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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

 يـوما)       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م21/5/2018 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، (

  

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 الريحانيالرحمن 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                
 

 م2018مايـو  عــن شهــر

أ.د/  برئاس ة  اجتم   أعض ام مجل س الكلي ة ،م21/5/2018ق المواف  الاثنيـن يوم في هــإن          

السيــد  /أ.د السي ـد انةـوأم ة، ـد الكلي ـس المجلس وعمي ـرئي -محمد عبد الرحمن الريحاني

   .الخامسة عصـراً  الساعةبقاعة مجلس الكلية  ن المجلسـأمي ـــ الوهابسيــد عبد محمـد 

 -: وبحضور كل مـن     
 

  كلية دار العلومكلية دار العلوم

FFaaccuullttyy  ooff  DDaarr  EEll..UUlloooomm  

  إدارة أمانة مجلس الكليةإدارة أمانة مجلس الكلية

 جامعة المنيا

MMiinniiaa  UUnniivveerrssiittyy  
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 عضـواً  وكيـل الكليـة لشئـون التعليم والطالب امـلـعصـام خلـف ك أ.د/

 عضـواً  وكيـل الكليـة لشئـون البيئـة محمد عبد اللـه حسيـنأ.د/ 

 عضـواً  رئيـس قسـم الشريعة اإلسالمية مدمحمـد عبد الرحيم محأ.د/ 

 عضـواً  رئيـس قســم عـلـم اللغــة أحمـد عـارف حجــازيأ.د/ 

 عضـواً  رئيس قسـم البالغـة والنقد األدبي حافظ محمد جمال الدين المغربيأ.د/ 

 عضـواً  األستـاذ بقسـم البالغـة والنقد األدبي د فـوزيـمنيـر عبد المجيأ.د/ 

 عضـواً  األستـاذ بقسـم عـلـم اللغــة رف عبد البدي  عبد الكريمأش أ.د/

 عضـواً  األستـاذ بقسـم الدراسـات األدبيـة روريـر أحمد دكـأ.د/ شهي

 رئيـس قسـم التاريـخ اإلسالمـي محمـد سيــد كـامـلأ.د/ 
 عضـواً  والمدير التنفيذي لمشـروع الجـودة

ً  ة اإلسـالميةـالفلسف مــاذ بقساألست د سالمة عبد العزيزـمحم أ.د/  عضـوا

ً  القائم بعمل رئيس قسـم النحو والصرف والعروض محمـد خليفـة محمـودد./   عضـوا

ً  النحو والصرف والعروض األستـاذ المتفرغ بقسـم رجـب محمـود أحمـد أ.د/  عضـوا

 واً عضـ األستـاذ المتفرغ بقسـم التاريخ اإلسالمـي نعمـة علــي مرســيأ.د/ 
 

ً  األستـاذ المتفرغ بقسـم الشريعة اإلسالميـة محمـد شرف الدين خطابأ.د/   عضـوا

 -:عـذربوتغيب عن الحضور  

ً  أقـــدم مــدرس م سند إبراهيم أحمدـإبراهيد./   عضـوا

ً  بقسم النحو والصرف والعروضأستاذ مساعد متفرغ أقدم  ربيـ  عبد الحميد علـي /.د   عضـوا

 : حضور دون عذروتغيب عن ال 
 عضـواً  رئيـس قسـم الدراسـات األدبيـة سوسـن ناجـي رضـوان أ.د/

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) م21/5/2018المنعقد في مايـو  عن شهر محضر مجلس الكليةــ  

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                        

ــدأ  ــرحمن الريحــانيم  اع الس  يد األس  تاذ ال  دكتور/االجتب ــد ال         رئ  يس المجل  س          - محمــد عب

     يـتالال تضمناً مثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزماً من أعمال الجلسة األعضام، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو

 بـاليير  ودتـه آملـا  ع رمضان رشهبالتهنئة ب السيد أ.د/ عميد الكلية، الجلسة حافتت

 كمـا دـدم سـيادته الـدعو  والبركات علي مصـر ،والكلية وأعضاء هيئـة التـدري 

للسـاد   انفـي شـهر رمضـيقيمه العميد سالجماعي الذي  لحضور حفل الإفطار 

 . أعضاء هيئة التدري 
 

 مع ـياام الجـللع  يـفص ل الدراس ي النان ات للـي أعمال االمتحانـف ،عميد الكلية د أ.د/ـالسي ضـتفوي 
 م .2017/2018

 

 أشرف عبد  د أ.د/ـالسي أنـبش ،م29/3/2018 يـف دمـارس المنعق عن شهر ارئـالمجلس الطل ـتعدي

 يـإل ن ع ذر ب ب دوـمن تغي"  علم اللغة والدراسات السامية والشرقية"  مـاذ بقسـاألست، البديع عبد الكريم
  . ذرـتغيب بع

 

    المـوضوع الأول:

 م .18/4/2018بجلسـة  ر اجتمـاع مجل  الكليـةالمصـاددة علي محضـ 

 :ـرارـالقـ 

 تمـت  المصاددـة .           
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    :الثاني المـوضوع

ق ـرار ب  ـزام الموق ـالج ، بمحو األثر المترتب علي رئي  الجامعة الخطاب الوارد من السيـد أ.د/  أنـبش     
   من علي كل  م، 5/1/2016، بتاريـخ عميد الكليةالسيـد أ.د/ 

 . رقيةالمـدرس المساعد بقسم  علم اللغة والدراسات السامية والش    أحمد جاد شمروخالسيـد أ./  .1

 . ةـم الشريعة اإلسالميـالمـدرس المساعد بقس      ياسر أحمد حسنالسيـد أ./  .2

 :رارــلقـا 

 . المـوافقــة            
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر ةمحضر مجلس الكلي  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

    :الثالث المـوضوع

 ة بتاري ـخالمنعق د الطارئة بجلسته"  علم اللغة والدراسات السامية والشرقية "  موافقة مجلس قسـم أنـبش       

درس ـة م ـي ،وظيفـبالقسـم ف المدرس المساعد، مد جاد شمروخأح /أ. دـالسي تعييـن يـ، علم1/4/2018
 لجنة الفحـص . علي تقريربنـاًم م ـلقسبـذات ا

 :رارــلقـا 

 . المـوافقــة            
 

     : ـلابلطموضوعات شئـون ا

    :رابعال المـوضوع

ة رؤسام اجتماع الساد بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطالبـد أ.د/ وكيـالوارد من السي اليطاب      
   الموضوعـات التاليـةالكنتروالت ،والسادة رؤسام األقسام العلمية ،ومناقشة 

 

 علي أن تبدأ من الساعة العاشرة إلـي الساعة الواحدة .االمتحانات  دـمواعي .1
 ،ومدته علي أن يكون داخل الكلية ومدة التصحيح عشرة أيام لكافة المصححيـن . حـالتصحي .2
رول فـي النتائج علي جمي  الكنتـروالت عدم التسرع فـي إخراج النت ائج ،وعل ي كنت  قـديالتد .3

 . دـنظـراً للتجنيالفرقـة الرابعة إخـراج النتيجة العتمادها من مجلس الجامعـة 

 :رارــلقـا 
 . أحيط المجل  علما              

    :يام ال المـوضوع

ا ـح قبولهالمقتر األعداد بشـأن ل الكلية لشئون التعليم والطالبـيد أ.د/ وكـالوارد من السي اليطاب     
 ا .طبقـاً لقواعد الجامعـة المعمول بهـم، 2018/2019ي ـللعام الجامع الب الوافديـنـالطمن 

 :رارــلقـا 
 ب .ـطال ( 1000)  حتىإمكانية استقبال  الموافقة علي            

    :سادسال المـوضوع

 ج ـانلمقت رح تش كيل  بشــأن ل الكلية لشئون التعليم والط البـد أ.د/ وكيـالوارد من السي اليطاب      
 م .2017/2018للعام الجامعـي  للفصل الدراسي النانـي(  انتساب/  انتظام  األربـ  ) لفرقالشفـوي ل

 :رارــلقـا 

 . المـوافقــة            
ـــ-  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ
 

 (3) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 



 4 

    :السابع المـوضوع
ة عم ل لج ـان خا   بشــأن ل الكلي ة لش ئون التعل يم والط البـد أ.د/ وكي ـالوارد م ن السي  طابالي     

   وهـم ،م2017/2018للعام الجامعـي  ـي النانـيالفصل الدراسبلبعض حاالت الطالب 

 

  . م
 

 االسـم
 

 الفرقـة

 (انتظـام النالنـة )  سلمـي فوزي عبد الرحمن .1

 ( انتظـامالرابعـة )  يفأسمـام مرعي ذكي عبد اللط .2

 :رارــلقـا 

 الموافقة علي الأولي ،وعدم الموافقة علي الثانية .           

 

    :ثامنال المـوضوع

 تاالح  اعت ذار بع ض أنبشـ ل الكلية لشئون التعليم والط البـد أ.د/ وكيـالوارد من السي اليطاب       

 هـمو ،م2017/2018للعام الجامعـي  ـي النانيسامتحانات الفصل الدرا عن عدم دخولهمـا الطـالب

  

 

  . م
 

 االسـم
 

 الفرقـة

 (انتظـام )  األولـي عمرو  الح الدين كامل ذكي . 1

 (انتظـام )  األولـي ي محمد إبراهيم أحمدـهان .2

 ( انتظـامالنالنـة )  عزة كمال عبد الرحيم علي .3

 ( مانتظـاالرابعـة )  امـي برهـسـارة مصطف .4

 : رارــلقـا 

 . المـوافقــة           
 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

    :تاسعال المـوضوع

 م م  نالطل  ب المق  ـد أنبشـــ الكلي  ة لش  ئون التعل  يم والط  البل ـد أ.د/ وكي  ـال  وارد م  ن السي   اليطــاب      

نم ان تمس ـاح محم د ع /نـم  تغيي ـر االس ـمعل ي  ،م2004ماي ـو دور ، تمسـاح محمد عنمان عل ي ج/ـالخري

 . الدهـميادة ـشهبهـو وارد  اكم ؛محمـود محمد عنمان علي  إلـي علي

 : رارــلقـا 

 . المـوافقــة         
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    :شرعاال المـوضوع

 م م  نالطل  ب المق  ـد أنبشـــ ل الكلي  ة لش  ئون التعل  يم والط  البـد أ.د/ وكي  ـال  وارد م  ن السي   اليطــاب      

أحمد عبد  رضـا /نـم تغييـر االسـمعلي  ،م2010يونيـو دور ، رضـا أحمد عبد الغني عبد الرحمن ج/ـالخري

 . الدهـميادة ـشهبهـو وارد  اكم ؛د أحمد عبد الغني عبد الرحمنمحمـ  إلـي الغني عبد الرحمن

 : رارــلقـا 

 . المـوافقــة         

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

 موضوعات الدراسات العليا : 

     :ي عشرحاد ال المـوضوع

 ( 26عددهـم )   أولا  : المنـح :
 

 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 القسم
 

 الدرجـة

ع  المجمـو
 

 

 التقدير

محمد مساعد يوسف   .1
 سليمان

مرتبة الشرف  وراهـالدكت ةـة اإلسالميـالشريع
 األولي

مرتبة الشرف  وراهـالدكت ةـة اإلسالميـالشريع غنيـة يوسف محمد بدر  .2
 األولي

مرتبة الشرف  وراهـالدكت ةـة اإلسالميـالشريع حمود خالد  مشعـل تركي  .3
 األولي

محمد حسني عبد القادر   .4
 سيد

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

نقـا ناجي عبد هللا   .5
 المطيري

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

محمد مشعل ذكر هللا   .6
 جاسم

 زممتـا الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

سلمان وليد إبراهيم   .7
 محمد

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريعنا ر نا ر علي   .8
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 منصور 

خالد سعد رومي زيد   .9
 المطيري

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع سعـد عبد هللا سالم مطلق  .10

عبد المجيد المبروك علي   .11
 خالد

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع

 ممتـاز الماجستيـر ةـة اإلسالميـالشريع علـي فيصل علي يوسف  .12

 يتـه حسين علي   .13
 بصيص

مرتبة الشرف  وراهـالدكت ةـاإلسالمي فلسفـةال
 األولي

يوسف إدريس محمد   .14
 عبد هللا

مرتبة الشرف  هوراـالدكت ةـاإلسالمي فلسفـةال
 األولي

عبد الرحمـن أبو المجد   .15
  الح

مرتبة الشرف  وراهـالدكت ةـاإلسالمي فلسفـةال
 األولي

النحو والصرف  هويـدا محمد محمد فريد  .16
 والعروض

مرتبة الشرف  وراهـالدكت
 األولي

النحو والصرف  علـي أحمد عبد هللا أحمد  .17
 والعروض

 ممتـاز الماجستيـر

مرتبة الشرف  وراهـالدكت الدراسـات األدبيـة د محمدمحمـود سعد محم  .18
 األولي

إيمان فتحي علي عبد   .19
 العال

مرتبة الشرف  وراهـالدكت الدراسـات األدبيـة
 األولي

أسمـام عبده محمد   .20
 عنمان

 ممتـاز الماجستيـر الدراسـات األدبيـة

أسمام شادي سيد عبد   .21
 الرحمن

 ازممتـ الماجستيـر الدراسـات األدبيـة

 ممتـاز الماجستيـر الدراسـات األدبيـة خالـد عبد الفتاح شحات  .22

 (6) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

مصطفي غانم محمد  .23
 عيسي

 ممتـاز الماجستيـر الدراسـات األدبيـة

د الحميد محمد فاطمة عب .24
 علي

 ممتـاز الماجستيـر الدراسـات األدبيـة

 ممتـاز الماجستيـر التاريـخ اإلسالمـي محمـود عيد فهمـي   .25

 الماجستيـر ممتـاز الماجستيـر أحمـد سالم عوض حسن .26

 :ـرارـالقـ 

ائ ب رئ يس ن    ر/           وأو ى برف  األمر إلي سعادة األستاذ ال دكتو منـحوافق المجلس على ال          
 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

     عشر: ثانيالمـوضوع ال
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 ( 34عددهـم )     ثانيـا  : التسجيـلات :
 

 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 المشـرف
 

 دسـم الشريعة الإسلاميـة
 

فهـد غانم عبد الرحمن  .1
 قميصان

طـاع دوره في االقتصاد االق وراهـالدكت
 اإلسالمي دراسـة فقهيـة

أ.د/ محمد عبد الرحيم 
 محمد

م غانم عبد ـسال .2
 قميصانالرحمن 

الملكيـة وأثرهـا فـي االقتصـاد  وراهـالدكت
 اإلسالمـي

أ.د/ محمد عبد الرحيم 
 محمد

جلوي مان  سبعان  .3
 فالح

تنميـة المال فـي الشريعة  وراهـالدكت
 اإلسالميـة

د/ محمد عبد الرحيم أ.
 محمد

ل سالم غانم ـأم .4
 المطيري

مخطوط كشف األسرار  خطـة تحقيق  الماجستيـر

ن ـف جمال الدين بـرار تأليـاألسوهتك 
هـ من سورة 696 ت هالل الصفدي

ورة النسام ـآل عمران إلي آخر س
 قـة وتحقيـدراس

أ.د/ محمد عبد الرحيم 
 محمد

محمـد طالل محمد علي  .5
 ـيالعجم

جنـح األحـداث وجناياتهـا بين الفقه   الماجستيـر
والقانون الكويتي دراسة فقهيـة 

 مقارنـة

محمد شرف الدين أ.د/ 
 خطاب

عبد العزيـز مسفر محمد  .6
 نا ـر

ي ـأثـر المقا د الشرعية ف الماجستيـر
اختيارات الفقهام دراسـة فقهية 

 ةأ ولية مقارنـ

 أ.د/ عـزت شحاتة كـرار

اللـه محمد حماد عبد  .7
 حزام

اإلعالن إلكترونياً للدعـاوي  الماجستيـر
واألوراق القضائية دراسـة مقارنة 

 بين الشريعـة والقانـون

 أ.د/ عـزت شحاتة كـرار

 

 (7) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

هاجـر حمود بركة  .8
 النمـوس

أقـوال اإلمام الخليـل الشافعي فـي  الماجستيـر
التفسيـر من خالل فتاويه جم  

 وترتيب ودراسـة

أ.د/ محمد عبد الرحيم 
 محمد

بـدر فالح مبارك سعـد  .9
 العازمـي

االحتياطـات الشرعية للحفاظ علي  الماجستيـر
األسرة من الطالق في الشريعة 

لقانون الكويتـي اإلسالمية وا
 دراسـة مقارنـة

 أ.د/ عـزت شحاتة كـرار

سعـود عايض حسيـن  .10
 عايض العجمـي

مسائـل اإلجماع فـي المعامالت  الماجستيـر
المالية دراسـة أ وليـة فقهية 

 مقارنـة

 أ.د/ عـزت شحاتة كـرار

إيمـان علي محمد  .11
 أنـس

المسائـل التي رج  عنها األئمة  الماجستيـر
ربعة في المعامالت وبيان ما األ

 عليه الفتوى فيها

 أ.د/ عـزت شحاتة كـرار

سميـة محمد أمين  .12
 إبراهيم

التعـارض والترجيح بين النصوص  الماجستيـر
الماوردي من كتاب  اإلمامعند 

حسيـن عبد الغني أ.د/ 
 سمرة
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 د./ هـدي حسن  ديـق الحـاوي

 ة الإسلاميـةدسـم الفلسف
 

د المحسن  ابرين عب .13
 حسن

قضايـا العقيدة فـي تفسير ابن  وراهـالدكت
 هـ 546عطية األندلسي ت 

سيد عبد السيد محمد أ.د/ 

 الوهاب

دعـام مصطفي محمـد  .14
 عبد الحكيـم

مسألـة الذات والصفات اإللهية بين  الماجستيـر
 الجوينـي وابن عربـي

محمـد سالمة عبد أ.د/ 
 العزيـز

 

 مـروة مناف محمد .15
 حسين

معتقـد األسرار وأثره فـي  الماجستيـر
 االنحراف العقـدي والفكـري

سيـد عبد الستار أ.د/  
 ميهوب

 

عبد اللـه عبد الحميد  .16
 محمد مدنـي

قضايـا العقيدة فـي تفسيـر نا ـر  الماجستيـر
هـ / 1345مكارم الشيرازي 
 م1924

سيـد عبد الستار أ.د/  
 ميهوب

د محمـد فكـري حميـ .17
 عبد الحميد

تنزيـل األفكار في تعديل األسرار  الماجستيـر
فـي المنطق والطبيعيـات واإللهيات 

للعالمة أثيـر الدين األبهـري ت 
م دراسـة 1264هـ   663

 وتحقيـق

سيد عبد السيد محمد أ.د/ 

 الوهاب

أبو بكـر محمد محمود  .18
 علي

القرآنيـون آراؤهـم العقدية  الماجستيـر
 عـرض ونقـدوالفكرية 

سيد عبد السيد محمد أ.د/ 

 الوهاب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

أحمـد إبراهيـم عيسي  .19
 محمـد

ـدي ت التصـوف عند ابـن عباد الرن الماجستيـر
 هـ 792

محمود إسماعيل أ.د/ أحمـد  

 الجزار

شعبان البكري عبد  .20
 الفتاح بدوي

مناهـج البحث فـي قضايـا العقيدة  الماجستيـر
عند أبـو رشيد النيسابـوري 

 واإلمـام الجوينـي دراسـة مقارنـة

محمـد سالمة عبد أ.د/ 
 العزيـز

 

أحمـد  الح عبد  .21
 الظاهر عبد المجيـد

 

قضايـا العقيدة عند عبد الـرازق بن  الماجستيـر
رزق اللـه الرسعنـي الحنبلي ت 

 هـ دراسـة تحليليـة661

محمد علـي محمـد د./ 

  الحيـن

سيـد عبد الراضي سيد  .22
 عبد المجيـد

منهـج األستاذ الدكتـور/ محمود  الماجستيـر
حمدي زقـزوق فـي دراسة قضايـا 

 الفكر اإلسالمـي

محمد علـي  محمـدد./ 

  الحيـن

 دسـم التاريخ الإسلامـي

 

 

محمـد محمد إسماعيل  .23
 جاد

جهـود مسلمة بـن عبد الملك فـي  وراهـالدكت
   62الفتوحـات اإلسالمية مـن 

 م732   681هـ / 121

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي
 
 

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـيالعصر  التنكيـل بسمل العيون فـي وراهـالدكتإسماعيـل محمد رفعت  .24
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   132العباسـي دوافعه وآثـاره  عبد الصبـور
 م1258   750هـ / 665

 

أحمـد  الح حسن  .25
 علي

الحيـاة السياسية والحضارية فـي  الماجستيـر
 مدينة بلنسيـة فـي األندلـس

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي
 

محمـد بشير أحمد عبد  .26
 الحكيـم

ة فـي العصر سمطالموائـد واأل الماجستيـر
العباسي وتأثيرهـا السياسي 

 والحضـاري

 د./ نصـارى فهمي غزالـي

 دسـم الدراسات الأدبية
 

أسمـام عبد الرحيـم  .27
 تكرونـي

البنـام الفني فـي روايات جيـل  وراهـالدكت
 النمانينـات نمـاذج مختـارة

 أ.د/ شهيـر أحمد دكـروري 
 

محمود يوسف محمد  .28
 محمود

المطلـق والمقيد فـي شعر العصـر  هالدكتـورا
 العباسـي األول دراسـة فنيـة

أ.د/ عبد الجواد شعبان 
 الفحام

 د./ أحمـد محمـد اللينـي
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 ة .وت والصـورـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

أسمـام ماهر عبد  .29
 الراضي 

سيولوجيـا النص الروائـي من  الدكتـوراه
 م نمـاذج مختـارة2017   1990

د./ حسن إسماعيل عبد 
 الغنـي

عبيـر محمد سعيد  .30
 نجيب

شعـر المرأة العربية من الجاهلية  الماجستيـر
 لألموية دراسـة سسيولوجيـة

 أ.د/ عصـام خلـف كامـل

 م محمـد أزهـار عا .31
 يوسـف

البنـام الفني فـي اإلبداع القصصـي  الماجستيـر
 عند موسـي نجيب موسـي

 أ.د/ عصـام خلـف كامـل

 دسـم علـم اللغـة 
 

الحسين مصطفي  ابر   .32
 أحمد

 وراهـالدكت
 

األسس اللسانية لتعليم التراكيب 
اللغويـة لغير الناطقيـن بالعربية 

ً سلسلـة الطريق إلـي العربية نم  وذجـا

ي شحاتة ـعيسأ.د/  
 يـعيس

محمـد أحمد عبد د./   
 الصبور

أسمـام رمضان إبراهيـم  .33
 محمـد

ي ـاألخطـام اإلمالئية والنحوية ف الماجستيـر
ة ـكتابات طالب المرحلة النانوي

ي ضوم اللسانيات التطبيقية ـدراسة ف
 محافظة المنيـا نموذجـاً 

عبد عبد البدي   أشرفأ.د/  

 الكريم

 عـالم محمد شلقامـيد./   

كريمـة فتحي عبد  .34
 الحميد

منهـاج اللغة العربية للمرحلة  الماجستيـر
اإلعداديـة دراسـة فـي ضوم علم 

 اللغة التطبيقـي

عبد عبد البدي   أشرفأ.د/  

 الكريم

 ابر عبد عبد العزيز د./   

 العزيز

 :ـرارـالقـ 
 والإشراف . اتوافق المجل  على التسجيل            
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

     عشر: المـوضوع الثالث

 ( 23عددهـم )     :ثالثـا  : التشكيـلات 
 
 

 م .

 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 

 دسـم الشريعة الإسلاميـة

راشد محمد راشد  .1
 الهاجري

الخدمـات االئتمانية فـي المصارف  وراهـالدكت
اإلسالمية دراسة مقارنة بالقانـون 

 المصـري الكويتـي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطاب

أ.د/ محمود عبد الرحمن 
 يق د

عبد اللـه سالمة محمد  .2
 الغرياني

الخـالف الفقهـي بيـن المالكيـة  وراهـالدكت
واألباضية دراسـة استقرائية 

 استداللية مقارنـة

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 د./ زاهـر فـؤاد محمـد
 أ.د/ إبراهيـم محمـد خلـف

محمـد أنور عز الديـن  .3
 الشيبانـي

ة التأميـن التكافلـي معاييـر  ناع وراهـالدكت
وتطبيقاتهـا المعا رة علي توزي  

السوق الليبي  –الفائض التأميني 
 ً  أنموذجـا

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطاب

 أ.د/ جمـال محمـد يوسـف

علـي محمد أبو القاسم  .4
 إبراهيم

أحاديـث األحكام المتوهـم إشكالهـا  وراهـالدكت
 حين دراسـة تحليليـةفـي الصحي

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
 د./ بشيـر محمـد محمـود

مدعـج علي مسعـود  .5
 سالـم

آرام اإلمـام عز الديـن عبد الرازق  وراهـالدكت
هـ من خالل تفسيره 661الرسعني ت 

رموز الكنوز فـي تفسير الكتاب 
العزيز مقارنـاً بآرام غيـره من 

 المفسريـن

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
 د./ بشيـر محمـد محمـود

عبد اللـه مطير مجبـل  .6
 الرشيـدي

مختلـف الحديث وأثره فـي األحكام  وراهـالدكت
فـي باب المعامالت دراسـة الفقهية 

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد



 11 

 ـة كـرارأ.د/ عـزت شحات أ ولية فقهيـة حدينيـة
 لـدي خليـي حمـأ.د/ اللين

إدريس علي عبد النعيم  .7
 بكر

األحك     ـام الفقهي     ـة ف     ـي تفسي     ـر  مـاجستيرال
س   ـورة المائ   دة دراس   ة تفسيري   ـة 

 فقهيـة

أ.د/ إبراهيم محمد عبد 
 الرحيم

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
 أ.د/ وجيـه محمـود أحمـد

 د./ غادة محمـد عبد الرحيم

شامان فـواز محمد  .8
 تميم

القواعـد والضوابط الفقهية  مـاجستيرال
المستخرجة من كتاب شـرح السنة 

 للبغـوي

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
أ.د/ محمـد عبد العزيز 

 إبراهيم
 د./ غادة محمـد عبد الرحيم

فهـد جار اللـه فهـد  .9
 نابـي جار اللـه

األحكـام الفقهيـة لعقـد التأميـن  مـاجستيرال
ي القانون الكويتـي الصحي فـ

 دراسة فقهيـة مقارنـة 

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
أ.د/ محمـد عبد العزيز 

 إبراهيم

وليـد فالح عيد سالـم  .10
 غريب

القواعـد األ ولية والفقهية  مـاجستيرال
 وأثرهمـا فـي اإلفتام المعا ـر

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

د شرف الدين أ.د/ محم 
 خطاب

أ.د/ عبد التواب سيد 
 إبراهيم

راشـد سالم راشد  .11
 سلطان

 أثـر الموت علـي االلتزامات النابتـة مـاجستيرال
باختيار المكلف دراسـة فقهية 

 مقارنـة

أ.د/ محمـد عبد الرحيم 
 محمد

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
 أ.د/ وجيـه محمـود أحمـد 

ن مفلح ـعبد الرحم .12
 ادبيس فالح

 

ترجيحـات الشيخ عليش في  مـاجستيرال
المعامالت المالية في كتاب فتح 
العلي المالك دراسة فقهيـة فـي 

 ضوم المنهج المقـارن 

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
أ.د/ محمـد عبد العزيز 

 إبراهيم
 د./ غادة محمـد عبد الرحيم

مصطفي محمد عبد  .13
 الرحمن زاهـر

ما ظاهره التعارض  الجمـ  بين مـاجستيرال
 ً  السنة النبوية نموذجـا

 أ.د/ عـزت شحاتـة كـرار
أ.د/ مصطفـي حسن 

 حسيـن
 د./ زاهـر فـؤاد محمـد  

 يعقـوب يوسف سكران .14
 

قواعـد الترجيح فـي المذهب  المـاجستير
الحنبلي وتطبيقاتهـا فـي أحكام 

 األسـرة

أ.د/ محمد شرف الدين  
 خطاب

 رأ.د/ عـزت شحاتـة كـرا

 لـدي خليـي حمـأ.د/ اللين

 دسـم الدراسات الأدبية

شريف إسماعيل  محمد  .15
 إسماعيل

تراسـل الحواس في القصيدة  وراهـالدكت
الدراميـة فـي الشعر العربي 

 أ.د/ محمـد علـي سالمـة
 أ.د/ محمـد عبد اللـه حسين
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المعا ر في مصر دراسة فـي 
 نماذج مختـارة

د./ حسن إسماعيل عبد 
 ـيالغن

د ـد خليفة محمـمحم .16
 الكو

الو يـة فـي األدب العربـي القديم  وراهـالدكت
 دراسة موضوعية  فنيـة

 أ.د/ سعيـد الطـواب محمـد
 أ.د/ شهيـر أحمد دكـروري

أ.د/ بهـام محمد محمد 
 عنمـان

د./ حسن إسماعيل عبد 
 الغنـي

ح دراسـة شعـر نصيـب بـن ربـا الدكتـوراه أحمـد عقيل محمد  الح .17
 سيميائيـة

 أ.د/ سعيـد الطـواب محمـد
 أ.د/ عصـام خلـف كامـل

 د./ هانـي إسماعيل محمـد

 (12) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

 علـم اللغـةدسـم 

فاطمة عيسي شحاتة  .18
 عيسي

التجديـد فـي المعجم العربي  هوراـالدكت
الحديـث معجم اللغـة العربية 

 ً  المعا رة نموذجـا

 الح الدين  الح أ.د/ 
 حسانين

أ.د/ محي الدين عنمان 
 محسب

 أ.د/ أحمد عـارف حجـازي
عبد المنعم عبد الحليم  أ.د/

 سيد
 

 دسـم التاريخ الإسلامـي

 

 

م محمد سالم ـسال .19
 انـسليم

جتمـ  المغربي في العصر الم الدكتـوراه
اإلسالمـي عصر بني مرين 

والوطاسييـن والسعديين فـي 
هـ/ 1069   562الفترة مـن 

 م1658  1190

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي
عبد الفتاح أ.د/ عبد الغني 
 زهرة

 د./ نصـارى فهمي غزالـي

عبد الجواد محمد عبد  .20
 الجواد

 المستضعفـون فـي  در اإلسـالم مـاجستيرال
هـ / 40   1وتاريخهـم من البعنـة 

 م663  622

 أ.د/ نعمـة علـي مرسـي
أ.د/ ساميـة محمد 

 مصيلحـي

 د./ نصـارى فهمي غزالـي

 ة الإسلاميـةدسـم الفلسف
 

هبـه محمود رمضان  .21
 أحمد

جهـود األستاذ الدكتور/ محفوظ  مـاجستيرال
م فـي 2016   1940عزام 

 دراسة الفكر اإلسالمـي

محمود إسماعيل حمـد أ.د/ أ 

 الجزار
محمـد سالمة عبد أ.د/ 

 العزيـز
محمد علـي محمـد د./ 

  الحيـن

عبد اللـه سالم عبد اللـه  .22
 محمود

قضايـا العقيدة التي رد فيها أبو  مـاجستيرال
 الحسين الخياط علي ابن الراونـدي

سيـد عبد الستار أ.د/  
 ميهوب
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محمـد سالمة عبد أ.د/ 
 العزيـز

أحمد عبد المطلب  حمـدمد./ 

 السيد

ريهـام نجار أحمد  .23
 مصطفي

مفهـوم النفس الكلية وداللتهـا في  مـاجستيرال
 الملل والنحـل

سيد عبد السيد محمد أ.د/ 

 الوهاب
محمـد سالمة عبد أ.د/ 

 العزيـز
ة عبد الغني ـناديد./  

 البرماوي

 :ـرارـالقـ 

 . ـةمقترحال اتوافق المجل  على التشكيل           
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

     :عشر رابعال المـوضوع
 

 ( 7عددهـم )    رابعـا  : موضوعـات متنوعـة :
 
 

 م .
 

 االســم

 
 

 الدرجـة
 

 القسم

 

 المــد

راشد محمد راشد  .1
 الهاجري

 لمـدة سبعـة أشهـر الشريعـة اإلسالميـة الدكتـوراه

 لمـدة ستـة أشهـر الشريعـة اإلسالميـة الدكتـوراه  مشعـل تركي حمود خالد .2

 لمـدة عـام الشريعـة اإلسالميـة الدكتـوراه عايد  انـدر عايد شامـبن .3

 لمـدة عـام  علـم اللغـة مـاجستيرال فاطمـة رفيـ  أحمـد .4
 
 

 تعـديـل موضوع
 

 
 

 

5. 

 
 

 
عبد العزيز زياد 

 إبراهيـم

 
 

 

 مـاجستيرال

 
 

 

 التاريـخ اإلسالمـي
 

دور العرب في   ]  موضوعتغييـر  
نهاي ة  حت ىنشر اإلسالم ف ي الص ين 

الق رن الن امن الهج ري الراب   عش  ر 

    علي أن يصبح[ الميالدًي 
يوطية في عصر س الطين إقليم األس]

 [ هـ923   647المماليك 
 جوهريعلماً بأن هذا التغييـر  

 
 
 

 

6. 

 
 

 
 عا ـم محمد شاذلـي

 
 

 

تمهيـدي 
 ماجستيـر

 
 

 
 النحـو والصرف والعروض

عل   ي أن يق   وم الطال   ب بدراس   ة  
   علي النحو التالـيمواد مقا ة 

م   ـدارس نحوي   ة الفرق   ة  (1
 النالنة

اتجاهات التحليل الصرفي  (2
 الفرقة الرابعـة

 أولـية ـة تخصصيـترجم (3
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 

 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 

محمد رشدان أبو  .1
 السعود

إسالم  الح عبد  .2
 الرحمن

 حسـنحسـن تيمور  .3
 محمد عبد الفتاح شاكر .4
هاني عبد العاطي عبد  .5

 هللا

 
 
 

 
 

تمهيـدي 
 ماجستيـر

 
 
 
 
 
 

 النحـو والصرف والعروض

 
تغيب    وا كلي    ا فص    ال نهائي    اً م    ن 

األول  حض    ور امتحان    ات ال    دور
 والدور النانـي

ابتسام عبد العاطي  .1
 محمد

 د علي محمد تغيانـأحم .2

 الحـد عامر  ـمحم .3

محمود عبد العاطي  .4
 سيد

 رـل غريب جعفـائو .5

ي  تم حرم  انهم م  ن دخ  ول امتح  ان 
ال  دور األول فق  ط عل  ي أن يس  مح 

 لهم بدخول الدور النانـي

 
 خالـد السيـد أحمـد

 
دبلـوم 
 خـاص

فص     ل الطال     ب المقي     د ب     دبلوم 
الدراسات اللغوي ة الفرق ة األول ـي 
فصاًل نهائياً وحرمانه من حض ور 

 الدور األول والنانـي  تامتحانا

 :ـرارــالق 

 . المـوافقــة            
 

     :عشر يام ال المـوضوع

لع ام تحدي د موع د إج رام االمتحان ات ل بشــأن إدارة الدراس ات العلي ا بالكلي ة الوارد م ن ابـاليط      
هي دي تم – بالس نة التمهيدي ة للماجستي ـرالب الدراسات العليا المقي دين ـم، لط2017/2018الدراسي 

ك ان م،وأيض اً تحدي ـد  دبل وم المأذوني ة الشرعي ـة – دبل وم المخطوط ـات – دبلوم الخاصال – مخطوطـات
 عقد االمتحانـات .

 :ـرارـالقـ 

 م .1/7/2018المـوافقة علي أن تبدأ الامتحانات يوم             

 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15) م21/5/2018 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 
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 : العلادات الثقافيـةموضوعات 

     :عشر سادسال المـوضوع

 أنبشـ ،م14/5/2018بجلستها المنعقدة بتاريـخ  الوارد من لجنة العالقات النقافية بالكلية اليطاب     
لمتف رغ اذ اـاألست  ،محي الدين عنمان محسب  أ.د/ لسيـدا تكليفومناقشة التعاون بين مصر وموريتانيا 

  ( يتانياأوضاع اللغة العربية في مور  ول )ـتنظيم ندوة حب " علم اللغة والدراسات السامية والشرقية"  مـبقس
وي ل عل ي ت رك تدبي ـر التم ،م5/5/2018خ ـبجلسته المنعقدة بتاري القسم علي موافقة مجلسبنـاء  ،و

    ، ومن ثـم يمكن تحديد الموعد البديـل .عميد الكلية /إلـي السيد أ.د

 :ـرارـالقـ 

 . م2018 ديسمبر وافقة علي أول شهرـالم            
 ما يستجـد من أعمــــال () 

    :الأول المـوضوع

 فرسم، علي 7/5/2018بجلسته المنعقدة بتاريـخ  الشريعة اإلسالمية" موافقة مجلس قسـم  أنبشـ      

ادته لموجهة لس ي، األستـاذ ورئيـس القسـم  إلـي دولة الكويت بناًم علي الدعوة امحمد عبد الرحيم محمديـد أ.د/ الس
 -2ن ـف  ي الفت  رة م   م  ن وزارة األوق  اف والش  ئون اإلس  المية ،وذل  ك إللق  ام بع  ض المحاض  رات والن  دوات الديني  ة

 .لن تتحمل أي نفقـات م ؛علماً بأن الجامعة 9/6/2018

   :ـرارـــلقا 

 . المـوافقــة            
 

 .    السادسةام الساعة  تماع وأغلق المحضر في حينه في تمودد انتهي الاج
 

ميــــن أ                                       ا  ـ  لغويـع المجلـمراج                         ـانة المجلـأم رـمدي

                                                                                  المجلـــ 

   /أ.د                                        /أ.د                                                       أ./  

حمد سيد عبد مالسيد                       دـــود أحمـــب محمـــرجـ                                                      

 الوهاب

             ،،،عتمــد ي                                                                                                      

د ـــميع                                                                                                                    

 ةـــالكلي

   /.دأ                                                                                                                               
   

 يمحمـد عبـد الرحمن الريحان                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16) م21/5/2018 في دالمنعق ايـوم عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ 

 وت والصـورة .ـور بالصـمص االجتماع  ــ                 
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