تقنيـات السرد فـي روايـات خليـل اجليـزاوي

أ.د /عصـام خلـف كامـل
د /.سهيـر حممـد حسانيـن

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .

انمـوضوع انحادي دشر:
م .

االســم

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :عددهـم ( ) 25

الدرجـة

موضوع الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم انشر عة الإسلاميـة

.1

حممـد يوسـف عمـر

الدكتـوراه

مقاصـد الشريعة اإلسالمية عند اإلمام
املـازري وأاثرها فـي أحكام املعامالت
املاليـة

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /حممد شرف الدين خطاب
أ.د /حممـود حممـد عـوض

.3

ع د العزيز نياف جزاع
رويعـي

املـاجستت

القضـاء ابلقرائن عنـد ابـن قيم اجلوزيـة
دراسـة فقهيـة مقارنـة

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

7

.4

ع د الرمحن فيةان املطتي

املـاجستت

التفريـق القضائي بني الزوجني يف قانون
األحوال الش صية الكوييت دراسة فقهية
قانونية تط يقية يف احملاكم الكويتيـة

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /حممد ع د العزيز إبراهيم

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.5

سالـم ع د الرمحن عامر

املـاجستت

أثـر السن فـي مسائل األحـوال
الش صيـة

أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
د /.زاهر فؤاد حممد أبو الس اع
أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي

.6

خالد حممد مرزوق العازمي

املـاجستت

اإلمـام حيىي بن سالم ال صري منهجـه
وأثره فـي التفسيـر

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي

.7

أمحـد إبراهيـم سعـد جـالل

املـاجستت

أراء الشوكانـي األصولية من خـالل
تفسيـره

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

.8

خالد ع د اللطيف عاي

املـاجستت

اإلمـام ابن عطية األندلسـي أصوليا من
خالل تفسيـره احملـرر الوجيـز

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

.9

حمصـن ار صر حمصن

املـاجستت

اإلمـام النسائـي ومنهجه يف كتابـه
خصائـص علي بن أبـي الـ رضـي اللـه
عنـه

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

.10

أمحد محود سعود ع د اللـه

املـاجستت

مسائـل املعامالت املالية فـي قات
اانفيـة آلبـي الوفـاء القرشـي
ت 775هـ مجـع وترتي وتوثيـق

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د/آمـال حممد ع د الغنـي

.11

صـالح سعود سامل هادي

املـاجستت

مسائـل املعامالت املالية التـي أتفـق فيها
املذه اان لي مع املذه اانفي
دراسـة مقارنـة

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /حممد ع د العزيز إبراهيم

.12

حممـد غامن سعيد املنيـع

املـاجستت

فقـه اإلمام أبـي ااسـن التميمـي اان لي
فـي غيـر الع ادات دراسـة فقهيـة مقارنـة

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار

8

أ.د /وجيـه حممـود أمحـد
.13

عـواد ص ـر حممد ص ـر

املـاجستت

االختيـارات األصـولية لإلمـام الزركشي ت
 794هـ

أ.د /حممـد ع د الرحيم حممد
أ.د /عـزت شةاتـة كـرار
أ.د /وجيـه حممـود أمحـد

ــــــــــــــــــــــــــــ
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قسـم انفلسفة الإسلاميـة

.14

رائـد سيـد حممد أمحد

الدكتـوراه

.15

أمحد حممد أمحد أبو الده

املـاجستت

.16

مصطفـي حممود رمضـان

املـاجستت

املنطـق ومناهـ ال ةـ عنـد ال يضـاوي
ت 685هـ

أ.د /نـاصـر هاشـم حممـد

أ.د /مح ـادة علـي أمح ـد

أ.د /السيد حممد سيد ع د الوهاب

أ.د /أمحد حممود إمساعيل اجلزار
أ.د /حممـد علـي اجلنـدي

خمطـوط األنوار اإلهلية يف شرح املقدمة
السنوسية للشيخ ع د الغين النابلسي سنة
أ.د /السيد حممد سيد ع د الوهاب
1143 : 1050هـ حتقيق ودراسـة
روضـة املريدين ألبـي جعفر حممـد بـن
ااسني بـن يزداينـار
ت 472هـ دراسـة وحتقيـق

أ.د /ع د الراضـي ع د احملسن

أ.د /السيد حممد سيد ع د الوهاب

أ.د /حممـد سالمة ع د العزيـز

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

.18

آيـات رج حممود أمحد

املـاجستت

ااـروف العاملة من خالل القامـوس
احمليـط للفتوز أابدي ت 817هـ

.18

حممـود حممد الصغت علي

املـاجستت

اخلصائـص النةوية والصرفية فـي لغـة
الصةف املعاصـرة روز اليوسف منوذجـاً
العـدد  4594 : 4593دراسـة حتليليـة

9

أ.د /حممد ع د الرمحن الرحيانـي

أ.د /أشـرف ماهـر حممـود

د /.إبراهيـم سنـد إبراهيـم
أ.د /رج ـ حممـود أمحـد

أ.د /أشـرف ماهـر حممـود
أ.د /أمحـد حممـد الصغيـر

ــــــــــــــــــــــــــــ
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قسـم اندراسات الأدبية

أ.د /ع د اجلـواد شع ان الفةام
سيميـاء الليـل والنهار فـي الشعـر
األندلسـي من عصر ملوك الطوائـف حتـى أ.د /حممـد ع د اللـه حسني
أ.د /ع د املرضـي زكراي خالد
ايـة عصر املوحديـن

.19

حممـد حسانيـن إمـام

الدكتـوراه

.20

صـر حممد سعد العجمي

الدكتـوراه

قضايـا اإلنسان فـي الشعر األمـوي

.21

ع د العزيـز مطلق نصار

الدكتـوراه

التشكـالت ااجاجيـة فـي شعـر الراعـي
النميـري

.22

أروه ممـدوح حممـد

املـاجستت

تشكـالت ال نيـة الدراميـة فـي مسرح
سعيد حجـاج الرؤيـة واألداة

.23

مهـا أمحـد حممـود

املـاجستت

ال طـل يف روايـات يوسـف القعيـد دراسـة
فنيـة

.24

إميـان أمحـد رجـ

املـاجستت

الرتابـط النصي فـي رواية رحلـة ابـن
فطومـة لنجيـ حمفـوظ

.25

إميـان فتةـي أمحـد

املـاجستت

املركـ االمسي فـي لغة القانـون تركي ـه
ووظائفه فـي كتاب ترمجـة القانون املدنـي
للطهطاوي وآخريـن

أ.د /عصـام خل ـف كامـل

أ.د /سعيـد الطـواب حممـد

د /.حسـن إمساعيل ع د الغين

أ.د /حممـود ع د ااميد السقا
أ.د /عصـام خلـف كامـل

أ.د /سعيـد الطـواب حممـد

د /.حسـن إمساعيل ع د الغين
أ.د /أمحـد زكـي منصـور

أ.د /ع د اجلـواد شع ان الفةام
أ.د /حممـد ع د اللـه حسني
أ.د /هانـي إمساعيـل حممـد
أ.د /عصـام خلـف كامـل
أ.د/شهيـر أمحـد دكـروري
أ.د /هب ـاء حممـد ع مـان

قسـم دلـم انلغـة

أ.د /حمـي الدين ع مان حمس
أ.د /عيسـي شةاتـة عيسـي
أ.د /ع د املنعم ع د االيم سيد
أ.د /أشـرف ماهـر حممـود

د /.عـالء حممـد شلقامـي

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .
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أ.د /أمحـد عـارف حجـازي
أ.د /حممـد حسام الدين لطفي
أ.د /عيسـي شةاتـة عيسـي
أ.د /صابـر حامد ع د الكرمي

انمـوضوع انثا

دشر:

رابعـاً  :موضودـات متنودـة  :عددهـم () 10

م .

االســم

الدرجـة

القسم

المــد

.1

السيد ع د التواب صاحل

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

ملـدة عـام

.2

عليـاء سيد إبراهيـم

الدكتـوراه

علـم اللغـة

ملـدة عـام است نائـي

.3

ارق حمسن ع مان أمحد

املـاجستت

الفلسفـة اإلسالميـة

ملـدة عاميـن

.4

ع د القوي صميدة سليمان

املـاجستت

الشريعـة اإلسالميـة

.5

عامـر بشيـر أمحـد

املـاجستت

علـم اللغـة

تعـد ـل موضوع

تعديل موضوع  [ :إفس ـاد األراضـي
الزراعيــة والتعــدي عليهــا مــن منظ ـور الفقــه
اإلسالمـي دراسة فقهية مقارنـة ] علي

أ يصبح :
[ إفسـ ـاد األرض الزراعيــة والتعــدي عليه ــا
فـي الشريعة اإلسالميـة ]
علما بأ هذا التعديل
غير جوهري

.1تع ــديل موضـــوع  [:األبع ـ ـاد
التداولي ــة للفك ــر اللغ ــوي عن ــد الفـ ـراء ف ـ ـي
كتابــه معانـ ـي القــرآن ] علــي أ

يصبح :
[ األبع ـ ـاد التداولي ــة للفكـ ــر اللغ ــوي عنـ ــد
األخفش يف كتابه معانـي القـرآن ]
علما بأ هذا التغيير
جوهري

 .2واف ــق القسـ ــم عل ــي اعتـ ــذار السيـ ــد
أ.د /ع ـ ــد امل ـ ــنعم الس ـ ــيد أمح ـ ــد ،عـ ـ ـن
اإلشـراف ،ويصــبح االشــراف
علي النحو التالـي :
أ.د /أشرف ع د ال ديع ع د الكرمي
د /.حممـد أمحـد ع ـد الص ـور

ــــــــــــــــــــــــــــ
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إنغـاء قيـد

.6

أمسـاء علي حممد عفيفي

الدكتـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

.7

حممد ع د هللا السيد جوهر

املـاجستت

الفلسفـة اإلسالميـة

 .1السيد علي علي شعي

الدكتـوراه

 .2عمر خمتار ع د ااميد

املـاجستت

 .3أمحد علي حممد ع د الغين

املـاجستت

 .4خلف راضي حممود حممد

املـاجستت

 .5حازم جاد قرشي نور الدين

املـاجستت

ايمسيـن جمدي حممد

املـاجستت

التاريـخ اإلسالمـي

املـاجستت

التاريـخ اإلسالمـي

وذلك بناءً علي ل السيد الدكتور/
علـي محمد عفيفي ،إبلغاء
تسجيـل ابنتـه نظـراً لوفاهتـا
وذلك بنـاءً علي ل السيـد أ.د/

8.

الفلسفـة اإلسالميـة

سيد عبد الستار ميهوب،
املشرف علي الطالـ ؛علماً أبن
املذكور لـم يتصل بسيادته وغت منتظم
ومل يتابع .
نظـراً ملرور أك ر من مخس سنوات علي
التسجيل ومل يقوموا بتقدمي أيـة أوراق
حب ية خاصة ابلدراسة وعدم جديتهـم .

إضافـة مشـرف

.9

إضافـ ــة أ.د /مسية ــة حمم ــد زي ــن
العاب ـ ـ ــدين ،كمش ـ ـ ــرف مش ـ ـ ــارك
،وذلــك لالســتفادة مــن ختصصــها
يف اللغــة الفارســية ليصـــبح

االشراف علـي النحـو

التالي :
أ.د /نعمـة علـي مرسـي
أ.د /مسيةة حممد زين العابدين

 .10محدي حممد كامل رشوان

إضافـ ــة أ.د /مسية ــة حمم ــد زي ــن
العاب ـ ـ ــدين ،كمش ـ ـ ــرف مش ـ ـ ــارك
،وذلــك لالســتفادة مــن ختصصــها
يف اللغــة الفارســية ليصـــبح

االشراف علـي النحـو

التالي :
أ.د /نعمـة علـي مرسـي
أ.د /مسيةة حممد زين العابدين
12

انقـــرار :انمـوافقــة .

موضودات انعلاقات انثقافيـة :
انمـوضوع انثانث دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ 2019/3/4م ،بشـأن موافقـة جملـس
قسـم " النحو والصـرف والعـرو "جبلسـته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/1/28م ،علـي مشاركــة كـل مـن
انسـادة الأساتـذة :
 .1أ.د /ممدوح حممد ع د الرمحن الرمايل
 .2أ.د /أمحـد حممـد الصغيـر
 .3د /.أميـن فتةي ع د السالم
 .4د /.مجعـة عوض ع د الوهاب

علــي أن يقــوم ابألمحــال التدريســية د /.محمــد يليفــة
محمود
علــي أن يقــوم ابألمحــال التدريســية د /.كريمـــة رجــب
محمود
علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د /.محمـد طــه عبد
اللــه
علي أن يقوم ابألمحـال التدريسـية د /.حسام محمد عبـد
الرحيم

 اباضـ ـ ــور فق ـ ــط فـ ـ ــي املؤمتـ ـ ــر املنعق ـ ــد بكلي ـ ــة دار العل ـ ــوم جامع ـ ــة الق ـ ــاهرة ،وذل ـ ــك يف الف ـ ــرتة م ـ ــن : 10
2019/4/11م .

انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انرابع دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ 2019/3/4م ،بشـأن الطل املقدم
مـن كل من انسـادة الأساتـذة :
 .1أ.د /حممـد ع د اللـه حسني
 .2أ.د /مصطفي بيومي ع د السالم
 اضــور مؤتمـر  [ :إقليم وسط انصـعيد انثقـاف
ال قافة يف الفتـرة مـن 2019/3/21 : 18م .

األستـاذ بقسم الدراسات األدبية
ووكيـل الكليـة لشئون ال يئـة
األستـاذ بقسم ال الغة والنقد األدبـي
انتاسـع دشـر ] ؛الــذي تنظمــه اهليئــة العامـة لقصــور

انقـــرار:

انمـوافقــة .
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انمـوضوع انخامس دشر:
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انخطـاب الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ 2019/3/4م ،بشـأن موافقـة جملس
قســم " البالغة والنقد األدبي واألدب المقار "جبلسـته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/2/25م،
علي مشاركـة السيد الدكتـور /تامر محمد عبد العزيز ،املـدرس ابلقسم اضور فعاليات جـائزة الشـارقة
لإلبــداع العــريت الــيت ســتقام يف القــاهرة بوصــف ســيادته فــائزاً يف إحــدل الــدورات الســابقة ؛وذلــك يف الفــرتة مــن : 16
2019/4/20م ،علـي أن تقـوم السـيدة الدكت ـورة /حنا علي طه ،األست ـاذ املسـاعد ابلقسـم أبعمـال سـيادته
خالل تلك الفتـرة .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

انمـوضوع انسادس دشر:
انخطـاب الوارد من جلنة العالقات ال قافية ابلكلية جبلستها املنعقدة بتاريـخ 2019/3/4م ،بشـأن موافقـة جملس
قســم " النحو والصـرف والعـرو "جبلسـته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/2/25م ،علـي مشاركــة السـيد
الدكتــور /إبراهيم سند إبـراهيم ،األستــاذ املسـاعد ابلقسـم اضـور فعاليـات جـائزة الشـارقة لإلبـداع
العريت اليت ستقام ابجمللس األعلى لل قافة يف القاهرة بوصـف سـيادته فائ ـزاً يف إحـدل الـدورات السـابقة ؛وذلـك يف الفـرتة
من 2019/4/20 : 16م ،علي أن يقـوم السـيد الدكتــور /ربيع عبد الحميد علي ،األست ـاذ املسـاعد
املتفرغ ابلقسم أبعمال سيادته خالل تلك الفتـرة .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

( ما ستجـد من دمــــال )

انمـوضوع الأول:
بشـأن موافقـة جملس قسـم " النحو والصرف والعرو "جبلسته املنعقـدة بتاري ـخ 2019/2/25م،
علي سـفر السـيد أ.د /محمد عبد الرحمن الريحـاني ،األست ـاذ ابلقسـم ،وعميـد الكليـة إل ـي حمافظـة
الـ ـ ـوادي اجلدي ـ ــد اض ـ ــور مؤمت ـ ـ ـر اإلقل ـ ــيم األدب ـ ـ ـي التاس ـ ــع عش ـ ــر كـ ـ ـرئيس للمؤمت ـ ـ ـر ؛وذل ـ ــك يف الفـ ـ ـرتة م ـ ـ ـن : 18
2019/3/21م .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
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انمـوضوع انثا :
بشـأن التشـكيل املرس ـل مـن قس ـم " الدراسـات ألدبية " للطال ـ  /عبـد الـرحيم عبـد
الموجود ،احملـال إلـي جملس التأديـ .
انقـــرار:
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انموافقة دل ر ي نجنة اندراسات انعليا ،و رد انتشكيل نلقسـم وترسـل فتـو
نلإفادة دن وقف الإجراءات حتى ها ة مجل انتأد ب م الاستمرار فيها .

نلشـئون انقا و يـة

انمـوضوع انثانث:
بشـــأن املقـرتح املقــدم مـن املســئول املال ـي للمـؤمتر الدول ـي التاســع بعنــوان  [ :اندراســات انبينيــة فـ انعلــوم
انعربية والإسلامية ف ضوء انتسارع انتكنونوج وانمعرف ] حـول تعديـل بع ال نـود ،وه كانتانـ :
 ) 100 ( .1دوالر أو ما يعادهلا للمشارك ب ة من اخلارج دون حضـور .
 ) 100 ( .2دوالر أو مــا يعادهلــا للمشــارك مــن اخلــارج حبضــور دون حب ـ ،ويتةمــل االستضــافة علــي حســابه
اخلاص غت شاملة االستضافة ،ويزداد امل لغ إيل (  ) 200دوالر لإلقامة خارج فندق اجلامعـة .
 ) 350 ( .3دوالر أو ما يعادله لل ة من خارج مصر شاملة نشر ال ة ،واالستضافة يف غت فندق اجلامعة
وال أايم املؤمتـر ،وخيف إلـي (  ) 300دوالر حبد أقصي ليلتيـن .
 ) 250 ( .4دوالر أو ما يعادهلا لل ة من خارج مصر شاملة نشر ال ة ،واالستضافة بفندق اجلامعة .
 ) 1000 ( .5جنيـه لل ةـ حبــد أقصــي ثالثــني صــفةة مــن داخــل شــاملة نشــر ال ةـ ،واالستضــافة والكتــاب
التذكاري وما يزيد علي ذلك حتس الصفةة بعشرين جنيهـاً .
 ) 2000 ( .6جنيه لل ة حبد أقصي ثالثني صفةة من داخل مصر شاملة نشر ال ة ،واالستضافة يف غـت
فندق اجلامعة والكتاب التذكاري ،وما يزيد علي ذلك حتس الصفةة بعشرين جنيهـاً .
انقـــرار:
انموافقة دل

انمقترح دل

ن شـمل انمبلـر رسـوم انتحكـيم بحـد قصـ (  ) 400جنيـه

نلبحث نمحكمين و ثلاثة و إدفاء انهيئة انمعاو ة بانكلية من سبـة ( ) % 50

،وإدفاء الأسـاتذة

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

.
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انمـوضوع انرابع:
انخطـاب الوارد من مكت السيـد أ.د /دميد انكلية،

بشـأن نص ال ند (  ) 20من الئةـة بر م ليسانـس دار

العلوم بنظام التعليم املدم تنص دل  [:للعـرض علـي جملـس الكليـة كافـة املوضـوعات الـيت يـرد يف شـأ ا نـص يف
مــواد هــذه الالئةــة الختــاذ الق ـرار املناس ـ ،وقــد يتطل ـ األمــر للجامعــة للتصــديق علــي ق ـرار جملــس الكليــة ]
،وانمقتـرح هـو :

[ يسمـح بعقد فصل صيفـي لكل الفرق الدراسـية ابلـ م حبـد أقص ـي (  ) 4مـواد ،وال يسـمح ابنتقـال الـدارس
لفـرق اتلية أبك ر من مادتـي رسـوب ] .
انقـــرار:

انمـوافقــة .
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وقد ا ته

الاجتماع و غلق انمحضر ف

مد ـر مـا ة انمجلـس
انمجلـــس
/.

حينه ف

تمام انسادة انثانثة دصرا ً

مراجـع انمجلـس نغو ـا ً
.د/

ميــــن
.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوهاب

انسيد محمد سيد دبد

عتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمن انر حا
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