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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(مايـو) ،والذي تم انعقاده في يوم الاثنيـن 2017/5/15م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد
الرحمن الريحاني

بــد االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور /محمــد دبــد انــرحمن انريحــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة األعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً انتانـ :

 -رئاايس المجلااس

انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل
 انمصـادقة دل
انقـــرار:

محضـر اج تمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2017/4/19م .
محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة انطارئ بجلسـة 2017/4/24م .

تمـت انمصادقـة .

.

ولا ً  :تحـدث السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيس الجلسة عن ضوابط الالئحة الجديدة الخاصة بالكليـة







بالنساابة لساااعا االمتحانااا فااي الالئحااة معيااار الدرجااة لكاال ساااعة ع اار درجااا وماادة
االمتحان ثالث ساعا للمادة التي مقررها ست ساعا والمادة الخمس سااعا أماـا الماادة
األربـع ساعا فمدة امتحانها ساعتان ؛ويقيم معيار الساعة بع ر درجـا .
بالنسبـة لل فوي امتحان ال فوي فـي المـواد
تـوزا المواد بنسبة (  ) % 75تحريري (  ) 25%شفـوي .
مـادة التدريب الميدانـي مادة مستقلة من (  ) 20درجـة .
التدريبا اللغوية جزء من مـادة أعمال السنـة .
تحليـل الخطاب الديني المعاصر [ مـادة جديـدة ] يدرسها الطالاب علاي األاساام السابعة لكال
اسـم فصل دراسـي ،وتبـدأ ( ال اريعة اسساالمية – التااري اسساالمي – الفلسافة اسساالمية  -النحاو –
األدب – علم اللغة – البالغة ) .

ثا يـا ً  :امتحانا ال فوي تبدأ يوم السبت الموافـق 2017/5/20م ،وليس ابل ،والطالب المتخلفـون
ولديهم أعذار بعد انتهاء الخمسـة ع ر يوما يتقدمون بأعذارهم إلـي السيـد أ.د /وكيل الكلية ل ئون
التعليم والطالب ،وفـي حالة ابول األعـذار من لجناـة شائون التعلياـم والطاالب ت اكل لجاـنة برئاساـة
السيـد أ.د /دميد انكلية ،وعضوية الوكيليـن المتحاان الطاالب المتخلفاين بأعاـذار فاي ك ام مساتقل
،ويرسل إلـي الكنتروال المختصـة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()2
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثا :
بشـأن م ـروا الالئحـة الجديـدة لكليـة دار العلـوم جامعـة المنيـا لعـام 2017م .
انقـــرار:
ولا ً  :انموافقة دل مشروع انلائحة .
ثا يـا ً  :فيما يخص انسادات انت خذها قسم " علم اللغة" ف مادت انعبري وانفارسي ( سادتان ) .
أ -لا يسمح بزيادة سادات ي قسم دن (  ) 28سادـة .
ب -لا قسمة لأي سادات مادة إن مادتين .
 يفوض انسيد .د /دميد انكلية،نحل مشكلة انسادات ا نخاصة بقسم " علم اللغة" بانتبادل معقسم آخر ،ويعتمد يابة دن انمجلس .
ث -ف حانة ددم وجود حل تبق سادات انعبري وانفارسي (  ) 3سادات ،وسادة تطبيق نعلم
انلغة ،ولا ترحل انمادة من مكا ها وقد تحفظ انسيد .د /أحمد عارف حجازي  ،انسيد .د/

ج-
ح-

عيسي شحاتة عيسي ،دل هذا انمقترح بينما وافق باق دضاء انمجلس .
بعد حل انمشكلة يجتمع رؤساء الأقسام نلمراجعة مع دميد انكلية ،وتوق ع سـخة ااملـة بعـد
انمراجعة من جميع رؤساء الأقسام نلإقرار بصحتها ،وانموافقة دليهـا .
ترفع اننسخة بعد توقيع رؤساء الأقسام نلجامعة لاتخاذ الإجراءات انقا و ية حيال ادتماد انلائحة .

انمـوضو ع انثانث:
انخطــا

الااوارد ماان إدارة شاائون هيئااة التاادريس بالجامع اـة بشـــأن الخط اـة الخمسااية لتعيي اـن

المعيديـن بالكلية للعاـام الجامعاـي 2016/2015م ،وموافاتناا بأساماء المرشاحين لتكليام معيادين
دور يونيـو 2016م ،وهـم :
2

 .1الطالبـة /زينــب كامـل محمـد عبـد العـال بنسبـة ( ) 93.74
 .2الطالبـة /إسراء محمد عبد الرازق عبد الحي بنسبـة ( ) 93.03
انقـــرار:
انموافقة دل تكليف معيد بقسم " الدراسا األدبية" ،وانثا
السامية وال راية " ،ويرفع الأمر نلجامعة بناءً دل انخطة انخمسية .
ــــــــــــــــــــــــــــ

نقسم "علم اللغة والدراسا

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()3
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انرابع:

انخطــا الاااوارد ماان اساااـم "علااام اللغااة والدراساااا الساااامية وال ااراية" بجلساااتل المنعقااادة بتارياااـ
2017/5/7م ،بخصـوص موافقة محـو الجـزاء المثبت فـي ملم السيـد أ /.جمعة إسماعيل سيد أحمد،
المـدرس المساعـد بالقسـم باألغلبيـة .
انقـــرار:

انمـوافقــة .

موضودات شئـون انطـلا

 :عددهــم ( ) 7

انمـوضوع انخامس:
انخطـا الاوارد مان السياـد أ.د /وكيال الكلياة ل ائون التعلايم والطاالب بالكلياة بشــأن عار حالاة
الطالبـة /أسماء ناصر محمد عباود ،بالفرااة الرابعاـة ( انتظاام ) ؛حيا تقادمت الماذكورة بطلاب تلاتمس فيال

الموافقاااة علاااي اباااول اعتاااذارها عااان عااادم د اااول امتحاناااا الفصااال الدراساااي الثاناااـي للعاااام الجامعاااـي
2017/2016م ،حي إنها ( حامـل ) بال هر التاسـع ،ولن تستطيع القيام بأي مجهود كما هو موضح من
صورة التقرير الطبي الصادر من مست في المنيا الجامعـي بتاريـ 2017/5/2م ،المرفق بالطلـب.
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انسادس:
انخطـا الاوارد مان السياـد أ.د /وكيال الكلياة ل ائون التعلايم والطاالب بالكلياة بشــأن عار حالاة
الطالبـة /جواهـر عبد الحميد حسن إبراهيم ،بالفراة الرابعـة ( انتظام ) ؛حي تقدمت المذكورة بطلب تلتمس

فياال الموافقااة علااي ابااول اعتااذارها عاان عااـدم د ااول امتحان اـا الفصاال الدراسااي الثانااـي للع اام الجامع اـي
2017/2016م ،حي إنهـا ( حامـل ) بال هر الثامـن ،ولن تستطيع القيام بأي مجهود كما هو موضاح مان
صورة التقرير الطبي الصادر من مست في المنيا الجامعـي بتاريـ 2017/5/4م ،المرفق بالطلـب.
انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()4
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انسابع:
انخطـا الاوارد مان السياـد أ.د /وكيال الكلياة ل ائون التعلايم والطاالب بالكلياة بشــأن عار حالاة
الطالبااـة /سوساان أبااو بكاار محمااد ،بالفراااة الثانيااـة ( انتظااام ) ؛حي ا تقاادمت المااذكورة بطلااب تلااتمس فياال
الموافقاااة علاااي اباااول اعتاااذارها عااان عااادم د اااول امتحاناااا الفصااال الدراساااي الثاناااـي للعاااام الجامعاااـي
3

2017/2016م ،حي إنها ( حامـل ) بال هر التاسـع ،ولن تستطيع القيام بأي مجهود كما هو موضح من
صورة التقرير الطبي الصادر من مست في المنيا الجامعـي بتاريـ 2017/5/9م ،المرفق بالطلـب.
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انثامن:
بشـأن موافقة لجنة شائون التعلايم والطاالب بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنـاء ً علاي

الطلب المقدم من الطالـب /محمود مصطفي محمد إبراهيم ،المقيـد بالفرااة األولاـي ( انتسااب ) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،عاان عاادم د ااول امتحانااا الفصاال الدراسااي الثانااـي ،وذل ا لظااروف مرضي اـة ؛حي ا إناال
يعانـي من ت نجا صرعية كما هو موضح مان صاورة التقريار الطباي الصاادر مان مست افي جامعاة عاين
شمس بتاريـ 2017/4/19م ،المرفق بالطلـب.
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انتاسع:
بشـأن موافقة لجناة شائون التعلايم والطاالب بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنـاء ً علاي

الطلب المقدم من الطالـب /إسالم محمد معاطي عبد الغفاار ،المقياـد بالفرااة األولاـي ( انتظاام ) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،علي ابول اعتذاره عن حضور السكاشاـن فا ـي الفصال الدراساـي الثاناـي ،وذلا لظاروف
مرضيـة .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()5
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انعاشر:
بشـأن موافقة لجنة شئون التعلايم والطاالب بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنــاء ً علاي

الطلااب المقاااـدم ماان الطالباااـة /أسااماء عاااوني شااحاتة ،المقياااـدة بالفراااة الرابعاااة ( انتظااام ) للعاااام الجامعاااـي
2017/2016م ،لعمل لجنـة اصـة لهـا ؛فـي الفصل الدراسـي الثانـي .
انقـــرار:
لا يتحول نجنة خاصة إلا إذا اان الامتحان بالأدوار انعليا .

انمـوضوع انحادي دشر:
بشـأن موافقة لجنة شئون التعلايم والطاالب بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنــاء ً علاي

الطلااب المقااـدم ماان الطالبااـة /رضااـا جمياال علااي علااوان ،المقيااـدة بالفراااة الرابعااة ( انتظااام ) للعااام الجامعااـي
2017/2016م ،لعمل لجنـة اصـة لهـا ؛فـي الفصل الدراسـي الثانـي .
انقـــرار:
لا يتحول نجنة خاصة إلا إذا اان الامتحان بالأدوار انعليا
4

موضودات اندراسات انعليا :
ولا ً  :انمنـح  :عددهــم ( ) 7

انمـوضـوع انثا

دشر:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"انـداتـوراه " للباحـ  :محمـد مريخـان سعـد انعجمـ  ،بقسـم " اننحو وانصرف وانعروض " بتقاـدير عاـام
مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوا:

انقـــرار:

( روابــط انتـرايـب فـ انشعـر انحـر انشـادـر انكـويتــ خليفــة انـوقيـان )

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()6
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضـوع انثانث دشر:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"ا نـداتـوراه " للباحـ  :انطاهـر محمد دلـ انرديض  ،بقسـم " انشـريعـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام مرتبـة
انشرف الأونـ فـي موضوا:
954هـ فـ تخـريـج انفـروع انفقهيـة غيـر انمنصــوص دليهـ ا و ثـرهـا
( اجتهــادات انشيــخ انحطــا انردينـ
فـ انمـذهـب انمـانكـ مـن خـلال اتـابـه مـواهـب انجليـل دراسة فقهية مقار ة )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

انمـوضـوع انرابع دشر:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"انـداتـوراه " للباحثـة :دائشـة محمد محمد دل انفاخـري ،بقسـم " انشـريعـة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام
مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوا:
( الإمــام مـانـك بــن ــس مفســرا ً )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

انمـوضـوع انخامس دشر:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـ  :حمـد دلـ دبد انهـادي دلـ  ،بقسـم " انشـريعـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز فـي
موضوا:
( حكــام انتعليــق فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

انقـــرار:
5

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()7
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضـوع انسادس دشر:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحثـة :بـرار ونيـد حسـن بـزال انرشيـدي  ،بقساـم " انشـريعــة الإسلاميــة " بتقاـدير عاـام
ممتــاز فـي موضوا:
( انمــدح وانثنــاء فــ انسنــة اننبـويــة دراسة موضودية )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

انمـوضـوع انسابع دشر:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"ا نمـاجستيـر" للباحثـة :حـلام حمـدان سعيـد انعتيبـ  ،بقسـم " انشـريعـة الإسلاميـة " بتقـدير عـام ممتــاز
فـي موضوا:
( انقـوادـد انف قهيــة فـ انجنايـات دنــد انبهـوتــ فــ اتـابـه اشــاف انقنــاع جمعا ً ودراسة )

انقـــرار:

وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

انمـوضـوع انثامن دشر:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاري اـ 2017/5/8م ،علااـم ماانح درجااـة
"انمـاجستيـر" للباحـ  :دمـاد اندين فتحـ دلـ دبد انعـال ،بقسـم " انفلسفـة الإسلاميـة " بتقـدير عاـام
ممتـاز فـي موضوا:
( جهــود إحسـان إنهـ ظهيـر فـ انـرد دلـ انفكـر انشيعـ انغـانـ وانصـوفـ )

انقـــرار:
وافااق المجلااس علاام االاتااراح وأوصاام برفااع األماار إلااي سااعادة األسااتاذ الاادكتور/
رئيس الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائااب

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()8
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

ثا يـاً  :انتسجيـلات :
انمـوضوع انتاسع دشر:

عددهـم ( ) 8

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاراح تساجيل
الباحـ  :حمـد جـاد انكريـم صابـر ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميـة " فـي موضوا :
( رسـائـل انـلاهـوتييــن اننصـارى فـ

قضايـا انعقيـدة الإسـلاميـة فـ

تحليلية قدية مقار ة )

تحت إشراف:

6

انقـرن انتـاسع وانعـاشـر انميـلادي دراسة

األستــاذ المتفـرغ بقسـم الفلسفــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انعشـرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاراح تساجيل
الباحـ  :حمــد محمــد دبــد انحكــم حمــد ،لدرجاـة "ا نـداتــوراه " بقساـم " انفلسفـــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

( جهــود الإمــام الأنـوسـ فــ انــرد دلــ انمخـانفيـن )

تحت إشراف:

األستــاذ المتفـرغ بقسـم الفلسفــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انحادي وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاراح تساجيل
الباحثـة :بويـة امـال ريس حسيـن ،لدرجـة "انـداتـوراه " بقسـم " انفلسفــة الإسلاميــة " فـي موضوا :
( قــد دقيــدة الأنـوهيــة بيـن انـديـا ـة انمصـريــة انقـديمـة وانـديـا ـة انيـو ـا يــة ومـوقـف الإسـلام منهـا )

تحت إشراف:

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()9
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .
األستـاذ ورئيس اسم الفلسفة اسسالمية
أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثا

وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاـراح تساجيل
الباحـ  :دبد انلـه سانـم دبد انلـه محمـود ،لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم "انفلسفــة الإسلاميــة " فاـي

موضوا :

تحت إشراف:

( قضايـا انعقيــدة انتــ رد فيهــا بـو انحسيــن انخيــاط دلــ ابــن انـراو ـدي )
األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اسسالمية

أ.د /محمـود محمد سالمـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انثانث وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاـراح تساجيل
الباحثـة :ددـاء مصطفـ دلـ فـؤاد ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انشريعـة الإسلاميـة " فـي موضوا :
( تـرجيحـات الإمــام ابــن بــ

زيــد انقيـروا ــ

فــ

اتـابـه اننـوادر وانـزيـادات فــ

فقهية تحليلية مقار ة )
7

بــا

انمعـامـلات دراسة

تحت إشراف:

أ.د /جمـال محمـد يوسـم

األستـاذ بكليـة ال ريعـة والقانـون
جـامعة األزهـر بأسيـوط
المــدرس بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

د /.محمـود محمـد بهجـت

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()10
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انرابع وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاـراح تساجيل
الباحـ  :سامـة دـادل خلـف سبـاق ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انشريعـة الإسلاميـة " فـي موضوا :

( دلانــة انمنطـوق وانمفهــوم مــن خـلال دراســة شــرح حـاديـث انجـامـع انصحيـح لابــن بطــال وابــن حجــر
انعسقـلا ـ دراسة فقهية صونية )

تحت إشراف:

األستـاذ بقسـم الدراسا اسسالميـة
بكليــة اآلداب جـامعة ســوهـاج
المـدرس بقسـم الدراسا اسسالميـة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

أ.د /محمد محمد عثمـان يوسم

د /.ياسـر حسن عبد التـواب

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

انمـوضوع انخامس وانعشرون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاـراح تساجيل
الباحـ  :منصـور دبد انوهـا شبيـب محمـود ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انشريعـة الإسلاميـة " فـي

موضوا :

( حـاديـث اتـ ا روضـة انعقـلاء و زهـة انفضـلاء لابـن حبـان انبستـ  354هـ تخريج ودراسة )

تحت إشراف:

أستــاذ الدراسا اسسالميـة بكليـة
اآلداب جـامعة أسيـوط
المـدرس بقسـم الدراسا اسسالميـة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

أ.د/معتمد علي أحمد سليمـان
د /.ياسـر حسن عبد التـواب

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()11
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انسادس وانعشرون:

بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ااتاراح تساجيل
الباحثـة :ياسميـن مجـدي محمـد ميـن ،لدرجـة "انمـاجستيـر " بقسـم "انتـاريـخ الإسلامـ " فـي موضوا :
( مـدينــة يسـابـور فــ

تحت إشراف:

دصــر انـدويـلات انمستقلــة فــ

8

انمشــرق الإسـلامــ

)

األستـاذ المتفرغ بقسـم التاري اسسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /نعمــة علـي مرســي

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيل والإشراف .

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :عددهـم ( ) 27

انمـوضوع انسابع وانعشرون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ااة الباح اـ  :يوســـف صانـــح انمهــدي انطاهـــر ،المسج اـل لدرجااـة " انـــداتوراه " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( بـو انسعـود وتـرجيحـاتـه انفقهيــة مــن خــلال اتـابـه إرشـاد انعقـل انسليـم إنـ مـزايـا انقـرآن انكـريـم )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /محمـد شرف الدين طاب
أ.د /آمـال ياسين عبد المعطـي

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ المتفرغ بقسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ المتفرغ بكلية الدراسا اسسالمية

والعربية للبنا جامعة األزهـر بالقاهـرة

مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()12
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثامن وانعشرون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :محمـد دبد انلـه حمـد صانـح انحجـ  ،المسجـل لدرجـة " انـداتـوراه " بقسـم " انشري عـة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :

تتكون انلجنة من :

( انـوقـوف ودوره فــ تحقيـــق مقـاصـد انشـريعــة الإسـلاميــة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عـز شحاتـة كـرار
أ.د /آمـال محمـود عـو

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكليـة اآلداب جامعـة سوهـاج

انقــــرار:

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انتاسع وانعشرون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :دلـ جبريـل صقـر سعيـد ،المسجـل لدرجـة " انـداتـوراه " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة"
فـي موضـوا :
9

( قضـــاء انـديـن مفهــومــه و حكـامـه فــ انشـريعــة الإسـلاميــة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شرف الدين طاب

األستـاذ المتفرغ بقسـم ال ريعة اسسالمية

م رفـا ً

أ.د /محمود عبد الرحمن صديق

األستـاذ بكليـة ال ريعة والقانـون
جـامعة األزهـر بأسيـوط

مناا ـا ً

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()13
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .
انمـوضوع انثلاثـون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ة الباحـ  :خانـد محمـد مقبـل عمـان ،المسجـل لدرجـة " انـداتـوراه " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة"
فـي موضـوا :
( دراســة انــرواة انـذيـن حكــم دليهــم انشـواـا ـ بـانجـرح و قــوال اننقــاد فيهــم )

تتكون انلجنة من :

أ.د /أحمـد عمـر هـاشـم

أستـاذ ورئيـس جامعـة األزهـر األسبـق

م رفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

مناا ـا ً

األستـاذ بكليـة أصـول الدين جـامعـة األزهـر
بالقاهـرة
األستـاذ المساعد المتفرغ بقسم ال ريعة اسسالمية

مناا ـا ً

أ.د /حسيـن محمـد إبراهيـم
د /.محمـد أميـن التنــدي

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً م اركـا ً

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انحادي وانثلاثون:

بشـأن موافقاة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ة الباحـ  :فهيـد محسـن محمد احبيـط انعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :

انتفسيــر ووافــق تفسيــر ئمــة انـر ي مــن خـلال تفسيــر انطبــري دراسة

( مـا اتفـق دليــه انتـابعــون فــ
تطبيقية دلــ ســور األعراف – األنفال  -التوبة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /إبراهيـم محمـد عبد الرحيم

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكليـة دار العلـوم جـامعة
القاهـرة

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()14
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م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

وانثلاثون:

انمـوضوع انثا

بشـأن موافقاة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ااة الباحاـ  :مشـــاري حمــد إبراهيـــم انعنـــزي  ،المسجاـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( انتطبيقــا ت انمعـاصــرة نخيــار انغبــن فــ

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /محمد محمد عثمـان يوسم

انقــــرار:

انفقــه الإسـلامــ

وانقـا ـون انكـويتــ

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بقسـم الدراسا اسسالميـة
بكليــة اآلداب جـامعة ســوهـاج

)

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دل ى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثانث وانثلاثون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ة الباحـ  :طـارق محمـد محمـاس انعتيبــ  ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر " بقساـم " انشريعــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( حكــام انتفــويــض فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد شرف الدين طاب
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /حسين أحمد عبد الغني سمرة

انقــــرار:

األستـاذ المتفرغ بقسـم ال ريعة اسسالمية

م رفـا ً ورئيسـا ً

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

مناا ـا ً

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية دار العلـوم جـامعـة
القاهـرة

مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()15
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انرابع وانثلاثون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :سانـم غا ـم انعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة" فـي
موضـوا :

تتكون انلجنة من :

( الأحكــام انفقهيــة نلمـوثــق انشـردــ انمــأذون دراسة مقار ة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
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م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً

د /.محمـد عبد العزيز إبراهيـم

انقــــرار:

األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جـامعة
المنيـا

مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انخامس وانثلاثون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت اكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :فهـد غا ـم انعجمـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة" فـي
موضـوا :
( انمسـائـل الأصـونيـة وانفقهيــة فــ مـراســلات الإمـاميــن مـانـك بـن ـس وانليـث ابــن سعــد )

تتكون انلجنة من :

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

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جـامعة
المنيـا

انقــــرار:

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()16
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انسادس وانثلاثون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحاـ  :محمــد فــؤاد سيــد دبـد انرحمــن انرفادــ  ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر " بقساـم "
انشريعـة الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( منـاهـج انشـراح فـ شــرح اتـا انتفسيــر مـن صحيـح مسلـم مـع انمقـار ـة بـآراء شهــر مفســري انــر ي )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /آمـال محمـود عـو

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكليـة اآلداب جامعـة سوهـاج

انقــــرار:

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسابع وانثلاثون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ااة الباح اـ  :مهـــدي فهـــد سعـــود انعجمـــ  ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( انمستجــدات انفقهيــة فــ مسـائــل انقــذف فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة مقار ة بـانقـا ـون انكـويتـ )

تتكون انلجنة من :
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أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــل محمـود أحمـد

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـا اسسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()17
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثامن وانثلاثون :

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ااة الباح اـ  :اصـــر فهيـــد حمـــاد انعجمـــ  ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :

تتكون انلجنة من :

( حكــام انـوفـاء فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة مقار ة )

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــل محمـود أحمـد

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـا اسسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انتاسع وانثلاثون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :صـلاح خانـد مثـال انعازمـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة"
فـي موضـوا :
( حكــام انعلنيـة وانمجـاهـرة فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــل محمـود أحمـد

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـا اسسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()18
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع الأربعـون:
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مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا اة الباح اـ  :جلـــوي ما ـــع سبعـــان انعجمـــ  ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( حكــام جـرائـم الإخفـاء فــ انفقــه الإسـلامــ وانقـا ـون انكـويتـ دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــل محمـود أحمـد

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـا اسسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انحادي والأربعون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت اكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :معجـب شافـ محمـد دبيـد انرفيـدي ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( حكــام انصــور انمعـاصـرة نلجمـانـة فــ انفقــه الإسـلامــ دراسة فقهية مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /وجيــل محمـود أحمـد

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
أستــاذ الدراسـا اسسـالميــة
بكليـة اآلداب جـامعة المنيـا

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()19
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

والأربعون:

انمـوضوع انثا

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :فهـد جـزاء دمـر انعتيبـ  ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة"
فـي موضـوا :
( انتـرجيــح بيــن انمصـانــح انمتـزاحمــة و ثـــره فــ انفــروع انفقهيــة )

تتكون انلجنة من :

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

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جـامعة
المنيـا

انقــــرار:
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مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثانث والأربعون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :دـادل خانــد دبـد انكريــم انعنــزي ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر " بقساـم " انشريعــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( انتطبيقــات انفقهيــة انمعـاصــرة نقـادــدة مـا لا يتــم انـواجــب إلا بــه فهــو واجــب دراسة مقار ة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد
أ.د /عــز شحاتـة كـرار
أ.د /حسين أحمد عبد الغني سمرة

انقــــرار:

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

األستـاذ بقسـم ال ريعـة اسسالميـة

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ بكلية دار العلـوم جـامعـة
القاهـرة

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()20
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضو ع انرابع والأربعون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ااة الباح اـ  :دبــد انلـــه ماطـــر مثـــال سعيـــد ،المسج اـل لدرجااـة " انمـاجستيـــر " بقس اـم " انشريعـــة
الإسلاميـة" فـي موضـوا :
( الاجتهـاد الأصـونــ نـلإمــام بـ زردـه انعـراقـ ت  826هـ مــع مقـار تهــا بــآراء جمهــور الأصـونييــن )

تتكون انلجنة من :

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد شرف الدين طاب

األستـاذ المتفرغ بقسـم ال ريعة اسسالمية

م رفـا ً

أ.د /أحمـد عبد الحـي محمـد

األستـاذ بكليـة ال ريعة والقانـون
جـامعة األزهـر بأسيـوط

مناا ـا ً

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انخامس والأربعون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحثـة :هلـة حمـد دبد انوهـا  ،المسجلـة لدرجـة " انـداتـوراه " بقسـم " انـدراسـات الأدبيـة" فـي
موضـوا :

تتكون انلجنة من :

( شعــر زهيــر بـن بـ

أ.د /سعيـد الطـواب محمـد
د /.حسن إسماعيل عبد الغني
أ.د /عمـر عبد المعبـود

سلمـ

رؤية سوسيونوجية )

األستـاذ بقسـم الدراسـا األدبيـة
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم الدراسا األدبية

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستـاذ وعميـد كليـة البنـا جامعة
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م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

األزهـر بالقاهـرة
األستـاذ المساعد بقسم الدراسا األدبية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

د /.هـدي عثمـان حسـن

م رفـا ً م اركـا ً

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()21
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انسادس والأربعون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :محمـد دمـر محمـد توفيـق ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر " بقسـم " انـدراسـات الأدبيـة"
فـي موضـوا :
( تقنيـــات انســرد فــ

تتكون انلجنة من :

أ.د /ربيـع محمد عبد العزيـز

أ.د /سوسـن ناجي رضـوان
أ.د /محمـد نجيـب أحمـد

قصــص انخيــال انعلمــ

هــاد شـريــف موذجاُ )

أستـاذ األدب بكليـة دار العلـوم جامعـة
الفيـوم
األستـاذ ورئيس اسم الدراسا األدبية
بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستـاذ األدب بكليـة اآلداب جامعـة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً
م رفـا ً
مناا ـا ً

انقــــرار:

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انسابع والأربعون:
بشـــأن موافقااة لجناة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :جهـاد رفعـت دبد انفتـاح حسيـن ،المسجاـل لدرجاـة " انمـاجستيــر " بقساـم " انـدراســات
الأدبيـة" فـي موضـوا :
( شخصيــة انبطــل بيــن انممكــن وانمستحيـل فــ مســرح يوسم إدريس دراسة فنية )
تتكون انلجنة من :
أ.د /محمـد عبد اللـل حسيـن

األستــاذ بقسـم الدراسـا األدبيــة

ووكيـل الكلية ل ئون البيئة و دمة المجتمع

مناا ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /بهـاء محمد محمد عثمـان

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
أستـاذ األدب والنقـد بكليـة اآلداب جامعـة
سوهـاج

مناا ـا ً

د /.هـدي عثمـان حسـن

األستـاذ المساعد بقسم الدراسا األدبية

م رفـا ً

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()22
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثامن والأربعون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا اة الباحثاـة :هبــه جمــال محــروس حسيـــن ،المسجلاـة لدرجاـة " انمـاجستيــر " بقساـم " انـدراســـات
الأدبيـة" فـي موضـوا :
( خصـوصيــة انتجـربــة انمسـرحيــة فــ إبــداع اتــا انتسعينـات فــ إقليــم انمنيــا )

تتكون انلجنة من :
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أ.د /محمـد عبد اللـل حسيـن

األستــاذ بقسـم الدراسـا األدبيــة

د /.هـدي عثمـان حسـن

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم الدراسا األدبية

م رفـا ً ورئيسـا ً

ووكيـل الكلية ل ئون البيئة و دمة المجتمع

مناا ـا ً

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكليـة اآلداب جامعـة

د /.عصـام محمـود محمـد

مناا ـا ً

حلـوان

انقــــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انتاسع والأربعون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحثـة :رشـا طـه دبد انعزيـز طـه ،المسجلـة لدرجـة " انـداتـوراه" بقسـم " انفلسفـة الإسـلاميــة "
فـي موضـوا :
 1270هـ )
( قضايـا انعقيــدة فــ تفسيــر الأنـوســ
تتكون انلجنة من :
أ.د /محمـد علـي الجنـدي

األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اسسالمية

مناا ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /السيـد محمد عبد الوهاب

األستـاذ ورئيس اسم الفلسفة اسسالمية

م رفـا ً

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بكلية الدراسا اسسالمية
جامعـة األزهـر بالقاهـرة

د /.لـم عبد الحكيم لـم

انقــــرار:

مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()23
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انخمسـون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتارياـ 2017/5/8م ،علااي ت ااكيل لجنااـة
لمناا ة الباحـ  :ربيـع ياسـر دبد انحافـظ ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بقسـم " انفلسفــة الإسـلاميــة "
فـي موضـوا :
( منهــج انبحــث فــ

تتكون انلجنة من :

انعلــوم الإسـلاميـة دنــد الإمــام انشـواـا ــ

1250هـ )

أ.د /أحمد محمود إسماعيل الجزار

األستــاذ المتفـرغ بقسـم الفلسفــة بكليـة
اآلداب جـامعة المنيـا

مناا ـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـود محمـد سـالمـة

األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اسسالمية

مناا ـا ً

د/.

محمـد محمد علـي صالحين

انقــــرار:

بكليـة دار العلـوم – جـامعة المنيـا
األستـاذ المساعد بقسم الفلسفة اسسالمية
بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انحادي وانخمسون:
بشـأن موافقاة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة

لمناا ة الباحـ  :دمـر محمــد انــدروي انسيــد ،المسجاـل لدرجاـة " ا نـداتــوراه " بقساـم " اننحــو وانصــرف
وانعروض " فـي موضـوا :
( سـانيـب انعطـف فــ ديــوان الإمــام دلــ بــن بــ طـانـب دراسة ترايبية دلانية )
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تتكون انلجنة من :

أ.د /محمد عبد الرحمن الريحانـي

أ.د /جـودة مبـروك
د /.محمـد ليفـة محمـود

انقــــرار:

األستاذ بقسم النحو والصرف والعرو

وعميــد
كليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا
األستـاذ وعميـد كليـة اآلداب جامعة بني
سويـم
األستاذ

المساعد والقائم بعمل رئيس اسم النحو والصرف

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()24
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثا

وانخمسون:

بشـأن موافقة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ااة الباحث اـة :ـــادية هشـــام ددنـــ محمـــود ،المسجل اـة لدرجااـة " ا نمـاجستيـــر " بقس اـم " انتاريـــخ
الإسلامـ " فـي موضـوا :
( انحيـاة انسيـا سيــة ومظـاهـر انحضـــارة فـــ انـدونـــة انمـأمـو يـــة بخــوارزم 408 – 382هاـ – 922 /
1017م )
تتكون انلجنة من :
أ.د /محمــد سيـد كامـل

األستـاذ ورئيس اسم التاري اسسالمـي
بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

د /.إبراهيـم محمد علي مرجونـة

األستـاذ المساعـد بكليـة اآلداب جامعـة
دمنهـور

د /.نصـارى فهمـي غزالـي

انقــــرار:

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التاري اسسالمي

بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

وافق انمجل س دلى انتشكيل انمقترح .

انمـوضوع انثانث وانخمسون:
بشـأن موافقة لجناة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،علاي ت اكيل لجناـة
لمناا ة الباحـ  :محمـود انديـب رجـب دبد انلطيــف ،المسجاـل لدرجاـة " ا نمـاجستيــر " بقساـم " انتاريــخ
ا لإسلامـ " فـي موضـوا :
( مـدينــة بـاميــان مــن انفتــح الإسـلامـ حتــى هايــة انـدونــة انغــوريــة )

تتكون انلجنة من :

أ.د /نعمــة علـي مرســي

األستـاذ المتفرغ بقسـم التاري اسسالمـي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

أ.د /محمـد أحمـد محمـد

أستـاذ التاري اسسالمـي بكليـة اآلداب
جامعـة أسيـوط
األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التاري اسسالمي
بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

د /.أحمد توني عبد اللطيـم

انقــــرار:

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()25
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .
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م رفـا ً ورئيسـا ً
مناا ـا ً
مناا ـا ً

رابعـا ً  :موضودات متنودـة :
انمـوضوع انرابع وانخمسون:

عـدد (  ) 3تعديـل

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/5/8م ،علااي تعااديل
موضوا رسالة الباحثـة :آمـال دبد انفتـاح محمـد إسماديـل ،المسجلـة لـدرجة "انمـاجستيــر " بقساـم "
اننحـو وانصـرف وانعروض " بتـاريـ 2015/6/15م ،فـي موضوا:
[ غـريـب الاستعمـالات انتـرايبيـة فــ مغنــ انلبيــب فـ ضـوء انـدرس اننحـوي انحـديــث ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ غـريـب الاستعمـالات انتـرايبيــة فــ مغنــ انلبيــب ]
 علما ً بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

انتعديل دلما ً بأ ه غير جوهري .

وافق انمجلس دل

انمـوضوع انخامس وانخمسون:
بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/5/8م ،علااي تعااديل
موضوا رسالة الباحـ  :دبد انرحمـن حمـد دبد انلـه ،المسجـل لـدرجة "انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2015/3/16م ،فـي موضوا:
[ انمعتمــد دنـد انشـافعيــة فـ آيــات الأحكــام ]
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ انمعتمــد دنـد انشـافعيــة فـ آيــات الأحكــام انعبــادات موذجا ً ]
 علما ً بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

انتعديل دلما ً بأ ه غير جوهري .

وافق انمجلس دل

انمـوضوع انسادس وانخمسون:

بشـــأن موافقااة لجنااة الدراسااا العليااا بالكليااة بجلسااتها المنعقاادة بتاريااـ 2017/5/8م ،علااي تعااديل
موضوا رسالة الباحـ  :دلـ محمـد حمـد إسماديـل ،المسجـل لـدرجة "انمـاجستيـر " بقسـم " انشريعـة
الإسلاميـة " بتـاريـ 2016/2/15م ،فـي موضوا:
[ إسمـاديـل دبـد انلـه بــن ويـس فــ

ميــزان انجــرح وانتعـديـل ومـرويـاتــه فــ

انكتـب انستــة ومـوطــأ مـانـ ك

دراسة حديثية ]

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()26
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .
علي أن يصبح علي النحو التالي :
[ إسمـاديـل دبـد انلـه بــن ويـس فــ ميــزان انجــرح وانتعـديـل ومـرويـاتــه فــ انكتـب انستــة دراسة حديثية ]
 علما ً بأن هذا التعديل غير جوهري .

انقــــرار:

وافق انمجلس دل

انتعديل دلما ً بأ ه غير جوهري .

انمـوضو ع انسابع وانخمسون:
بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/5/8م ،بناء ً علي موافقة مجلس
اسااـم " النحااو والصاارف والعاارو " بجلسااتل بتاريااـ 2017/5/2م ،علااي اباـول االعتاـذار المقاادم ماان الساايد
الدكتـور /ربيع عبد الحميد علاي ،األستاـاذ المسااعد المتفارغ بالقسام عان اسشاراف علاي الطالاـب /رضاـا علاي
محمد عبد العـال ،المسجل لدرجـة " الـدكتـوراه" بتاريـ 2011/1/17م ،في موضوا :
[ تضـافـر انقـرائـن انلفظيــة فـ تـوجيـه قـراءات اننصــب انمتـواتــرة دراسة ظرية تطبيقية ]
علي أن يسند اسشراف علي النحو التالي :
األستاذ

د /.محمـد ليفـة محمـود
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المساعد والقائم بعمل رئيس اسم النحو والصرف

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار:
انمـوافقــة .
انمـوضو ع انثامن وانخمسون:

بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/5/8م ،بناء ً علي موافقة مجلس
اسـم " النحو والصرف والعرو " بجلستل بتاريـ 2017/5/2م ،علي ابول االعتـذار المقدم مان السياـد أ.د/
رجااب محمااود أحمااد ،األست اـاذ المتفاارغ بالقساام عاان اسشااراف علااي الطالااـب /ااـالف عبااد المعااز محمااد عماار،
المسجل لدرجـة " المـاجستير" بتاريـ 2016/7/18م ،في موضوا :
[ انمـدرسـة انبغـداديـة و ثـرهـا فـ انمـذهـب انمصـري والأ ـدنسـ وانمغـربـ حويا ً وصرفيا ً ]
علي أن يسند اسشراف علي النحو التالي :
األستـاذ المساعد بقسـم النحو والصرف

د /.أيمـن فتحـي عبد السـالم

بكليـة دار العلـوم– جـامعة المنيـا

انقــــرار :انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()27
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انتاسع وانخمسون :

بشـأن موافقة لجنة الدراسا العليا بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/5/8م ،بنـاء ً علي موافقة اساـم
" انتـاريـخ الإسلامـ " بتاريـ 2017/2/5م ،علاي إلغـاء اياـد الطالباـة /الشيمـاء ممـح م مـمـاح ،المسجلاـة
لدرجـة "انمـاجستيـر " بتاريـ 2010/3/15م .

تحت إشراف:

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التاري اسسالمي

د /.نصـارى فهمـي غزالـي


بكليـة دار العلـوم – جـامعـة المنيـا

والاـذي يطلااب ساايادتل إلغاـاء تسااجيل الطالااب لعاادم تقااديم الطالبااـة أياـة أوراق بحثيااة اصااة
بالدراسة  ،وحي تم مرور سبع سنـوا علي التسجيل ،ولم تحضار ولام تقاـم بساداد الرساوم
الدراسيـة .

انقــــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انستـون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنـاء ً علاي
موافقـة مجلس اسـم " ال ريعة اسسالمية " بجلستل بتاريـ 2017/5/2م ،علي د ـول الطـالب اآلتية
أسماؤهم امتحان السنة التمهيديـة " للمـاجستير " :
 .1محمد مبارك رشيد مبارك الرشيدي
 .2عبـد اللـــل فيصل سمــان المحيــل
 .3عـــــادل منصـــــور فليــــــح
 .4عبــد اللـــل محمــد حمـاد
ألنهم سق ُط سهواً من األسماء الساابقة ؛علماـا ً بأنال سبقــت موافقاة مجلاس الكلياة بجلساتل المنعقادة
بتارياااـ 2017/4/19م ،علاااي حرماااان بعااال الطاااالب الوافااادين المقيدياااـن بالسااانة التمهيدياااـة "
للماجستير " ،واـد تم إدراج أسماء الطالب المذكوريـن بعالية ضمن األسماء المحرومـة .
انقــــرار:
انمـوافقــة .
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ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()28
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انحادي وانستون:
بشـأن موافقة لجنة الدراساا العلياا بالكلياة بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنـاء ً علاي
موافقـة مجلس اسـم " النحو والصرف والعرو " بجلستل بتاريـ 2017/5/2م ،علي حرمـان بعل
الطـالب من د ول االمتحـان فـي بعل المقـررا السنة التمهيديـة " للماجستير " و الدبلوم الخاص فـي
" الدراسا اللغوية " الفراة الثانية للعام الجامعـي 2017/2016م ،والذي يقوم بتدريسها السيـد أ.د/
رجـب محمـود أحمـد ،األستـاذ المتفرغ بالقسـم ،وانطـلا هـم :
ولا ً  :طـلا انسنــة انتمهيديـة نلمـاجستيـر "مناهج البح " :

 .6عبد الرحيم ليفة عبد الرحيم
 .7محمـد صفو سيـد يوسم
 .8عبد اللـل رمزي محمود محمد
 .9عمـرو جمال صالح رجـب

 .1أحمـد رضـا يـري
 .2أسمـاء عبد الرحمن حمدي
 .3دعاء عبد المجيد محمود نوبي
 .4سالـم عبد الجواد أنور محمد
 .5صفـاء رفعـت عبد الحميد

ثا يـا ً  :طـلا اندبلوم اندراسـات انلغويـة انفرقـة انثا يـة " ااعـة بح " :

 .1سعـودي محمد كاظم علي
 .2عـالء زغلول زين أميـن

انقــــرار:

يرد نلقسم نمزيد من اندراسة .

موضودات انعلاقات انثقافيـة :
وانستون:

انمـوضوع انثا
انخطـا الوارد من لجنة العالاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/5/8م ،بنــاء ً
علااي موافقااة مجلااس اسااـم " الدراسااا األدبيااة " بجلسااتل المنعقاادة بتـارياـ 2017/5/2م ،اااد وافااق علااي
ترشيـح السيـدة أ.د /سوسن ناجي رضوان ،األستـاذ ورئيس القسـم للم اركـة فـي مؤتمـر تحت دنـوان [ :
صــــورة انمـــر ة فـــ

صـــعيد مصـــر ] المقاااام فاااـي اصااار الثقافاااة محافظاااة سوهاااـاج فاااـي الفتااارة ماااـن – 14

2017/5/16م .
انقــــرار:
انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()29
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثانث وانستون:
انخطـا

الوارد من لجنة العالاا الثقافية بالكلية بجلساتها المنعقادة بتارياـ

2017/5/8م ،بنــاء ً

علااي موافقااة مجلااس اسااـم " الدراسااا األدبيااة " بجلسااتل المنعقاادة بتـارياـ 2017/5/2م ،اااد وافااق علااي
ترشيااـح السيااـدة أ.د /سوساان ناااجي رضااوان ،األستااـاذ ورئاايس القسااـم للبرنااامج التنفيااذي بااين حكومااة
مصـر واسمـارا العربية المتحـدة لألعوام 2017/2016م ،والتي تنص علي تبادل الطرفين زيارة
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عدد من أساتذة الجامعا سلقاء المحاضرا ،وتبادل الخبرا فـي المجاال العلمية المختلفـة ؛علمـاً
بأنل سبقـت موافقة مجلس الكلياة بجلساتل المنعقادة بتارياـ 2017/4/19م ،علاي ترشياـح السياـد
أ.د /أحمد عارف حجازي ،األستـاذ ورئيس اسـم "علم اللغة والدراسا السامية وال راية ".
انقــــرار:

تشكل نجنة ثلاثية من ال من :
األستاذ ورئيس اسم ال ريعة اسسالمية
وكيـل الكلية ل ئون التعليم والطـالب
وكيـل الكلية ل ئون البيئة و دمة المجتمع

 .1السيـد أ.د /محمد عبد الرحيم
 .2السيـد أ.د /عصــام لـم كامـل
 .3السيـد أ.د /محمد عبد هللا حسين
نلمفاضلة بين انمتقدمين ،وترتيبهم نرفع الأمر إن
مجلس انكلية .

انسيد .د /دميد انكلية ،بانترشيح مفوضا ً دن

انمـوضوع انرابع وانستون:
انخطـا

الوارد من لجنة العالاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ

2017/5/8م ،بنــاء ً

علي موافقة مجلس اسـم " البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن " بجلستل المنعقادة بتـارياـ 2017/5/7م،
اد وافق علي ترشيـح اـل مـن :
 .1السيـد أ.د /حافظ محمد جمال الدين المغربي ،األستـاذ ورئيس القسم
 .2السيـد أ.د /منير عبد المجيد فوزي ،األستـاذ بالقسـم

مرشحـ ا ً ساسيـ ا ً

مرشحـ ا ً احتياطيـ ا ً

ستفادة من البرنامج التنفيـذي بين حكومة مصـر وحكومة دولة واسمـارا
،واـرر لجنة العالاا الثقافية ضـم ترشيـح اـل مـن :

لال

العربية المتحـدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()30
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .
 .1السيـدة أ.د /سوسن ناجي رضــوان
 .2السيـد أ.د /أحمــــد عــــارف حجـــازي
 .3السيـد أ.د /حافظ محمد جمال الدين المغربي
 .4السيـد أ.د /منيــر عبـد المجيــد فــوزي
انقــــرار:

تشكل نجنة ثلاثية من ال من :
األستاذ ورئيس اسم ال ريعة اسسالمية
وكيـل الكلية ل ئون التعليم والطـالب
وكيـل الكلية ل ئون البيئة و دمة المجتمع

 .1السيـد أ.د /محمد عبد الرحيم
 .2السيـد أ.د /عصــام لـم كامـل
 .3السيـد أ.د /محمد عبد هللا حسين
نلمفاضل ة بين انمتقدمين ،وترتيبهم نرفع الأمر إن
مجلس انكلية .

انمـوضوع انخامس وانستون:

انسيد .د /دميد انكلية ،بانترشيح مفوضا ً دن

انخطـا الوارد من لجنة العالاا الثقافية بالكلية بجلستها المنعقدة بتاريـ 2017/5/8م،
بخصـوص السيـدة الدكتـورة /زينب فرغلي حافظ ،األستـاذ المساعد بقسـم "البالغة والنقد األدبي واألدب
المقارن" لتجديد أجـازة مرافقة الزوج ،التـي تبدأ مـن 2017/3/10م ،وتنتهي في 2018/3/9م ،علمـا ً
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الموضوا علي مجلس الكليـة بجلستل المنعقدة بتاريـ 2017/4/19م،

بأنل سبق عر
انمجلـس  [:تنـذر الزميلـة باسجراء القانونـي ،وفـي حالة عدم االستيفـاء حتم مجلس
الكلية المقبل يعـر األمر لتطبيق المـادة ( ، ) 117واعتبارها منقطعـة ] .
انقــــرار:
انموافقة ف

وقــرر

حانة ااتمال الأوراق ،وتطبيق انمادة (  )117ف حانة قص ي مستند .

انمـوضوع انسادس وانستون:

بشـأن تفويـل السياـد أ.د /دميـد انكليـة ،ورئايس المجلاس فاـي أعماال االمتحاناا الخاصاـة بالفصال
الدراسـي الثانـي 2017/2016م ،وكـل ما يتعلـق بهاـا فاـي الفاـرق الدراسياـة األرباع ( انتسااب – انتظاام )
،وكـذل مرحلة الدراسـا العليـا
.

انقـــرار:

انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()31
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

( ما يستجـد من دمــــال )

انمـوضوع الأول:
انخطـا الوارد من السيـد أ.د /وكيل الكلية ل ئون التعليم والطالب بشأن نتيجة فحص االلتماسـا

المقدمـة من طالب الفـرق الدراسية األربـع منهم ( تستحق التعديل ) ،وبعال الحاـاال ( ال تساتحق التعاديل )
،وهـم علي اننحو انتانـ :
ولا ً  :حـاال الطالب التـي تستحـق التعديـل
نتيجة الفحص
الحالـة
عـدد الطـالب
الفراـة
1
طـأ برنامـج
األولـي انتظـام
تم التعديـل
األولـي انتظـام
1
تم التعديـل
طـأ رصـد
الثالثـة انتظـام
1
تم التعديـل
تبين وجود سؤال لم
يصحح
الثالثـة انتظـام
10
تم التعديـل
طـأ برنامـج
الثالثـة انتسـاب
1
تم التعديـل
طـأ رصـد
الرابعـة انتظـام
2
تم التعديـل
تبين وجود سؤال لم
يصحح
الرابعـة انتظـام
1
تم التعديـل
طـأ رصـد
ثـا يـا ً  :حـاال الطـالب التـي ال تستحـق التعديـل
األولـي انتظـام
42
عـدم أحقيـة
األولـي انتسـاب
7
عـدم أحقيـة
الثانيـة انتسـاب
3
عـدم أحقيـة
الثانيـة انتظـام
15
عـدم أحقيـة
الثالثـة انتظـام
22
عـدم أحقيـة
الثالثـة انتسـاب
10
عـدم أحقيـة
35
عـدم أحقيـة
الرابعة انتظام  /انتساب

انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()32
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ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انثا ـ :
بشـأن موافقة لجنة شئون التعلايم والطاالب بجلساتها المنعقادة بتارياـ 2017/5/8م ،بنــاء ً علاي

الطلب المقـدم من الطالـب /محماد حمادي عباد المالا  ،المقياـد بالفرااة الرابعاة ( انتظاام بااق) للعاام الجامعاـي
2017/2016م ،لعمال لجناـة اصاـة لاـل ؛فاـي الفصال الدراساـي الثاناـي كماا هاو موضاح مان صااورة

التقرير الطبي الصادر من مست في المنيا الجامعـي بتاريـ 2017/5/9م ،المرفق بالطلـب .
انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انثانث:
انخطـا الوارد من اسـم " انشريعـة الإسلاميـة " علي منـح درجـة " انـداتـوراه " للباحـ
انديـن محمـد محمـد ،بالقسـم بتقـدير عـام مرتبـة انشرف الأونـ فـي موضوا:

انقـــرار:

 :دـلاء صـر

( انضمـا ـات انشـرديـة نـلاستخـدامـات اننـوويـة دراسة فقهية مقار ة )

وافق المجلس علم االاتراح وأوصم برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/
الجامعة ل ئون الدراسا العليا والبحوث .

نائب رئيس

انمـوضوع انرابع:

انخطـا الوارد من اسـم " انشريعـة الإسلاميـة " علي ت كيـل لجنـة لمناا ـة الباحـ  :إسـلام دبـد انبـاري
دلـ حمـد ،المسجـل لدرجـة " انمـاجستيـر" بالقسـم فـي موضـوا :
( انفقـــه انجنــائــ دنــد ابــن سيــريــن )

تتكون انلجنة من :

أ.د /الليثـي حمـدي ليــل

األستـاذ بكليـة ال ـريعة والقانـون
جـامعـة األزهـر بأسيـوط

م رفـا ً ورئيسـا ً

أ.د /محمـد عبد الرحيم محمـد

األستـاذ ورئيس اسـم ال ريعة اسسالمية

مناا ـا ً

أ.د /إبراهيـم محمـد عبد الرحيم

األستـاذ بكليـة دار العلـوم جـامعة
القاهـرة

مناا ـا ً

انقــــرار:

بكليـة دار العلــوم– جـامعة المنيـا

وافق انمجلس دلى انتشكيل انمقترح .
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()33
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

انمـوضوع انخامس:

انخطـا الوارد من السيـد أ.د /رئيـس المكتب الثقافـي لسفارة دولـة الكويـت بخصوص الطالبـة /راية أحمد
عيسي،المسجلة لدرجـة " ا نمـاجستيـر" بقسـم " انشريعـة الإسلاميـة " ،وأن القسـم ليس لديـل مانع من اعتبار
الفتـرة من نهاية العام الجامعـي 2012/2011م ،حتم 2016/2015م ،فترة توام دراسـي ،وذل نظاراً لظروفهاا
الخاصـة .

انقــــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضو ع انسادس:

24

بشـأن موافقة اسـم "ال اريعة اسساالمية ":بجلساتل المنعقادة بتارياـ 2017/5/2م ،علاي سافر
السيـد أ.د /محمد عبد الرحيم محمد ،األستـاذ ورئيس القسم إلـي دولة الكويت وذل فـي الفترة مـن : 8
2017/7/14م ،سلقااـاء بعاال المحاضاارا الثقافيااة المتعلقااة بتوضاايح وسااطية اسسااالم واعتدالاال
ومحاربتل للفكر المتطرف ؛علمـا ً بأن الجامعـة لن تتحمل أي نفقـا .
انقــــرار:
انمـوافقــة .
وقد ا ته

مديـر مـا ة انمجلـس
انمجلـــس
/.

الاجتماع و غلق انمحضر ف

حينه ف

تمام انسادة انثانثة دصـ ًرا ً.

مراجـع انمجلـس نغويـا ً
.د/

ميــــن

.د/

رجــــب محمـــود حمـــد
انوها

انسيد محمد سيد دبد

يعتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

.د/
محمـد دبـد انرحمن انريحا
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر مايـو المنعقد في 2017/5/15م ()34
ــ االجتماا مصـور بالصـو والصـورة .

25

