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

جامعة المنيا
Minia University

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

فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر
(أكتوبـر ) ،والذي تم انعقاده في يوم الأربعـاء 2018/10/10م .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

عمـيــــد الكليــــة

أ.د/
محمـد عبد الرحمن الريحاني

بــدأ االجتماااا الساايد اذساتاك الااد تور /محمــد دبــد انــرحمح انر حــا
وعميـد الكلية ُمرحبا ً بالسـادة اذعضاء ،ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمنا ً انتانـ :

 -رئاايس المجلااس

انمـوضوع الأول:
 انمصـادقة دل

محضـر اجتمـاع مجلس انكليـة بجلسـة 2018/9/23م .

انقـــرار:
تمـت انمصادقـة .

انمـوضوع انثا :
بشـأن عـرض الئحــة [ اندبلـوم انمهنـ فـوق انمتـوسـط فـ دانـية دلــوم انقــرآن وقـراءاتــه ] بنظاـام
التعليـم المدمـج لمـدة ( عامـان ) بكليـة دار العلوم للعام الجامعـي 2019/2018م .
انقـــرار:
انمـوافقة مع شرط أن كون انمتقدم حافظ اً نلقرآن انكر م ،و جتاز اختبار انقبول ف

انحفظ .

انمـوضوع انثانث:
بشـأن موافقة مجلس قساـم " علم اللغة والدراسات السـامةة والرـيةةة "
بجلسته الطارئة المنعقدة بتاريـخ 2018/10/2م ،علـي تشكيل لجنة لتقيايم نشااا السايد الد تاـور/
محمد أحمد عبد الصبور ،المـدرس بالقسم لرفع إنتاجه العلمي للجنة العلمية الدائمة لترقياة
اذساتذة المساعدين ،وقد اقتـرح القسـم تشكيل انلجنة مح انسادة الأساتذة :
 .1أ.د /أحمـد عارف حجـازي

 .2أ.د /أشـرف عبد البديع عبد الكريم

 .3أ.د /عيسـي شحاتة عيسـي

اذستـاك ورئيـس قسـم علـم اللغـة بالكليـة
اذستـاك بقسـم علـم اللغـة بالكليـة
اذستـاك المتفرغ بقسـم علـم اللغـة بالكليـة

رئيسـا
عضـوا
عضـوا

انقـــرار:
انمـوافقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضو ع انرابع:

بشـأن موافقة مجلاس قساـم " علم اللغة والدراسات السامةة والرـيةةة "
بجلسته الطارئة المنعقدة بتاريـخ 2018/10/1م ،على ترقيـة السيـدة /فاطمة عةسي شحاتة،
المدرس المساعد بالقسم ،فـي وظيفة مـدرس لحصولهاـا علاـي درجاـة " الدكتـوراه" بتقدياـر
عـام ميتبة الريف األولي .
انقـــرار:
انموافقة دل أن كون تعد ل انتشكيل مح انسادة الأساتذة :
اذستـاك بقسم علم اللغة بالكليـة
. 1أ.د /أشرف عبد البديع عبد الكريم
اذستـاك المساعد بقسم علم اللغة بالكليـة
 .2د /.عـالء محمـد شلقامـي
القائم بعمل رئيس قسم النحو والصرف
 .3د /.محمـد خليفـة محمـود
والعروض بالكليـة

رئيسـا
عضـــوا
عضــــوا

انمـوضوع انخامس:
بشـــأن موافقااة مجلاااس قسااـم " الفلســـفة امســـ مةة " بجلساااته المنعقاادة بتارياااـخ
2018/10/1م ،على تعييـن السيـد /إس 0م محمود أحمد عمي ،المعيـد بالقسم ،فـي وظيفـة
مـدرس مساعد بـذات القسـم لحصوله علـي درجـة " الماجستةي" بتقديـر ممتــاز .
انقـــرار:
انمـوافقـ ة دل

انتعييـح .

انمـوضوع انسادس:
2

بشـأن المذ رة المقدمـة من السيد الد تـور /السةد إسماعةل السيوي ،اذستـاك المساعد
المتفرغ بقسـم " علم اللغة والدراسات السامةة والريةةة " المتعلقاـة بماـادة "
التخصــص ".
انقـــرار:
انتخصص اندقيق إن

 . 1بق حال انتدر س كما هو دليه و رفع الأمر نلفصل ف
بلجنة انقطاع تخصص اندراسات انسامية وانشرقية
 . 2انموافقة دل احتياج ددد (  ) 2مح انمعيد ح واحد تخصـص

انلجنة انعلمية

[ عبــري ] والـخخر [
فارسي ] مح خر ج تخصص " الدراسات السامية والشرقية " بكليـات
الخداب والأنسح ،و رفع الأمر إن انجامعة .

 .3دقب انسيد أ.د /أحمد دارف حجازي ،رئيس انقسم بأن هذا مقترح منذ سنتيح بقسم " دلم
انلغة " .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انسابع:
بشـأن المذ رة الواردة من السايد أ.د /السةد محمد سةد عبـد الواـا  ،مادير مر از
المخطواااات بخصااـو انت اـداب أعضاااء ئيةااـة التاادريس المتخصصااين فااي تاادريس م اـواد مر ااز
المخطواـات ،وهـم :
أ.د /أحمــد محمــود أحمـد اذستاك بكلية اآلداب قسم اآلثار لتدريس مادة الكتابات
علــي
أ.د /يحةــي عامــان محمــود
محمود
د /.ناصــي خالــد ناصــي

أ /.عامي خلف سةد خلف
أ /.حسةــن سةد محمــد
انقـــرار:

العربية

اذستـاك بكلية الفنون لتدريس مـادة الترميـم
لتدريس تطبيقات التدريبات لطالب دبلوم
المخطواات
للتدريـب علـي الخط القديـم والحديـث
تدريس الخط العربـي للدورات الخاصة بالمر ـز

انمـوافقــة .

موضودات شئـون انطـلاب :
انمـوضوع انثامح:
بشـأن العرض علي مجلس الكلية الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشةون التعليم والطاـالب بالجامعاة لمعرفاـة
رأي مجلاااس الكلياااة علاااي نقااال قياااـد بعااات الطاااالب مااان لياااات مختلفاااة ،ومحافظاااات مختلفاااة إلاااـي دار العلاااوم (
انتظـام ) فاي العاام الجاامعي 2019/2018م ،وعاددئم (  ) 19االباا ً واالباة لعلماا ً بالن الطاالب حاصالون
علي الثانوية العامة عام 2017/2016م ،وقد بلغوا الحد اذدنـى للقبول بكلية دار العلوم جامعة المنيا ،ابقاا ً للماادة
( )86من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،وهـم :
المجمـوع

مسلسل

االســم

سنة الحصول علي
الثانوية العامة

الشعبـة

المجمـوع

1

إبرائيم محمد عماد الدين
عليوة

2017

أدبـي

267.5

2

إيمـان مصطفي إبرائيـم

2017

أدبـي

275

3

تيسيـر عبد الهادي صابـر

2017

أدبـي

312

3

4

أسامة حمدي عبد الحليم حامد

2017

علمـي

280.5

5

عبد اللـه أبو بكر عطـا

2017

أدبـي

263.5

6

أسمـاء فرغلي مسامـح

2017

علمـي

263.5

7

أحمـد فنجـري شعبـان

2017

أدبـي

303

8

اسيـل أمجـد قاعـود

2017

أدبـي

282.5

9

محمد مصطفي محمد علي

2017

أدبـي

264.5
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محمد ياسر محمد خيري

2017

أدبـي

274.5

11

حازم وافي منصور إبرائيم

2017

أدبـي

265.5

12

وحيد رجب أحمد عبد الغني

2017

أدبـي

268

13

حسـن مصطفي حسـن

2017

أدبـي

271.5

14

مصطفي فضل عبد المنعم

2017

أدبـي

273.5

15

حسـام جمال رجب راشد

2017

أدبـي

268

16

الجبالـي محمد إبرائيـم

2017

علمـي

265.5

17

محمود فتح اللـه محمود

2017

أدبـي

264

18

الحسين جمال محمد شحاتـة

2017

أدبـي

264

19

دعـاء يعقوب علي يعقوب

2017

علمـي

223.5

انقـــرار:
انمـوافقة دل
انجامعات .

انمادة ( )86مح انلائحة انتنفيذ ة نقا ون تنظيم

قبول انطلاب استنادا ً إن

انمـوضوع انتاسع:
بشـأن العرض علاي مجلاس الكلياة الخطااب الاوارد مان اإلدارة العاماة لشاةون التعلايم والطاـالب
بالجامعااة لمعرف اـة رأي مجلااس الكليااة علااي قبااول نقاال قيااد بعاات الطااالب ماان ليااات مختلفااة ،ومحافظااات
مختلفاة إلاي دار العلاوم ( انتساب ) فاـي العاام الجامعاـي 2019/2018م ،علماا ً بالن الطاالب حاصالون
علي الثانوية العامة عـام 2017م ،وقد بلغوا الحد اذدنـى للقبول بكلياة دار العلاوم جامعاة المنياا ،ابقاا ً للماـادة

( )86مـن الالئحـة التنفيذيـة لقانون تنظيم الجامعات ،وهـم :
المجمـوع

مسلسل

االســم

سنة الحصول علي
الثانوية العامة

الشعبـة

المجمـوع

1

مصطفي محمد رجب عبد
المهمين

2017

أدبـي

260

2

محمد ضاحي محمد عبد اللـه

2017

علمـي

265

3

مهداء رفعت حسين أبو الحسن

2017

أدبـي

261.5

4

ماجـدة علي محمد علي

2017

علمـي

245.5

5

مروة أحمد عبد الخالق سيد

2017

أدبـي

261.5

6

علي عبد المنعم علي مهدي

2017

أدبـي

261.5

4

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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7

محمد مصطفي حمزة علوان

2017

علمـي

244

8

عاصم مصطفي ئبد الاله أبو
المعااي

2017

علمـي

243.5

انقـــرار:
انمـوافقة دل
انجامعات .

انمادة ( )86مح انلائحة انتنفيذ ة نقا ون تنظيم

قبول انطلاب استنادا ً إن

انمـوضوع انعاشر:
بشــأن العارض علاي مجلاس الكلياة الخطاااب الاوارد مان اإلدارة العاماة لشاةون التعلايم والطااـالب
بالجامعااة لمعرف اـة رأي مجلااس الكليااة علااي اذوراق الخاصااة بااالطالب المفصااولين السااتنفاك ماارات
الرسوب من ليات مختلفة ،ويلتمسون االلتحاق طالب منتسبين بكلياة دار العلاوم فاي العاام الجامعاـي
2019/2018م ،وعددئم (  )67االب واالبة .
انقـــرار:

انمـوافقة دل قبول هؤلاء انطلاب طبقا ً نقرار انمجلس الأدلى نلجامعات بجلسته
انمنعقدة بتار خ 2013/12/23م  ،ف إطار انضوابط انتانية :
 .1حصول الطالب علي الحد اذدنى المطلوب للكلية التي يرغب االلتحاق بها سواء عام حصوله علي الشهادة الثانوية
أو عام إعادة القيد أيهما أفضل للطالب .
 .2يسمح للطالب بالتقدم إلعادة قيده بالكليات المعنية في العام التالي لفصله ،وبحد أقصي عامان دراسيان متتاليين فقط
فاصل زمني بين عام فصل الطالب وعام االلتحاق بالكلية المعنية علي أن يترك ما زاد علي كلك لمجلس ل جامعة
.
 .3يظل الطالب مقيداً وفق نظام االنتساب حتى حصوله علي شهادة البكالوريوس أو الليسانس .
علي أن يخطر شةون التعليم والطالب بلن حالة الطالب ال تتغير حتى حصوله علي شهادة الليسانس [ أي لا جوز قله إن
ا تظام حتى نو حصل دل تقد ر جيد ] .

انمـوضو ع انحادي دشر:

انخطاب الوارد من السيـد أ.د /و يـل الكلية لشةون التعليم والطاالب
للعـام الجامعـي 2019/2018م ،وهمـا:
االسـم
مصطفي محمد محمد محرو
محمـد جمعة عبد العظيم دسوقي

م .
.1
.2

بشــأن

إعاـادة قياـد اـالبياـن

بالفرقـة
الرابعـة ( انتسـاب )
اذولـي ( انتظـام )

 علمـا ً بلنه تم اإليقاف مسبقا ً عن الدراسة بقرار مجلس الكليـة .
انقـــرار :انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثا دشر:
انخطاب الوارد من السيـد أ.د /و يـل الكلية لشةون التعليم والطالب بشـأن الطلب المقدم من الطالبـة/
دينا فتحـي للبـة عبـد الـ  ،المقياـدة بالفرقاة الثالثاة ( انتظـام ) للعاام الجامعاـي
2019/2018م ،علااي قبااول اعتذارئااـا عاان عاادم حضورئااـا السكاشااـن بالتاادريب الميدانااـي ف اـي الفصاال
الدراسـي اذول ،وكلك لظروف مرضيـة .
انقـــرار:
انمـوافقــة .
5

موضودات اندراسات انعليا :
انمـوضوع انثانث دشر:

أولاً  :انمنـح  :عددئـم ( ) 7
المجمـوع

االســم

القسم

الدرجـة

التقدير

.1

أحمـد عبد الحفيظ محمد

الدراسات اذدبيـة

الد تـوراه

.2

أحمـد عقيل محمد صالح

الدراسات اذدبيـة

الد تـوراه

.3
.4
.5

محمـد رجب عبد الحليم
سـارة علي عبد العزيز
أحمـد جمعـه ئاشـم

الدراسات اذدبيـة
الدراسات اذدبيـة
التاريـخ اإلسالمـي

المـاجستير
المـاجستير
الد تـوراه

.6
.7

علـي ربيع محمود أحمـد
عبد هللا سالم عبد هللا
محمود

التاريـخ اإلسالمـي
الفلسفـة اإلسالميـة

المـاجستير
المـاجستير

مرتبة الشرف
اذولي
مرتبة الشرف
اذولي
ممتـاز
ممتـاز
مرتبة الشرف
اذولي
جيـد جـداً
ممتـاز

مسلسل

انقـــرار:

نائاب رئايس

وافق المجلس على المنـح وأوصى برفع اذمر إلي سعادة اذستاك الاد تور/
الجامعة لشةون الدراسات العليا والبحوث .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انرابع دشر:

ثا يـاً  :انتسجيـلات  :عددئـم ( ) 20
م .

االســم

الدرجـة

موضوع الرسالة

المشـرف

قسـم انشر عة الإسلاميـة

.1

منير عوض خرصان
العجمي

المـاجستير

القواعـد الفقهية الضابطة للموازنـة أ.د /محمد عبد الرحيم
والترجيح بين المفسدة والمصلحة محمد

.2

ئيله حسين جوير هللا
الوعله
محمـد شا ـر العنـزي

المـاجستير

أ.د /محمد عبد الرحيم
محمد
أ.د /محمد عبد الرحيم
محمد

.3

المـاجستير

فـي الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي الكويتـي
القواعد الفقهية ابـن عابدين مـن
خالل حاشيتـه
التطبيقـات الفقهية لقاعدة ل قرض
جر نفعا فهـو ربـا دراسـة فقهية
مقارنـة
6

.4

منيـرة مبارك راشد
ضرباح
فهـد حجي راشد
العازمي

.6

مـرزوق مسعد مرزوق
الديحانيي

.7

حمـد فريـج الجنفـاوي

.8

حمـود دويبي فراج
المطيري
المـاجستير فقـه اإلمـام عيسي بن دينـار المالكـي
مشـاري سلطان
ت 212ئـ
المطيري
مشعل تر ي الفـي خلف المـاجستير اإلمـام الكاسانـي في فقه المعامـالت
تاب الكفالة – الحوالـة – الو الـة
المطيـري
من خالل بدائع الصنائع فـي ترتيب
الشرائع
نـواف فضيي دايـس المـاجستير إجماعـات القدوري فـي تابه التجريد
تاب الصيـد والذبائح والضحايـا
مليحان الرشيـدي

.5

.9
.10

.11

دالالت اذلفاظ علي اذحكام فـي
أ.د /محمد عبد الرحيم
المـاجستير
تفسير الفخـر الرازي دراسة تحليليـة محمد
المـاجستير القواعد اذصولية المستنبطـة من
أ.د /عـزت شحاتة ـرار
تاب المحلي باآلثار البن حزم جمع
وتوثيق ودراسة علي تاب
المعامالت
المـاجستير اختيـارات اإلمام ابن مفلح الحنبلي
فـي المعامالت من خالل تابه المبدا
شرح المقنع
المـاجستير االختيـارات اذصولية لإلمام أبـي بكر

أ.د /عـزت شحاتة ـرار

رباعيـات اإلمام أبـي داود فـي سننـه

أ.د /عـزت شحاتة ـرار

اذبهري المالكي ت  375ئـ جمعا ً
ودراسـة

المـاجستير

أ.د /عـزت شحاتة ـرار

أ.د /عـزت شحاتة ـرار
أ.د /عـزت شحاتة ـرار

أ.د /عـزت شحاتة ـرار
د /.ئـدي حسن صديـق

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.12

ماجد عوض غازي
عوض المطيـري

المـاجستير

آراء سليمان البجيرمـي فـي المعامالت فـي
تابه تحفة الحبيب علي شرح الخطيب
المعروف باإلقناا في حل ألفاظ أبي شجاا
للشيخ محمد الشربيني الخطيب في تاب
البيوا جمعـا ً وتوثيقـا ً ودراسـة

.13

ريـم أحمد محمـاس
الدوسري

المـاجستير

.14

محمد قليفص عبد هللا
مزيد البرازي

المـاجستير

التطبيقـات المعاصرة لعقود التوثيق أ.د /محمد عبد الرحيم
فـي الفقـه اإلسالمـي والقانون
محمد
الكويتـي
د /.ئـدي حسن صديـق
العلل الفقهيـة فـي الذخيرة لإلمـام
أ.د /محمد عبد الرحيم
القرافـي
محمد
د /.محمـود محمـد بهجـت

.15

ربيع عبد الحميد
إسماعيل

أ.د /عـزت شحاتة ـرار
د /.محمـود محمـد بهجـت

قسـم اننحو وانصرف وانعروض

الد تـوراه

آليـات الترابط النحوي والداللي في أ.د /محمد عبد الرحمن
شعر افيل الغنوي دراسـة في ضوء الريحاني
نحو النص

قسـم انفلسفة الإسلاميـة

.16

أحمـد داعي امـل عبد المـاجستير اذنـوار الربانية فـي شرح المقدمـة
7

أ.د /السيد محمد سيد عبد

.17

.18

.19

الناصر
السنوسيـة دراسـة وتحقيـق
محمـد محمد ز ي
المـاجستير مخطـوا شرح معالم أصول الدين
محمـد
ذبي الجناب أحمد بن عمر بن
محمد الخيوقي الخوارزمي الملقب
بنجم الدين الكبري
روحيـة صفوت داخلـي المـاجستير مخطـوا ظهور العطية في شرح
منصـور
الوصية النعمانية لإلمام أحمد
الحصوني المتوفى 1066ئـ
دراسة وتحقيـق
شـرح الفقه اذ بر لإلمام أبي
عمران نادي علي أبو المـاجستير
الخير
حنيفة تلليف إلياس بن إبرائيم
السينوبي المتوفى 891ئـ دراسة
وتحقيـق

الوئاب
أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوئاب

أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوئاب

أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوئاب

قسـم انتار خ الإسلام

.20

رقيـه فـاروق خالـد

المـاجستير دولـة بني برزال في قرمونة في
اذندلس 459 : 404ئـ 1012 /
1067 :م

د /.نصـارى فهمي غزالـي

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .

انمـوضوع انخامس دشر:

ثانثـاً  :انتشكيـلات  :عددئـم ( ) 11
م .

االســم

الدرجـة

موضوع الرسالة

اللجنـة مكونة من

قسـم انشر عة الإسلاميـة

.1

االختيـارات الفقهية البـن بشيـر
التنوخي دراسـة فقهية استقرائيـة
مقارنـة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار
د /.بشيـر محمـد محمـود

.2

يوسف الفي صقر
المطيري

التطبيقـات الفقهية المعاصرة
المـاجستير
لوسائل حفظ الضـرورات الخمـس

.3

خالد مضحي نصار
عشان الخالدي

أحكـام اإلسقـاا فـي الفقـه
اإلسالـمي دراسـة فقهية مقارنـة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار
أ.د /سامـي اذشقـر
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار
أ.د /سامـي اذشقـر
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار

.4

عبد الحميد حسيـن علي الد تـوراه
الحامي

المـاجستير

مشعـل عوض العنـزي المـاجستير منهـج اإلمام شرف الدين الطيبي
ت  734ئـ فـي تفسيره فتح الغيب
الكشف عـن قناا الريـب
8

أ.د /محمد عبد العزيز
إبرائيم

.5

.6

خليل رحيل فالح
القواعـد اذصولية فـي تفسير
المـاجستير
الرشيدي
مدارك التنزيل وحقائق التلويل
ذبـي البر ات النسفي 710ئـ جمع
وترتيب ودراسة
أحمـد شعـف الرشيـدي المـاجستير أحكـام التعامالت المالية فـي عقـد
المحامـاة دراسـة فقهيـة مقارنـة

أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار
أ.د /الليثـي حمـدي خليـل
أ.د /محمـد عبد الرحيم
محمد
أ.د /عـزت شحاتـة ـرار
أ.د /الليثـي حمـدي خليـل

ــــــــــــــــــــــــــــ
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تجد د تشكيل نجنة انمناقشة بنفس انتشكيل انسابق ظرا ً نمرور أكثر مح ستة أشهر دل
انتشكيل انسابق

.7

ناصر سلطان علي
المطيري

المـاجستير اآلراء االقتصاديـة لإلمام ابـن يونس
أ.د /محمـد عبد الرحيم
المالكـي ت 451ئـ دراسـة فقهية
محمد أ.د /عـزت شحاتـة
فـي ضـوء المنهج المقـارن
ـرار
أ.د /أحمـد عبد الحي محمـد
قسـم انفلسفة الإسلاميـة

.8

عبد الرزاق عبد هللا عبد الد تـوراه

.9

جيهان خلف جاب اللـه المـاجستير

القادر

جـذور اذصولية اإلسالمية الحديثة أ.د /عبد الحميد عبد المنعم
مد ور
دراسة في التيارات الفكرية

المنحرفـة

.10

شحاتة

عبـادي اليمني يوسف
يمني

مفهـوم الحرية عند جمال الدين
اذفغاني 1897 : 1838م
وبرديائيف 1948 : 1874م
دراسـة تحليلية مقارنـة

أ.د /محمـد علـي الجنـدي

أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوئاب

أ.د /سيـد عبد الستار
ميهوب
أ.د /السيد محمد سيد عبد
الوئاب

د /.صابريـن زغلول
السيد
المـاجستير مالمـح الفكر الصوفـي عند مدرسة أ.د /أحمد محمود إسماعيل
الجزار
أحمـد الرفاعي وأثرئـا علي
أ.د /السيد محمد سيد عبد
المجتمع عـرض ونقـد
الوئاب

د /.ياسـر محمـود
البتانونـي

9

قسـم انتار خ الإسلام

.11

محمد محروس علي
محمود

المـاجستير

الحيـاة السياسية وبعت مظائر
الحضارة في أكربيجان في عصر
الدولة الجالئريـة

أ.د /محمـد سيـد امـل
أ.د /مـروان سالـم نـوري
د /.أحمـد تونـي عبد
اللطيف

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتشكيلات انمقترحـة .
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انمـوضوع انسادس دشر:

رابعـاً  :موضودـات متنودـة  :عددئـم () 4
م .

.1
.2

االســم

القسم

المــد

الدراسـات اذدبيـة
الشريعـة اإلسالميـة

لمـدة عـام
لمـدة عـام

الدرجـة

محمـد مصطفي أبو العال الد تـوراه
أحمـد علبك اذملح
المـاجستير
العنزي

تعـد ـل موضوع

.3

صـالح عبد الرحيم
محمد

الد تـوراه

الشريعـة اإلسالميـة

.4

عبد العال فرغل عبد
اللـه

المـاجستير

التاريـخ اإلسالمـي

تعاديل موضوع  [ :اتفاقياة جنياف
الرابعاااااة لسااااانة 1949م المتعلقاااااة
بحمايااة الماادين وقاات الحاارب وماادي
توافقهااااا مااااع اإلسااااالم الحنيااااـف ]

علي أن يصبح :
[ اتفاقيتااـي جنيااف الثالثااة والرابعااة
المتعلقة بحماية المدين وقت الحرب
ومدي توافقهاا ماع اإلساالم الحنياـف

]

علما بأن هذا التغيير
غير جوهري

تعاديل موضوع  [ :اذمياـر أخاور
فاااااااي الدولاااااااة المملو ياااااااة : 648
923ئاااااااااااااااـ 1517 : 1250 /م ]

علي أن يصبح :
[ ائتمااـام سااالاين المماليااك بالخياال
والطيـور ]
علما بأن هذا التعديل
جوهري
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انقـــرار:
انمـوافقــة .
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انمـوضوع انسابع دشر:
انخطـاب الاوارد ماـن إدارة الدراساـات العلياا بالكلياـة الخاـا بقباـول الاراغبين فاـي القياـد بالدراساـات
العلياـا [ تمهيدي – دبلومات ] للعاام الجامعاـي 2019/2018م ،وباـيان اذعاداد التاـي تقادمت د لـ
اننحـو انتانـ

:

أولا ً  :السنة التمهيديـة " للماجستير" :

القســم

العــدد

النحـو والصـرف والعـروض

34

علم اللغة والدراسات السامية
والشرقية

11

البالغة والنقد اذدبـي واذدب المقارن

13

الدراسات اذدبيـة

30

الشريعة اإلسالميـة

21

الفلسفة اإلسالميـة

31

التاريخ اإلسالمـي

15

ثا يـاً :دبلـوم تحقيق المخطواات والبرديات العربية ونشر التراث عـدد ( . ) 31
ثانثـاً :تمهيـدي مخطواـات عـدد ( . ) 14
رابعـاً :الدبلـوم الخـا

.

االب الدبلوم الخا
االب الدبلوم الخا

في الدراسات اذدبية والنقدية

5

في الدراسات اللغويـة

2

انقـــرار:
انمـوافقــة .

انمـوضوع انثامح دشر:
بشـأن تفويـت السيـد أ.د /دميد انكلية ،ورئيس المجلس فـ :
 .1تحديـد موعد انعقـاد المؤتمـر الدولـي التاسـع .

 .2التحويـالت مـن ،وإلـي الكليـة للعام الجامعـي 2019/2018م .
ا نقـــرار :انمـوافقــة .
11
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( ما ستجـد مح أدمــــال )

انمـوضوع الأول:
تسجيلات قسـم انفلسفة الإسلاميـة

.1
.2

عبد الحميد مد ـور وجهوده
عبد الرحيـم حافظ علـي المـاجستير
عطـوان
المنهجية فـي الفلسفـة والفكر
اإلسالمـي
المـاجستير مقاربـات يمنـي الخولـي المعرفيـة د /.محمد محمد علي
محمد يوسف محمد
صالحيـن
يوسف
والمنهجيـة للتراث الفلسفـي
دراسـة تلصيليـة تحليليـة
د /.محمد محمد علي
صالحيـن

انقـــرار:
وافق انمجلس دلى انتسجيلات والإشراف .

انمـوضوع انثا :
بشـأن موافقة مجلاس قساـم "الشـريعة اسسـ مية " بجلساته الطارئاة المنعقادة بتارياـخ
2018/9/30م ،علي تصاريح بالعمال للسياـدة الد تاـورة /غــاد

محمـد عبـد الـرحيم

محمد ،اذستـاك المساعد بالقسـم أثناء مرافقة الزوج السيد الد تاـور /عـال

عبـد العزيـز

معوض ،المعار إلـي المملكة العربية السعوديـة .

انقــــرار:
انمـوافقــة .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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انمـوضوع انثانث:
انخطـاب الوارد من السياـد أ.د /و ياـل الكلياة لشاةون التعلايم والطاـالب بشــأن ترشياـح الطالباـة/
نهـــا عبد الحكيم علي عبد الحكيم ،اذولاـي مان دفعاـة 2018/2017م ،معياـدة
بقسـم " الب غة والنقد األدبي واألدب المقارن " بالكليـة بنسباـة ( ) % 92.65
ابقا ً للخطة الخمسيـة للعام الجامعـي 2018/2017م .
انقــــرار:

12

 .1بمقار ة انطانبة باندفعة انسابقة تبيح أن انثا ـ مح اندفعة بعد ترشيح الأول انعام انماضي
سبــــة (  ) % 91.20وهـــو أقـــل مـــح الـــأول فــــ دفعـــة هـــذا انعـــام
حاصـــل دلـــ
2018/2017م ،وذنك طبق اً نما درضه انسيـد أ.د /وكيل انكليـة نشـئون انتعلـيم وانطلـاب
انمرفقة .

.2

انموافقة و رفع الأمر نلجامعة ف

وقد ا ته

الاجتماع وأغلق انمحضر ف

مد ـر أمـا ة انمجلـس
انمجلـــس
أ/.

ضوء انخطة انخمسية .
حينه ف

تمام انسادة انثا ية بعد انظهر ً.

مراجـع انمجلـس نغو ـا ً
أ.د/

أميــــح
أ.د/

رجــــب محمـــود أحمـــد
انوهاب

انسيد محمد سيد دبد

عتمــد

،،،

دميـــد

انكليـــة

أ.د/
محمـد دبـد انرحمح انر حا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ محضر مجلس الكلية عن شهر أكتوبـر المنعقد في 2018/10/10م ()15
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