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معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس 

 الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

  
 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م13/5/2019 الاثنيـنوالذي تم انعقاده في يوم ، ( مايـو)
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  

                                                                                              

                                                                                                                                                           ةــــد الكليــــعمـي

                                           

 أ.د/

                                                                                 
 محمـد عبد الرحمن الريحاني

 

 
 

 
 

 

 

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

  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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 ات علـ  مـــر ،واليليـة ـر والربكــالً عودتـ  ابييــان آمــرمضـ رة بشـهـ، ابلتهنئـدميد انكليـة أ.د/ دـالسي حـافتت
 .س ـاء هيئة التدريـوأعض

 

 ادة السياسـيةـثقـة القيـ دـة سـيادت  بتدديــعلـ  ننئـ ر لألقسـا  الللييـةـ، الشيـدميـد انكليـة .د/د أـالسي هـوج 
النحـو االرـر   – الشـريعة اسسـيمية]  ،وخـ  ابلـركر أقسـا  ةـادة اثنيــرة عيــلفت

 – علم اللغـة – الفلسفة اسسيمية – الدراسات األدبية –االعراض 
أ.د/ ، رايـإسماعيل االسالسيد ور/ ـالدكتـكيــا خـ  السـيد  [ التاريخ اسسيمي

محمـد أ.د/  ،الـرحيم دمحمد عبـ امـسح د./، محمد عبد الرحيم محمد

 .   الفرديـة ـ  التهانـ، فنعمة علي مرسي، أ.د/ سيد كامل
 

 ل اليليـة ـ، وكيـمحمد عبـد   حسـيند أ.د/ ـل السيــودة الزميـبل، دميد انكلية د أ.د/ـالسي رحـب
    عل  سالمتـ  .ـ،واحليد لل ساملـًا وخدمة اجملتيع لشئون البيئة

 

 واليت يضع ضوابطها اجمللس األعلى للداملات . عل  الئحة الوافدين االتلديالت املزمع إجراؤه بخصـوص، 

 :ـرارـانقـ 

ــة /يفــوا اندــيد  .د          ــد انكلي ــ  انيائحــة، دمي ــ  رجــرا   د تعــديياا دل ــة نفــ    ف انحاني

 فيما هو متأخر . انمختصة ممدتحقاا الأقدا
 

 

 

 ابســا الليســانس املييــز   ، دميــد انكليــة أ.د/لليليــة املقــ   مــن الســيد  زـج املييـــالربانمــ مقــ   بخصـــوص
ة ـ[ ،وةلبـ علوم عربية اآدابها،وآداهبـا والللـو  االسـالمية ةـلبة ]  اللغـة اللربيـة تقنيات علو 
 % ( 60    ملتيـدة صــ  منهـا ( سـاعة 140اليزيـد عـدد السـاعات عـن    [علوم إسيمية ] 

   بـن% (  25   وتقسـا نسـبة % (  75   مـن الـربانمج االسـالم  % ( 15   للربانمج اللـر  ،ويشـيل
      الللــو  ،والليــس % ( تربيــة نوعيــة وعــا  5% ( طــ  وهندســة ،    5،    % ( علــو  ساســ  15
ـــة 15% ( إســـالمية   60 ـــة  5   % ( هندســـة 5 % ( ساســـ    10   % ( عربي  وضـفـــيو ،% ( تربي
ــة أ.د/ دـالسيــ ــد انكلي   تقــدا االطــار اللــا  لليقــ   ،وتقســا الســاعات ليــل صـــ  سســ  نســبة ـ، فــدمي

 .   ضوء امللاييـرـرا  املواد فـ،وتقو  األقسا  ابقت   الليسانس اللا ـاملليول هبا ف الالئحة
 

 ــــتيرل ] ـاليــــتا التسديــــ حليــــاةالــــيت علــــ  قيــــد ا   الشخـــــياتالتســــديل  بخصـــــوص   و ماجس
 . ادي ،وجود مـلحـةـلتف [ دكتـوراه

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(2) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

    انمـوضوع الأول:
 م .8/4/2019بجلدـة  انمصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة 

  م .21/4/2019بجلدـة  انطارئ اجتمـاع مجلس انكليـةانمصـادقة دل  محضـر 

 :ـرارـانقـ 
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 تمـت  انمصادقـة .           

 

   :انثا   انمـوضوع
االرتقـاء نناهــج التلليــا للطالــ  اـاملــ  ،ومالئيتهـا لســو   بشــأ  ،رئيس انجامعـةالوارد من السيــد أ.د/   انخطـاب      

 : نـل مـ  كـفات اليلية ـنق س ة النقاط اآلتيةـوبدراس   الليل

اسات اللليا للوائح التـ  مض  عليها مخس سنـوات   البيالوريوس ،والدر ـراء تطوير ةامل لليناهج الدراسية ملرسلتـإج .1

 ،وربطها بسو  الليـل .

 إدراج منهـج تينولوجيا املللومات فـ  مجيع اليليات ابلتلاون مـع ـنة قطـاع علو  احلاسـ  . .2

 :ـرارـانقـ 

 :  ـرر انمجلس الآتـق           
 

 واد .ـ  مجيع املـف   عن االختياريـيستغن .1

 ات .ـدة تينولوجيا املللومـة ،وتستبدل نـ( من الالئح 10ادة   ـدل املـتل .2

ا ـ،وحتسـ   ـ ادة رسـو  واـا ـأن جيتاز مـادة تينولوجيـا املللومـات علـ  أن تيـون مـ رط   صرج الطال ـيشت .3
   .ـاألول  الفرقة ـرراً فـة عل  أن تيون مقـعشرون درج

الشريعة  ا "ـع قيـا  قســمـ ةـ( ساعـ 14ا    ـن مجيع األقسـن الالئحة مـة التخــية مـع مادة ال مجـترف .4

 . نقدار ساعتيـن اـررات القسـن مقـرف مادة مـحب " اسسيمية

  سالـة إاا مـا طلـ  ـ، فـعميد الكليةأ.د/  دـالسيـ يفــوضو ن الفرقـة الاانيـة ،ـاالختياريـة مـ ع املوادـترف .5
 .   ةـن الفرقة الاالاة والرابلـم ة  برفع املواد االختياريـصفيض الساعات عل  أن يقو  سيادت

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(3) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :انثانث انمـوضوع
ــار وافقــة سلــس قســـا " م بشـــأ        ــي ااألدا الم  ــد األدب ــة االن  " بتاريـــ   البيغ
 األستـاا املسـاعد ابلقســا ،  زينب فرغلي حافظ/ ةالدكتـور  ةلسيدعل  الطل  املقد  من اا ً ـبن  ،22/4/2019

 ت .س األعلى للداملـاـابجملل للليية الدائية ل قيـة األساترة  اللدنة اـإل لرفع إنتاجهـا الللي 
 :ـرارـانقـ 

 : اندادة الأساتذةمن انموافقة دل  تشكيل نجنة نفحص اننشاط            
 

 حافظ محمد جمال الدين. أ.د/ 1
 

 رئيسـا   اذستـات ورئيـس قسـم البالغة والنقد اذدبـي بالكليـة

 ضـوا  ع بقسـم البالغة والنقد اذدبـي بالكليـةات ـاذست منيـر عبد المجيد فوزي . أ.د/ 2

 عضـوا   بقسـم البالغة والنقد اذدبـي بالكليـةات ـاذست مصطفي بيومي عبد السالم.  أ.د/ 3
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    :انرابع انمـوضوع
" جبلسـت   علم اللغة االدراسـات السـامية االشـر يةموافقة سلس قسـا "  بشـأ       

عبد العزيز صابر عبد / الدكتـور لسيدا عل  الطل  املقـد  منا ً ـبن  ،4/5/2019الطارئة املنلقدة بتاريـ  

 د .ـاا مساعـة لوظيفة أستـة الدائية لل قيـ  اللدنة الللييـلتقدا إنتاج  إل املـدرس ابلقسـا،  العزيز
 :ـرارـانقـ 

 : اندادة الأساتذةمن انموافقة دل  تشكيل نجنة نفحص اننشاط            

 أحمـد عارف حجـازي . أ.د/ 1
 

 رئيسـا   يـس قسـم علـم اللغـة بالكليـةاذستـات ورئ

 عضـوا   كليـةبقسـم علـم اللغـة بال المتفرغ اتـاذست عيسـي شحاتة عيسـي. أ.د/ 2

 عضـوا   كليـةبالعلـم اللغـة بقسـم ات ـاذست أشرف عبد البديع عبد الكريم.  أ.د/ 3

 

    :انخامس انمـوضوع
، املــدرس عبد الهادي علي عبد الهـادي عليـوهتــور/ الطل  املقد  مـن السـيد الدك بشـأ      

 ( مـراو  ستانـد . 3بلـدد    قبـول تربعـ " ابليليـة عل   الدراسات األدبيةبقسـا " 
 :رارــنقـا 

 .  دل  قبول الإهدا  ةانمـوافقـ           
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(4) م13/5/2019 يف دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

  : ـيابنطموضوداا شئـو  ا
    :اندادس انمـوضوع

محمود الطالـ /   الطل  املقد  من بشـأ  الوارد من السيـد أ.د/ وكيل اليلية لشئون التلليا والطال انخطـاب         

 عل   ،2018/2019( ابق  لإلعادة لللا  اـاملـ   انتظامالاانيـة     ، املقيـد ابلفرقةمحمد محمودنبيل 
 .  2018/2019لللا  اـاملـ   عد  دخول امتحاانت الفـل الدراسـ  الاانـ  عن  قبول اعتراره

 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة             
 

 

    :اندابع انمـوضوع
وي ـرضة/ ـلبالطل  املقد  من الطا بشـأ  الوارد من السيـد أ.د/ وكيل اليلية لشئون التلليا والطال انخطـاب       

  ،2018/2019لإلعـادة لللـا  اـاملــ   اب  ( انتظــام  دة ابلفرقـة الرابلـة ـ، املقيـسمير سيد حافظ
 . تـ  أي وقـة االمتحان فـ" أو أتدي ح وق اسنسا " ادة ـتلتيس إعفائها من م

 :ـرارـانقـ 

 . ا ـة دل  تأدية الامتحـانموافق          
 

    :انثامن انمـوضوع
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بلـض طـال  الفرقــة األولــ   اعتــرار بشـأ  الوارد من السيـد أ.د/ وكيل اليلية لشئون التلليا والطال ـاب انخط 
 : م ـوه"، التدريبات اللغويةعن عد  سضورها امتحان مـادة " 

 / ايمسيـن حميد عبد السييعانطانبـة (1

 / مريـا محادة فتح  زيـنانطانبـة (2

 / سنـاء سيد عبد احلييد عل انطانبـة (3

 / عل  عبد الفتا  عل  عبد الفتا انطانـب (4

 / حميـد السيد قاسا مجلـةانطانـب (5

  / سسـا  سسن السيد رفاع انطانـب (6
 :ـرارـانقـ 

جميعاً  صف اندرجة دل  انبحث ف  حانـة ييـابهم دـن حضـور انتـدريباا  انموافقة تحدب نهم          

 ،ومن حض  ونه  دبة حضور يفقد نه امتحا  تخلف .
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(5) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

    :انتاسع انمـوضوع
بلـض طـال  الفرقــة الرابلـة  اعتــرار بشــأ  الوارد من السيـد أ.د/ وكيل اليلية لشئون التلليا والطال انخطـاب  

 :م ـوه"، فكر اسسيميالترو  االعن عد  سضورها امتحان الشفه  ملـادة " 
 / أبو بير عاةور حميد عبد اللزيزانطانـب (1

 / أمحـد بدري خملوف حميدانطانـب (2

 / إمساعيـل ةادي حميد أمحدانطانـب (3

 / أمحد مفتا  مرع  عبد الظاهرانطانـب (4
 :ـرارـانقـ 

  اتجاهها . ر، باتخاذ انقرادميد انكليةيتم حف  انحالاا من الانتماساا ،ويفوا انديد  .د/            

 

 :    عاش انمـوضوع ان

ابلفرقـة الرابلــة    الطـالبن اعتــرار بشــأ  الـوارد مـن السيــد أ.د/ وكيـل اليليـة لشـئون التللـيا والطـال انخطـاب  
 :م ـوه"، ميدانيال تدريبال( عن عد  سضورها  مـادة "  انتسـاا   و ( انتظـام

 

 بـالسب الفر ـة االسـم

 مرافقة والدنا املريضة ( انتظـامالرابلة    ن عبد الالهإسراء زين اللابدي
 مرافقة والدت  املريضة ( انتسـااالرابلة    إسال  عبد الرسيا طللت عايان

 :ـرارـانقـ 

 .،ويكتف  بدرجة انبحث  انموافقة دل  تدجيلهما يائب          
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
(6) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 موضوداا اندراساا انعليا : 

 :     حادد دش انمـوضوع ان

 ( 14عددهـا      ولاً : انمنـح :
 
 

 
 

 مسلسل
 

 االســم
 

 ال سم
 

 الدرجـة
 المجمـوع

 

 

 الت دير

 ويمرتبة الشرف األ الدكتـوراه الشريلـة االسالميـة      مرفت محدي أمحد عبد الرسول  .1

 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه الشريلـة االسالميـة ر ـبشري بشي سامد ودـسلم        .2

 تـازمم املـاجستري الشريلـة االسالميـة ا ـد غامن سليد غانـحمي    .3

 ممتـاز املـاجستري الشريلـة االسالميـة ادي ـال  سلود سامل هـص       .4

 ممتـاز املـاجستري ة االسالميـةالشريلـ د الوها  حميد ختالنـعب      .5

 جيـد جـداً  املـاجستري الشريلـة االسالميـة حـعبد اللطيف عويض صال      .6

 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه ـة االسالميـةالفلسف خالد مجال عبد البـري عير     .7
 ممتـاز املـاجستري ـة االسالميـةالفلسف جيهان خلف جا  هللا ةحاتة      .8
 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه الدراسـات األدبيـة عبد اللزيز مطلق نـار مطلق       .9

 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه الدراسـات األدبيـة انصـر حميد سلد مرزو       .10

 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه الدراسـات األدبيـة حميـد مـطف  حميد أبو اللال       .11

 مرتبة الشرف األوي الدكتـوراه الدراسـات األدبيـة قبيـ حميـد عل  ماجد       .12

 ممتـاز املـاجستري الدراسـات األدبيـة منـال خليفة جودة سـداد       .13

 ممتـاز  املـاجستري النحو والـرف واللروض دـات رج  حميود أمحـآي      .14

 :ـرارـانقـ 

سـعادة اذسـتات الـد تور/               نائـ   وأوصـى برفـع اذمـر إلـي منـحوافق المجلس على ال          
 رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
(7) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

   :ثا   دش انمـوضوع ان

 ( 11عددهـا       ثا يـاً : انتدجيـياا :
 

 م .
 

 ـماالسـ
 

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 المشـر 

 قدـم انش يعة الإسياميـة
 

راً ـمفس هـ974ـا  أبـو احلسن ابـن بطـال االم الدكتـوراه مهنا ملدي  ـز متلـفاي .1
ع ـمن خالل ةرس  عل  صحيح البخاري مج

 قـوترتي  وتللي

 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد

  اب  ـج الفروع عل  األصول فـصري الدكتـوراه  ـفيـل عوض سلد احلرب .2
 ةـوال الشخـية عند الشافليـاألس

 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي 

  احلدود ـج الفروع عل  األصول فـصري املـاجستري  ـح محود جار اللـمدعث فال .3
 ةـات عند املالييـواـناي

 عـزت ةحاتة كـرارأ.د/  
 د./ هـدي سسن صديـق  

 

 ام انتاريخ الإسيقدـم 
 

  والنبااتت ـالطـود علياء املسلييـن فـ  جه املـاجستري لـد مـطف  خليـأمح .4
  ـ  اللـر امليلوكـة فـالطبي

 أ.د/ نليـة علـ  مرسـ  
   

:  320دولـة بنـ  إليـاس فـ  كرمـان  املـاجستري دـود خالـر حميـسح .5
 دراسـة اترخييـة  975: 932 /هـ 364

 لـمد كاـاء سيـالشييد./  

 

 انفلدفة الإسياميةقدـم 
 

ة ـة   فلسفـدراس ءة بلاة األنبياـسيي املـاجستري لـ  خالد إمساعيـعبد الل .6
 نـد عند املتيلييـاملقاص

 حميد حميد عل  عبد الـاحلن  د./ 
   فـن أمحد عبد اللطيـد./ سس

 

  دلم انلغةقدـم 
 

  ـة فـالتداولية للسيات غري اللغوي فـالوظائ املـاجستري ن أسامة سيد ةلقام ـايمسي .7
 رـاء طاهـرواايت هب

  اليراعبد البديع عبد أةرف  د/.أ 

 دـل سيـة إمساعيـمجل د./  

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(8) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 اننحو وانف   وانعرواقدـم 
 

 د ـود أمحـ  حميـد/ رج.أ ك اـن ـوارض ال كيبية   ديوان ديـالل املـاجستري عبد اللالكامل حميد   آميية .8
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 ةـة حنوية دالليـ  دراسـاحليـ
  ةر  ألفية ـن عـفور فـاآلراء النحوية الب املـاجستري ا عل  حميد ةاايـعاص .9

ر ـة السفـابن ملط للرعيين عرضا ودراس
 اـً السابع أمنواج

 اـسند إبراهي اـ/ إبراهي.د 
 ود ـ  حميـة رجـ/ كرمي.د 

 

 انبياية واننقد الأدب قدـم 
 

  ضوء مناهج ـه ةلر ابن زيدون فقـراء  املـاجستري دـة أمحد حميد سيـفاطي .10
 اً ـدوة البابطن منواجـد احلديث نـالنق

 مجال الدين املغر  سافظ حميدد/ .أ 

ة ـة املـريـ  الروايـة غري السوية فــيالشخ  املـاجستري رـر عل  حميد عيـهاج .11
 دةـ  األلفية اـديـف

 ./ اتمـر حميد عبد اللزيـزد
   أمحد عبد الرسيا ـ/ رج.د 

 

 :ـرارـانقـ 

 والإش ا  . ااوافق انمجلس دلى انتدجيي           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(9) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انثانث دش انمـوضوع 
 ( 23عددهـا       ثانثـاً : انتشكيـياا :

 

 م .
 

 االســم

 

 الدرجـة
 

 موضوع الرسالة

 

 اللجنـة مكونة من

 قدـم انش يعة الإسياميـة

امالت   مسائل امللـا  التأخري فـأسي هالدكتـورا دهـال  الونـد فـحمي .1
ون ـابلقان فقهيـة مقارنةاملاليـة دراسة 

  ـاليويت

 حميـد عبد الرسيا حميدأ.د/ 
 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي
     ودـد حميـر حميـبشيأ.د/ 

عبد الرمحن ةداع غازي  .2
 صفيـان

 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميدـف دراسـة   احلقو  والتياليـر اـهل فـأث هالدكتـورا
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     دـؤاد حميـر فــزاهد./    ـابلقانون اليويت مقارنة

           لـدي خليـ  محـاللياأ.د/  
شركات ال  ـة الشريك فـمسئولي الدكتـوراه رـد مانع حميد ثوميـفه .3

ون ـابلقان ـة فقهية مقارنـةاألةخاص دراس
  ـاليويت

 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد 
 رار            ـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
           لـدي خليـ  محـاللياأ.د/  

ع ـ  اـامـ  تفسري القرطبـو  القرآن فـعل الدكتـوراه سها  محدان سليد اللتييب   .4
 رآنـا  القـألسي

 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد
     دـؤاد حميـر فــزاهد./ 

     ودـد حميـر حميـبشيأ.د/  
 حميود عبد اجمليدأ.د/ عبد اجمليد  ـةة مقارنـية دراسضـث عند االابد احلديـنق الدكتـوراه إبراهيا عير عل  احلواس    .5

 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 
     ديـن التنـد أميـحميد./  

      ـسد جاويـد سلـسلأ.د/ 
  امللامالت ـ  فـردات املره  احلنبلـمف الدكتـوراه ريـادي املـد هـحمي   .6

 ةـق ودراسـع وتوثيـة مجـاملالي
 حميد أ.د/ حميـد عبد الرسيا

 رار            ـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
     أ.د/ سسيـن عبد اجمليد سسن

ة ـة تطبيقيـن علت  دراسـا عـف احليـصل الدكتـوراه ة حميد عبد الرسياـفاطي .7
 ـةمقارن

 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي
 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
      ملتيد عل  أمحد سلييانأ.د/ 

 

 

 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(10) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

ن  ـاالختيارات الفقهية للقاض  يوسف ب املـاجستري غري  دـد حميد سلـأمح .8
كج الشافل    مسائل امللامالت املالية 

 ـةة مقارنـة فقهيـدراس

 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد
 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 

   ايسر سسن عبد التوا  جابر/ .د 
  ـ  الفقـة القتل فـة   جناييـالسبب املـاجستري مطريل ـل مطري سبـسب    .9

  ـاليويت اللقوبـات ونـقانـ  و االسالم
 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد

 رار            ـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
    حميد عبد اللزيز إبراهيا أ.د/ 

 ر ـ  ةـد األصولية فـالقواع املـاجستري منش  سامل اللازم   دـأمح  .10
 أ مالكـعل  موط  ـالزر قان

 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي
  رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 
      ـال حميد عبد الغنـأمأ.د/ 
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  أبوا  ـرات ابن احلاج  الفقهية فـتشهي املـاجستري  أمحد أمحدبير  ء أبوـاأمس   .11
ـا خالف مها املالية وبيان مامللامالت 
 ةـة فقهية حتليليـدراس املدونة

 حميـد عبد الرسيا حميدأ.د/ 
     أمحـد عبد احلـ  حميدد/ أ.
   ايسر سسن عبد التوا  جابر/ .د

      ـال حميد عبد الغنـأم أ.د/
القتـادي االمـا  ابـن احلـداد   اـالفق املـاجستري ف محد براك اللازم  ـيوس  .12

 مجـع وترتي  ودراسـة هـ 345ملــري ا
 أ.د/ حميـد عبد الرسيا حميد

 رار            ـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
    حميد عبد اللزيز إبراهيا أ.د/ 

  كتا  ـ  ومنهد  فـا  النسائـاالم املـاجستري ن هنار انصر حمـنـحمـ   .13
  ـ  عنـ  اللـ  طال  رضـ  عل  أبـخـائ

 رسيا حميدأ.د/ حميـد عبد ال
 رار            ـة كـزت ةحاتـعأ.د/  
      دـود أمحـ  حميـوجي أ.د/ 

  ـل امللامالت املالية بن الرافلـمسائ املـاجستري دـ  حميد راةـرفاع .14
والنووي من خالل كتا  روضة الطالبن 

 ـة فقهيـة دراس

 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي
 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 
     ودـد حميـحمي رـبشيأ.د/ 

  كتا  النيا  ـارات األما  الباج  فـاختي املـاجستري انـف عل  دغييـاني .15
ة ـ  املنتق  دراسـال  من خالل كتابـوالط

 ـةمقارن

 خطا  د ةرف الدينأ.د/ حمي
 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 
      ـال حميد عبد الغنـأمأ.د/ 

  عند ـ  احليا الشرعـر اللرف فـأث سترياملـاج حميد عبد  الرسيا ـ عبد الل .16
  األسوال الشخـية ـالشافلية ف

 اتـواـناي

 رارـة كـزت ةحاتـعأ.د/ 
   ايسر سسن عبد التوا  جابر/ .د

 د./ غـادة عبد الرسيا حميد
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(11) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 انتاريخ الإسيام قدـم 
 

احلياة اللليية   امليلية غرانطة   عهد  هالدكتـورا  ـر حميد عبد اللـعبي .17
 1238/  هـ894 -635بين األمحر 

– 1492  

 ان عبد الغين مالي    ـد/ سامل.أ 
 ا ـ  حميود إبراهيـد/ عفيف.أ 
 ل ـد كامـاء سيـ/ الشيي.د  
                                                                                                                                                                ا           ـد إبراهيـد حميـد/ ولي  

دور األموييـن   دعا ورعاية الللو   هالدكتـورا دانـف راةد رةـيوس .18
:  41ن ـم   املشر  االسالم ـف الدينية

  750:  622هـ / 132

             دي عبد املنلا سسنـمحد/ .أ 
 ل            ـد كامـد سيـحميد/ .أ 
    أمحد عبد السال  انصفد/ أ. 
     فـد توين عبد اللطيـ/ أمح.د  
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د ـالد ا نـ  بـة اللودهيون األفغان فـدول املـاجستري لـ  عقـد علـحمي .19
  1526 : 1451/  هـ932:  855

 ل            ـد كامـد سيـحميد/ .أ 
 ا    ـد إبراهيـد أمحـ/ حمي.د 
     فـد توين عبد اللطيـ/ أمح.د 

  مـر   عـر ـالدينية فالوظائـف  املـاجستري حميد نـواف زايد إبراهيا .20
اء منواجـاً ـوظيفة القض اـراكسـة املياليك

 هـ923:  784

  لـد كامـد سيـحميد/ .أ 
             أمحد عبد السال  انصفد/ .أ  
      ـفهي  غزال نــارى/ .د 

 

 ة الإسياميـةقدـم انفلدف

عل  النـ  القرآنـ   ةـات التأويليـالتطبيق هالدكتـورا هارون رـد األول ماهـعب .21
 رـ  امللاصـر اللربـ  الفيـف ا رمونيوطيقا

 حميود أمحد عبد الرسيا الـاوي د/ .أ 
 ع   ـد عل  حميود ربيـد/ أمح.أ 
 السيد حميد سيد عبد الوها أ.د/  

ارى   قضااي ـل الالهوتين النــرسائ الدكتـوراه رـد جاد اليرا صابـأمح .22
  القرن التاسع ـدة االسالمية فـاللقي
ة ـة نقديـة حتليليـر امليالدي دراسـواللاة

 ـةمقارن

 أمحد حميود إمساعيل اـزار     أ.د/  
   عبد الوها عبد الغين  انديةد/ .أ 
 السيد حميد سيد عبد الوها    أ.د/  

ـل  ق المساعيـ  فن املنطـوط الربهان فـخمط ملـاجستريا ال   ـ  عبد اللـد عبد اللـحمي .23
ع ـم  1791هـ : 1205كلنبوي ت 

 ـاً ان حتقيقـة املـنف عل  الربهـساةي
 ةـودراس

 د عبد الستار ميهو ـسيأ.د/  
     دـا  حميـر هاةـاصـنأ.د/  
 السيد حميد سيد عبد الوها    أ.د/ 

 :ـرارـانقـ 

 .  ـةانمقترح ااوافق انمجلس دلى انتشكيي           
 

(12) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انرابع دش  انمـوضوع
 ( 10عددهـا     رابعـاً : موضودـاا متنودـة :

 

 
 

 م .
 

 االســم
 

 

 الدرجـة
 

 ال سم

 

 المــد

ملـدة عـا  اثلث بلد املدة  الشريلـة االسالميـة الدكتـوراه     ضيف  عايد عبد هللاـحي .1
 القانونية ويلترب مد استانائـ 

ملـدة عـا  اثلث بلد املـدة  الشريلـة االسالميـة الدكتـوراه    ـدور سليغنـل ـوائ .2
 القانونيـة

 ملـدة عـا   الشريلـة االسالميـة املـاجستري فتح  عبد الظاهر دأمحد سي .3
 ملـدة عـا   ـة االسالميـةالفلسف املـاجستري املقـود عبد احلييد عبدعل   .4

 

 تعـديـل موضوع
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5. 

 
 

 

 

 بركـات ح عبد احلييدـانج

 
 

 

 

 ـاجستريامل

 
 

 

 

 النحو والـرف واللروض

ائف األلـف  وظـ  : ] موضوعتلـديل  
ــي [ الـــرفية والنحويــة والدالليــة  عل

 :  أ  يربح
 [ ةـف األلف الـوتية والنحويـوظائ ]

علما  بأ  هذا التعديل 

 جوهريغير  
 

 رنغـا  قيـد
 

 
 

 

6. 

 
 

 

 أمانـ  عبد اللـ  كامل

 
 

 

 ـاجستريامل

 
 
 

  ـة االسالميـةالفلسف

نظـراً ملرور أكار من مخس سنوات عل   
ة أورا  حباية ـأي بتقدا  قاالتسديل ومل ت

وعـد  جديتهـا إضافة  خاصة ابلدراسة
إلـ  أن الطالبـة قـررت عد  االستيرار 

   الدراسـة
 

 

7. 
 أمساء إمساعيل عل  مرس . 1
 د عبد املوي اـام ـحمي. 2
 . خالـد حميد ملـوض3
 . أمسـاء صابـر أمحـد4

 
 
 

 ـاجستريامل

 
 
 

  ـة االسالميـةالفلسف

القسا عل  إلغاء تسديل الطال  وافـق 
املركوريـن ،والك نظراً لتداوزها املـدة 
القانونية وعد  متابلتها ابلقسا فييـا 

 خيـهـا
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(13) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 تغييـر رشـرا 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

سنـان حميـد ضاسـ  عبد 
 الاللـ

 
 

 

 ـاجستريامل

 
 
 

 البالغـة والنقـد األدبـ 

ــــــدكتور/  نظـــــــراً لوفــــــاة الســــــيد ال
محمــد الســيد يــس 

ليرـبح ، أبو دامـة

 النحـوعلـي  اسشرا 
 : التالي

 اتمـر حميد عبد اللزيـزد./   
 :ـرارـانقـ 

 . انمـوافقــة            
 

نلماجدـتير دـن انعـام حرما  بعض انطياب من دخول الامتحا  ف  اندنة انتمهيديـة     

 .  2018/2019انجامع  
 

  متهيدي ماجستري   حميد سيد سسنـم. 1 
 

 
 

  اللالمـطف  عل  عبد رمحة . 2
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9. 

  . حميود نبيل عبد الرةيد3

ة ـو  الفرقـدبل
 ةـالااني

 
 البالغـة والنقـد األدبـ 

 
والـــك لتدـــاوزها نســـبة الغيـــا  

 راتـاملسيو  هبا عن احملاض
 

 رمـطف  عير إمساعيل عي. 4
 يودسالمة عبد اللظيا حمنورهان .5

 . أمنية مجال إبراهيا فراج6

 :ـرارـانقـ 

 . يرد نلقدم نمزيد من اندراسة          

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(14) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

 ح

 

" سرمـان بلض الطال  املقيدين للسـنة التيهيديـة للياجستيــر  النحو والصرف والعروضقسـا "  ررــق    
 ، نظـراً للد  انتظامها ،وتغييبها عن 2018/2019،الدبلو  من دخول امتحان الدور األول ،والاانـ  لللا  اـاملـ  

 : وهـمسضـور احملاضرات ،
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 

 عل  سلودي حميد كاظا .1

 عـالء زغلول زيـن  .2

 

متهيـدي 
 ماجستيـر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النحـو والـرف واللروض

( يقـو   قضايا صررية مـادة   
ب محمرو  ررجبتدريسهــا أ.د/ 

 أحمد
 ربيع حميد عل  سلييان .1
 رسـا  حميد عـيت .2

 خالـد السيـد أمحـد .3

دبلـو  
دراسـات 

لغوية ابلفرقة 
 األولـ 

( يقـو   قراع  بحررر مـادة    
أحمرد محمررد تدريسهــا أ.د/ ب

 ر الصغةر
ن يتحررع ع ررد رأيمررد./ 

 المرالس
 أمحد حميد عل  عبد احلافظ. 1
 . أمحد سلييان عبد الواسد2

 . أميـر حميـد أمحـد3
 . سسـا  أمحد أبو اللال4
 .سسـن بـدر طلبـة5

 
 
 
 

دبلـو  

 
 
 
 

 راسرات يع النحو مـادة   
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 . سيـد أمحد سسيـن6
 . ضيـاء حميد السيـد7
 . أمحد انج  عبد احلييا8
 س ماضـ . عدنـان ي9

 . حمسـن حميد أمحـد10
 . حميـود حميد خملوف11
 . مؤمـن عل  أميـن12
 . حميد رفلت عبد البديع13
 حميد حي  أمحد عبد اللليا. 14
 إبراهيا ثروت ثبوت سداد. 15
 زين  حميود عبد الرسيا. 16

املخطوطـات 
 الفرقـة األولـ 

 و  بتدريسهــــا د./ ( يقـــ والصررررف

  محمرد خلةف  محمو 

 :ـرارـانقـ 

 .انموافقة مع اندماح نهم باندخول نلدور انثا              

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

(15) م13/5/2019 في دالمنعقمايـو  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   

     :انخامس دش  انمـوضوع
، أسـتاا اللغـة االاليزيـة بيليـة اآلدا  جاملـة املنيـا مصطفع ثابت محمدد/ الـوارد مـن السيــد أ. انخطــاب     

( لــا حيضـروا أي  الدراسات األ بةر  والنددير يقيـد نن طـال  الفرقـة األولــ  ،والاانيـة دبلــو    
،  2018/2019( املقــررة علـيها منـر بدايـة اللـا  اـاملــ  اللغ  االنجلةزير  حماضرات فــ  مــادة   

 ان الدور األول .ـؤالء الطال  من دخول امتحـن يتا سرمان هأعل  و 
 :ـرارـانقـ 

 .انموافقة مع اندماح نهم باندخول نلدور انثا               
 

 ما يدتجـد من  دمــــال () 

     :الأول انمـوضوع
أشرف علع  إسالم / ـلـالطا بشــأ  ل اليلية لشئون التلليا والطـال ـالوارد من السيـد أ.د/ وكيانخطـاب        

 ، ورســ  ثــا أعـاد 2016/2017؛الري كان مقيداً   الفرقة األولــ  فــ  عـا    ـ، ابلفرقة األولع د الرازق

  ، ورسـ  .2017/2018احملاولة   عـا  

 :ـرارـانقـ 

 ر د انمجلس   ه لا يوجد  د مخـول قا و ــ  نـدد انمجلـس نقبـول دـذر انطانـب مو   انمجلـس لـا        

 . يمتلك انبت فـ  مثل هذه انحالاا ،ونمجلس انجامعة انقرار الأول والأخيـر
 

  دف اً   ةانثانثام اندادة  تماع و يلق انمحض  ف  حينه ف  تموقد ا ته  الاج



 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميــــن                                        اً ـس نغويـع انمجلـمراج                        سـا ة انمجلـ م رـمدي 

                                                                                  انمجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

انديد محمد سيد دبد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 انوهاب

 ،،،            يعتمــد                                                                                                            

د ـــدمي                                                                                                                     

 ةـــانكلي

   / .د                                                                                                                               
   

  محمـد دبـد انرحمن انريحا                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــ
(16) م13/5/2019 في دالمنعق مايـو عن شهر محضر مجلس الكلية ــ   


