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يعاني األستـاذ اندكتـور /رئيــس
انجـــايعـة
دحٌح طٌتح ....وةعــذ،،،،

فيدعدني أن أرسل لديادتكم محزر مجمس الكمية عن شهــر
(أكذىةـز ) ،والذي تم انعقاده في يهم الاسٌَـُ 9146/41/41م .
ودفضنىا سٌاددكً ةقتىل فائق الاحذزاو،،،،،،

عًـيــــد انكهيــــة

أ.د/
يحًـد عبد انرحًن انريحاني

ةـــذأ االجتســـال الدـــيد ااســـتا /الـــد تهر/دمحم عتـــذ امـــزحيُ امزًحـــاٍٍ  -رئـــيس السجمـــس

وعسيـد الكمية مُرحباً بالدـادة ااعزاء ،ثم بدأ الجمدة باستهـالل يعد جزءاً من أعسال الجمدة متزسشاً

امذامـٍ:

أولا  :تراعػي التقاليد اجلامعية ،وهػي جزء أصيل فػي أصل القانوف طبقاً للمػادة (  ) 96من قانوف تنظيػم اجلامعػات .
 عـذو التحػدث إال إبذف رئيس اللجنػة .
 عـذو التداخل ابملقاطعة أو األحاديث اجلانبية مع الزمالء أثناء عرض رأي أحدهم علي اجمللػس .
 امخـزوض عػن الالئػ، ،وعػن األعػراؼ اجلامعيػة ارفػع ال ػوت أثنػاء اوػوار أو التهػوك ا ػالـ غػ الئػ ،يف حػ ،أي
زميل يعرض صاحبه للمساءلة أثنػاء اوػوار ،ويف هػاا ال ػيف رػينار الزميػل الػاي م م ػل هػاا السػلوؾ ثػالث
مرات علي األك ر ،واعد ذلك يعرض األمر علي اجمللس إلرقاط عضويتػه .
 ةشـأٌ التعديالت اليت أمر هبا السيػد أ.د /رئٌس امظاىعح ،واميذيشنح فـٍ :
 .1يبػدأ التخ ص املعم ،من الهرقة ال ال ػة .
 .2مػادة " أعوال السٌح " ليس هلا اختبار شههػي .
 .3رفع مادة ال هوي من الهرقة الرااعة اخلاصػة اقسػم " الٌحو " يف مػػادة " الصوف " اله ػل األوؿ (
 ) 414دف لي بح االمتحاف كله حتريراي ،والدرجة العظمػػي ( ، ) 44وال غػػر ( ، ) 24وحػ ت ػوف نسػبة
ال هوي فػي حػدود ( . ) % 25
 .4تهويػػا السيػػد أ.د /عيٌــذ امكنٌــح ،يف إق ػرار مػػا يتهػػ ،عليػػه مػػع السيػػد أ.د /رئــٌس امظاىعــح ،خب ػػوا البنػػد
ال الث اخلاا مبادة ال هػوي يف ال ػرؼ .

 الاعذـزاض علي ال هوي فيضاؼ راعة نظري إلػي "

الٌحو

"،وهػاا هو تعديل الالئحػة .

 ةشـأٌ جلنة املتااعة اخلاصة ازايرة ال لية يرجي من اجلميع والسادة رؤراء األقساـ متااعػة حركػة البػالا داخػل
األقسػاـ ،والبنيػة األرارػية والتعليميػة والبح يػة والتدريبيػة ،وكػالك األجه ػزة ووجػود جػداوؿ ال ػ (  ) 28رػاعة
فػي م اتب أعضاء هيئة التدريػس ،واملظهر اجلمايل وال ل العػاـ ملبين ال ليػة .
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 ةشـأٌ ت يل جلنة الدعم ملراجعة ال تب والعقود ابمل تبة وفػ ،اجلامعة للعاـ اجلامعػي 2424/2419ـ،

ودذكـىٌ امنظَح ىُ امسادج الأسادذج :

 .1أ.د /نعسـة عمـي مرسـي

ااستـا /الستفرغ بقدم التاريخ اإلسالمي بالكميـة

 .2د /.محسـد عمم الدين الذقيري

ااستـا /السداعد الستفرغ بقدـم الدراسـات اادبيـة
بالكميـة

2

 ةشـأٌ إضافة السادة املدررني لإلشػراؼ امل ارؾ ،وفػ ،التخ ص القريب من األرتاذ امل ػرؼ .

وةعـذ أف فرغ اجمللػس من االرتهػالؿ اػدأ عرض موضوعػات اجللسة علي امَحـى امذامـٍ :
اميـىضىع الأول:
 اميصـادقح عنٍ ىحضـز اطذيـاع ىظنس امكنٌـح ةظنسـح 9146/6/92و .
امقـــزار:
ديـر اميصادقـح .

اميـىضىع امشاٍٍ:
ةشـأٌ موافقػة جملس قسػم " علن اللغح والدراساخ السواهةح والروفةةح " جبلسػته
املنعقدة اتاريػخ 2419/9/34ـ ،ةَـاء علي البلب املقدـ من السيػد أ.د /عثد الوٌعن السةد أحود،
األرت ػاذ ابلقسػػم علػػي رف ػع اجل ػزاء ؛الػػاي وق ػػع عليػػه مػػن السي ػػد أ.د /رئــٌس امظاىعــح ،اتاري ػػخ 2417/6/14ـ،
النتهػاء مدتػه القانونيػة .
امقـــزار:
اميـىافقــح .
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ىىضىعاخ شئـىٌ امطـلاب :
اميـىضىع امشامص:
ةشـــأٌ حتديػػد مواعي ػػد امتحػػاخت التخله ػػات للهرق ػػة الرااعػػة دور نوفمب ػػر 2419ـ ،وأوص ػػجل جلن ػػة شػػئوف التعلػػيم
والبالا أف تبػدأ االمتحاخت يػوـ االثنني املوافػ2419/11/11 ،ـ .
امقـــزار:

اميىافقـح ،وعنٍ امسادج رؤساء الأقساو ئحضار الاىذحاٍاخ خلال أستىع ىُ دارًخـه .

اميـىضىع امزاةع:
ةشـــأٌ توزيػػع مػػادة ( أعو ووال السٌوووح ) فػػي التػػدريس ابجلػػدوؿ الروػػي ،وأوصػػجل جلنػػة شػػئوف التعلػػيم
والبالا أبف ختبر جلنػة اجلدوؿ اتحديػد أراػع راعػات ل ل فرقػة لتدريس أعماؿ السنة اخلاصػة ابلعلوـ العرايػة .
امقـــزار:

3

اميىافقـح عنٍ دحذًذ أرةع ساعاخ .

اميـىضىع امخاىس:
ةشـأٌ موافقة جملس قسػم " الثالغح والٌقد األدتي واألدب الوقارى "علػي ت لي ػف كــه
ىـُ امسـادج :
 .1السيد الدكتػور /هحوود إتفاهةن هدًي
 .2السيدة الدكتػورة /هدي علي ً ر الديي
 .3السيد الدكتػور /ذاهف دمحم عثد العزيز

علػي إعباء طالا الهرقة ال ال ة حماضػرات حوؿ كيهية إعػداد ـػػث ( أعوال السٌوح ) ،وأوصػػجل جلنػػة شػئوف
التعليم والبالا أبف توزع املػادة علي السادة أعضاء القسػم كيي مػادة أرارية ل وهنا من وصاً عليهػا ابلالئحػة ،و ػدد
ارم القائم اتدريسها فػي اجلػدوؿ .
امقـــزار:

اميىافقح عنٍ دكنٌف كه قسً ةاسَاد اميادج ئمٍ ىُ ًزي ةتحص دكىٌ ىادج أساسٌح فـٍ
امظذول ةيحاضراخ فصنٌح .
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اميـىضىع امسادس:
ةشــأٌ اخلبػػاا الػوارد مػػن اإلدارة العامػػة ل ػػئوف التعلػػيم والبػػالا ابجلامعػػة ملعرف ػة رأي جملػػس ال ليػػة علػػي األوراؽ
اخلاصػػة ابلبػػالا امله ػػولني الرػػتنهاذ مػرات الررػػوا مػػن كليػػات خمتلهػػة ،ويلتمسػػوف االلتحػػاؽ كبػػالا منتسػػبني ا ليػػة
دار العلوـ يف العاـ اجلامعػي 2424/2419ـ ،وعددهػم (  )52طالػب وطالبػة .
امقـــزار:

اميـىافقح عنٍ قتىل هإلاء امطلاب طتقا مقزار اميظنس الأعنى منظاىعاخ ةظنسذه
اميَعقذج ةذارًخ 2413/12/23ـ ،فٍ ئطار امضىاةط امذامٌح :
 .4حرهل الطالب عمي الحد اادن السطمه لمكمية التي يربب االلتحا بها سهاء عام حرهلو عمي الذهادة الثانهية
أو عام إعادة القيد أيهسا أفزل لمطالب .

 .9يدسح لمطالب بالتقدم إلعادة قيده بالكميات السعشية في العام التالي لفرمو ،وبحد أقري عامان دراسيان متتاليان

فقط فاصل زمشي بين عام فرل الطالب وعام االلتحا بالكمية السعشية عمي أن يترك ما زاد عمي /لك لسجمس ل

جامعة .

 .3يظل الطالب مقيداً وفق نظام االنتدا حت حرهلو عمي شهادة البكالهريهس أو الميدانس .

عمي أن يخطر شئهن التعميم والطال بأن حالة الطـال ال تتغيـر حتـ حرـهلو عمـي شـهادة الميدـانس
ئمٍ اٍذظاو حذى مى حصه عنٍ دقذًز طٌذ ] .

اميـىضىع امساةع:
4

أي لـا ًظـىس ٍقنـه

ةشـأٌ العػرض علػي جملػس ال ليػة اخلبػاا الػوارد مػن اإلدارة العامػة ل ػئوف التعلػيم والبػػالا ابجلامعػة ملعرفػػة رأي
جملس ال لية علي نقل قيػد اعا البالا من كليات خمتلهة ،وحمافظات خمتلهة إلػي دار العلػوـ ( انتظــاو ) يف
العاـ اجلامعي 2424/2419ـ ،وعددهػم (  ) 13طالباً وطالبة ؛علماً أبف البالا حاصلوف علي ال انوية العامة عػاـ
2418/2417ـ ،وقػػد الغ ػوا اوػػد األدنػ ػ للقبػػوؿ ا ليػػة دار العلػػوـ جامعػػة املنيػػا ،طبق ػاً للمػػادة ( )86م ػن الالئحػػة
التنهياية لقانوف تنظيم اجلامعات ،وهـً :
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انًجًـوع

يسهسم

االســى

سنة انحصول عهي
انثانوية انعاية

انشعبـة

انًجًـوع

1

حػازـ علي دمحم خليل

8102

أداػي

34105

2

ال يمػاء دمحم أاو ا ر أمحد

8102

أداػي

27905

3

مػي مجاؿ أمحد جػاد

8102

أداػي

292

4

ذمػالء مجاؿ كساا عرفات

8102

أداػي

294

5

يورف حسن فتح الباا عبد الرمحن

8102

أداػي

28905

6

هالػة حسني دمحم م بهي

8102

علمػي

29505

7

شروؽ دمحم رعيد أمحد

8102

أداػي

289

8

محػادة خجي عزمي أمحد

8102

أداػي

34205

9

عبد ال رمي مدين عبد اوميد عياد

8102

أداػي

294

.14

مهند خصر حامد حسانني م اوي

8102

علمػي

345

.11

زينػب أمحد يورف أمحد

8102

أداػي

344

.12

م بهػي مجاؿ فهمي دمحم

8102

أداػي

286

.13

شريف عادؿ عبد الستار زين الدين

8102

أداػي

295

امقـــزار:

اميـىافقح عنٍ قتىل امطلاب اسذَادا ئمٍ اميادج ( )86ىُ املائحح امذَفٌذًح مقاٍىٌ دَظًٌ

امظاىعاخ .

5

اميـىضىع امشاىُ:
ةشــأٌ العػرض علػي جملػس ال ليػػة اخلبػاا الػوارد مػن اإلدارة العامػة ل ػػئوف التعلػيم والبػػالا ابجلامعػة ملعرف ػة رأي
جملس ال لية علي قبوؿ نقل قيد اعػا البػالا مػن كليػات خمتلهػة ،وحمافظػات خمتلهػة إيل دار العلػوـ ( انتسـا ) فػػي

العػػاـ اجلامع ػػي 2424/2419ـ ،علم ػاً أبف البػػالا حاصػػلوف علػػي ال انويػػة العامػػة ع ػػاـ 2418ـ ،وقػػد الغػػوا اوػػد األدنػ ػ

للقبوؿ ا لية دار العلوـ جامعة املنيا ،طبقاً للمػادة ( )86مػن الالئحػة التنهيايػة لقانوف تنظيم اجلامعات،

وهـً

:
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انًجًـوع

يسهسم

االســى

سنة انحصول عهي
انثانوية انعاية

انشعبـة

انًجًـوع

1

عمػر أمحد م بهي خليهة

8102

أداػي

27605

2

تقػي ادر دمحم ال غ دمحم

8102

علمػي

24205

3

حسػاـ فؤاد عبد او يم أمحد

8102

أداػي

27705

4

عػال دمحم علي أمحد وهبػه

8102

أداػي

276

امقـــزار:

اميـىافقح عنٍ قتىل امطلاب اسذَادا ئمٍ اميادج ( )86ىُ املائحح امذَفٌذًح مقاٍىٌ دَظًٌ

امظاىعاخ .

اميـىضىع امذاسع:
ةشـأٌ اخلباا الوارد من اإلدارة العامة ل ئوف التعليم والبػالا ابجلامعة ملعرفػة رأي جملػس ال ليػة يف التحويػػل مػن
كلية دار العلوـ جامعة أرواف إيل كلية دار العلوـ جامعة املنيا إيل الهرقة ال انية للعاـ اجلامعػي 2424/2419ـ ،والبالػب
خجح ومنقوؿ ،وذلك اعد إجراء املقاصة مبعرؼ األقسػاـ العلميػة ابل ليػة ،وذلػك عمػالً ابملػادة ( )86فقػػرة ( )2مػن الالئحػة
التنهياية لقانوف تنظيم اجلامعات

وهـى

و.

الاسـً

.1

دمحم رضوا راغة
إتفاهةن

:

امكنٌح اميَقىل ىَها

امفزقح اميَقىل
ئمٌها

دار عمهم أسـهان انثانيـة

، وأوصػجل جلنػة شئوف التعليم والبالا علي ت يل جلنة مػن كـه ىـُ :
 .1السيػد أ.د /رجووة هحووو د أحووود سلةووواى
 .2السيد الدكتػور /حسي إسواعةل عثد الغٌي

ملراجعة اياف اوالة االئحة ال لية ،وكالك احملتوي اخلاا ابملػادة .
6

امذقذًز

طهح امحصىل عنٍ
امشاٍىًح امعاىح

مقبـهل

انًنيـا

امقـــزار:
اميىافقح عنٍ دشكٌه مظَح منَظز فٍ اميقاصح ىُ كـه ىـُ :

 .1السيد أ.د /السةد دمحم سةد عثد ال هاب
 .2السيد الدكتور /زاهف فؤاد دمحم السثاع

وًفىض امسٌـذ أ.د /عيٌذ امكنٌح  ،عنٍ ىا اٍذهر ئمٌه امنظَـح .
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اميـىضىع امعاشر :

ستـق ،وأف واف ،جملس ال ليػة جبلسػته املنعقػدة اتاري ػخ 2419/9/25ـ ،علػي اخلبػاا الػوارد مػن اإلدارة العامػة

لل ػػئوف القانونيػ ػة ةشـــأٌ نتيجػػة الهتػػو رق ػػم (  ) 174لسن ػػة 2419ـ ،ابملوافقػػة علػػي تعدي ػػل اس ــم الجـــد للبالب ػػة/
وفواء السةد دمحم يوٌي ئمـٍ وفواء السةد دمحم السةد ،ابلهرقػة الرااعػة 2424/2419ـ،
تبني وجود خبػي يف الػرأي املقػدـ مػن أ /.سواح ًصوف ،احملاميػة املخت ػة ؛حيػث ذكػرت ارػم البالبػػة /فاطووح

السةد دمحم السةد .امقـــزار:
اميـىافقــح .

اميـىضىع امحادي عشر:
ةشـأٌ البلبات املقدمة من اعا اخلرجيني علػي ت حيػح وتعديل أوائهػم فػي شهادات التخرج ،وهـً :
الاسـً

امذفعـح

ةعذ امذعذًـه

رشػواف حممود ع ماف ع ماف

2417

رشػواف حممود عتماف ع ماف

خضػرك دمحم أاو السعػد

2411

اسملػه دمحم أاو السعػود

عػزة علي إاراهيم علػي

2447

عػال علي إاراهيم علػي

امقـــزار:

اميـىافقـح .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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7

ىىضىعاخ امذراساخ امعنٌا :
اميـىضىع امشاٍٍ عشر :

أولا  :اميَـح  :عددهػم ( ) 14
انًجًـوع

يسهسم

االســى

انقسى

اندرجـة

انتقدير

.1

رالػم من ور حسني عايا

ال ريعػة اإلرالميػة

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ األويل

.2

يورػف حممػد فػراج

ال ريعػة اإلرالميػة

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ األويل

.3

دمحم مسهر مبارؾ الدورري

ال ريعػة اإلرالميػة

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ األويل

.4

خالد مبخوت عبد هللا العجمي

ال ريعػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.5

جواهػر رامل مهنا اػراؾ

ال ريعػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.6

فهػد خالد مبلػ ،رعد

ال ريعػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.7

شيمػاء أمحد دمحم حممود

ال ريعػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.8

خمتػار مجاؿ رارخ زيداف

النحو وال رؼ والعروض

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ األويل

.9

حممػود مجاؿ عبد الناصر

علػم اللغػػة

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ األويل

.14

عليػاء ريد إاراهيػم

علػم اللغػػة

الدكتػوراك

مرتبة ال رؼ ال انية

.11

داليػا مهين حسن حساف

الدرارػات األدايػة

املػاجست

دمتػاز

.12

علي عبد املق ود عبد اوميد

الهلسهػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.13

دمحم حسن عبد الناصر ع ماف

الهلسهػة اإلرالميػة

املػاجست

دمتػاز

.14

عبػد العزيز زايد إاراهيػم

التاريػخ اإلرالمػي

املػاجست

دمتػاز

امقـــزار:

وافق السجمس عم السشـح وأوصـ برفـا اامـر إلـي سـعادة ااسـتا /الـد تهر/

رئيس الجامعة لذئهن الدراسات العميا والبحهث .

نائـب

ــــــــــــــــــــــــــــ
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اميـىضىع امشامص عشر:
و .

االســى

ساٌٍـا  :امذسظٌـلاخ  :عددهػم ( ) 5

اندرجـة

يوضوع انرسانة
8

انًشـرف

قسـً امشرًعح الإسلاىٌـح

.1

إاراهيػم دمحم عبد الرحيم

املػاجست

دالالت األلهػاظ وأثرها فػي اختػالؼ الهقهػاء
درارة أصولية فقهيػة

أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
د /.حممػود حممػد هبجػجل

قسـً امتلاغح وامَقذ الأدةٍ

.2

شيمػاء نور الدين اػدري

املػاجست

االغػة ال ورة فػي أدا اخلياؿ العلمي
الببػي اني النص السردي والنص املرئي
منػاذج خمتػارة

د /.اتمػر دمحم عبد العزيػز
د /.رجػب أمحد عبد الرحيم

.3

علػوف خلف علي حممػد

املػاجست

املتخيػل السردي لببولة األورطػة امل ريػة
1867 -1863ـ ومقاراػة أتويلية فػي
ثالثػة ن وا ررديػة

د /.اتمػر دمحم عبد العزيػز
د /.رجػب أمحد عبد الرحيم

قسـً امفنسفح الإسلاىٌـح

.4

نعمػات اهلادي رعيد أمحد

املػاجست

أخػالؽ العاطهة فػي اله ر اإلرالمػي درارػة
فلسهية مقارنػة

د /.دمحم دمحم علي عبد ال اوني

.5

هػدي فايز يي م بهػي

املػاجست

منػازؿ الت وؼ اني أاو إواعيل اهلروي
481 : 396هػ وااػن قيم اجلوزيػة : 691
751هػ درارة تببيقية مقارنػة

د /.دمحم دمحم علي عبد ال اوني

د /.مجػاؿ الدين حممود مجعة
د /.مجػاؿ الدين حممود مجعة

امقـــزار:
وافق اميظنس عنى امذسظٌلاخ والإشراف .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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اميـىضىع امزاةع عشر:
و .

االســى

.1

أمحػد أاو السعود أمحد حممػد

سامشـا  :امذشكٌـلاخ  :عددهػم ( ) 18

اندرجـة

يوضوع انرسانة

انهجنـة يكونة ين

قسـً امشرًعح الإسلاىٌـح

الدكتػوراك

رػؤالت الدار قبين فػي علله عػن مروايت أ.د /أمحد خليػل عبد العاؿ
يونس ان يزيد األيلي ت 159هػ عن اان أ.د /عادؿ دمحم امحد عبد راة
شهاا الزهري ت124هػ من مسند رهل أ.د /عػزت شحاتة كػرار
ان حنيف رضي اللػه عنه إلػي هناية مسند أ.د /حممػد دمدوح شحاتػة
9

.2

يػي محيػد حممػد مهػدي
كبػاس

الدكتػوراك

فاطمة انجل قيس رضػي اللػه عنها مجعاً
وخترجيًا ودرارػة

أ.د /دمحم شرؼ الدين خباا

االختيػارات الهقهية للعالمة يي اػن
اوسن ان القارم ان حممػد  -1435أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
1499هػ يف املعامالت من خالؿ كتااه أ.د /اللي ػي محػدي خليػل
الدالئل ال رعية والعبايػا السنية فػي
األح اـ الهقهية من كتاا البيع إلػي
كتاا اللباس درارػة فقهية مقارنػة

.3

علػي صاحل دمحم شيػب دمحم
العجمػي

الدكتػوراك

رلبػة اواكػم فػي فقػه األرػرة تقيػداً
وتنظيمػاً

أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /دمحم شرؼ الدين خباا
أ.د /اللي ػي محػدي خليػل

.4

دمحم فهيد خصر محد دمحم

الدكتػوراك

األح ػاـ املالية للبهل فػي الهقػه
اإلرالمػي درارػة فقهية مقارنػة

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /دمحم شرؼ الدين خباا
أ.د /حسػن دمحم ريد حسن

.5

نػواؼ فضػي دايػس
الرشيػدي

املػاجست

إمجاعػات القدوري فػي كتااه التجريد
كتػاا ال يد والاابئح والضحايػا

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /حممػد دمدوح شحاتػة

.6

نػواؼ دمحم دليػم العازمػي

املػاجست

آراء ااػن عاادين فػي كتااػه رد املختػار
علي الداء املختار فػي البيوع الهارػدة

أ.د /دمحم شرؼ الدين خباا

أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /أمػاؿ دمحم عبد الغنػي

ــــــــــــــــــــــــــــ
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.7

مػرزوؽ مسعد مرزوؽ روي ػد

املػاجست

اختيػارات اإلماـ مهلػح اونبلي فػي
املعامالت مػن خالؿ كتااه املبدع شرح
املقنػع

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /أمػاؿ دمحم عبد الغنػي

.8

فهػد حجي راشد العازمي

املػاجست

القواعػد األصولية املستنببة من كتاا
احمللي ابآلثػار الاػن حزـ مجع وتوثي،
ودرارػة علي كتاا املعامػالت

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /حممػد دمدوح شحاتػة

.9

محػود دويين فراج حجي
عايػا

املػاجست

رابعيػات اإلماـ أاػي داود فػي رننه من
كتاا اجلهاد حتػ هنايػة كتاا البيػوع

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار

01

أ.د /م بهػي أاو اخليػر
.14

نػواؼ خفع دمحم دحػاـ

املػاجست

آراء هباء الديػن املقدرػي األصوليػة فػي
كتااػه العدة شػرح العمػدة فػي العبػادات

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /م بهػي أاو اخليػر

.11

منيػرة مبارؾ راشد فهد

املػاجست

دالالت األلهػاظ علي األح اـ فػي
تهسيػر الهخر الػرازي درارػة حتليليػة

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /وجيػه حممػود أمحػد
د /.زاهر فؤاد دمحم أاو السباع

.12

دمحم قليهص عبد هللا مزيد

املػاجست

العلل الهقهية يف الزخيػرة لإلمػاـ القرافػي أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
فػي العبػادات
أ.د /أميػػن فتحػي حممػد

.13

ماجد عوض غازي عوض
املبيػري

املػاجست

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /وجيػه حممػود أمحػد

.14

م عػل تركي اليف املب ي

املػاجست

.15

عبد العزيػز مناحي عبية
ال مػري

املػاجست

آراء رليماف البح مي يف املعامالت يف
كتااه حتهه اوبيب علي شرح اخلبيب
املعروؼ ابإلقناع فػي حل ألهاظ أاػي
شجاع لل يخ دمحم ال رايين اخلبيب يف
كتػاا البيوع مجع توثيقػاً ودرارػة
اختيػارات اإلماـ ال ارانػي يف الهقه
املعامالت كتاا ال هالة اووالة الوكالة

مػن خالؿ كتااػه ادائع ال نائع فػي ترتيػب
ال رائػع

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /ايرػر حسن عبد التواا

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
املسائػل التػي خالف فيها ال افعيػة
أصوهلم فػي اجلناايت واوػدود مجع وتوثيػ ،أ.د /عػزت شحاتػة كػرار
أ.د /حسػن دمحم ريد حسن
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.16

خصػر دمحم دمحم إواعيل

املػاجست

أحاديػث كتاا فضائػل األوقػات لإلمػاـ
البيهقػي ختريج ودرارػة

قسـً امذارًخ الإسلاىٍ

00

أ.د /حممػد عبد الرحيم دمحم
أ.د /حيػدر خمتػار حممػود
أ.د /معتمػد أمحػد رليمػاف
د /.حممػود حممػد هبجػجل

.17

وفػاء حمػروس عبيػة

.18

عمراف خدي علي أاو خنجر

املػاجست

أ.د /نعمػه علػي مررػي
اويػاة السيارية ومظاهر اوضػارة فػي
عهد الدولة ال ليحية فػي اليمن  : 439د/.حسن أمحد عبد الرازؽ السمني
د /ن ػار فهمي غزالػي
532هػ1138-1447 /ـ

قسـً امفنسفـح الإسلاىٌـح

املػاجست

شػرح الهقه األكبػر لإلمػاـ أاػي حنيهة
أتليػف إلياس اػن إاراهيم السينواػي املتوىف
رنػة  891هػ درارػة وحتقيػ،

أ.د /ريد عبد الستار ميهوا
أ.د /السيد دمحم ريد عبد الوهاا
أ.د /إاراهيػم دمحم رشػاد

امقـــزار:
وافق اميظنس عنى امذشكٌلاخ اميقذزحـح .

اميـىضىع امخاىس عشر:

راةعـا  :ىىضىعـاخ ىذَىعـح  :عددهػم () 3
انقسى

انًــد

ال ريعػة اإلرالميػة

ملػدة رتة أشهػر ارت نائية
ملػدة رتة أشهػر ارت نائية
ملػدة رتػة أشهػر

اندرجـة

و .

االســى

.1

شيمػاء أمحد دمحم حممود

املػاجست

.2

أمحػد حامد حممػود

املػاجست

ال ريعػة اإلرالميػة

.3

يورف أمحد يورف مينػي

املػاجست

الهلسهػة اإلرالميػة

امقـــزار:
اميـىافقــح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
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اميـىضىع امسادس عشر:

امخطـاب الوارد مػن إدارة الدرارػات العليا ابل ليػة اخلػاا اقبػوؿ الػراغبني فػػي القيػػد ابلدرارػػات العليػػا [ تًهيدي –

دبهويات ] للعاـ اجلامعػي 2424/2419ـ ،واػياف األعداد التػي تقدمجل عنٍ امَحـى امذامـٍ :

أولا  :الدشة التسهيديـة " نهًاجستير" :

القسػػم

العػػدد

النحػو وال ػرؼ والعػروض

8

علم اللغة والدرارات السامية وال رقية

4

البالغة والنقد األداػي واألدا املقارف

3

الدرارات األدايػة

24
02

ال ريعة اإلرالميػة

52

الهلسهة اإلرالميػة

22

التاريخ اإلرالمػي

14

ساٌٍـا :دبمـهم تحقيق السخطهطات والبرديات العربية ونذر التراث عـدد ( . ) 8
سامشـا :تسهيـدي مخطهطـات عـدد ( . ) 8
راةعـا :الدبمـهم الخـاص

.

طالا الدالوـ اخلاا يف الدرارات األداية والنقدية

3

طالا الدالوـ اخلاا يف الدرارات اإلرالمية

5

طالا الدالوـ اخلاا يف األحواؿ ال خ ية وامليذونية ال رعية

3

امقـــزار:
دفىًـض امسٌذ أ.د /عيٌذ امكنٌح ،فٍ ئقزار أعذاد اميقتىمٌُ .

ــــــــــــــــــــــــــــ
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اميـىضىع امساةع عشر:
ةشـأٌ البلب املقدـ من البالبػة /هةوادج فاروق عثد الصود حوةدج ،دتهيػدي ماجستيػر عاـ
2424/2419ـ ،علي حتويلها مػن قسػم " الفلسفح اإلسالهةح " إلػي قسػػم " الٌحو والصوف

والعفوض ".
امقـــزار:

اميـىافقــح .

اميـىضىع امشاىُ عشر:
امخطــاب الػوارد مػػن الوحػػدة اوسػػااية ابل ليػػة اخلػػاا مبنظوم ػة الػػدفع االل نون ػي يتي ػح ق ػػر أي ػاـ االنتهػػاع للبنػػك
ابملدفوعات نظيػر عمولة مقػررة ابلبنك ،وفػ ،اجلدوؿ املوجػود انموذج العقػد .
امقـــزار:

عـذو اميىافقـح .

ىىضىعاخ امعلاقاخ امشقافٌـح :
اميـىضىع امذاسع عشر:
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امخطـــاب الػوارد مػػن جلنػػة العالقػػات ال قافيػػة ابل ليػػة جبلسػػتها املنعقػػدة اتاريػػخ 2419/14/7ـ ،ةشـــأٌ موافقػػة جملػػس
كـه ىـُ :
قسػم " الراريخ اإلسالهي " جبلسته املنعقدة اتاريػخ 2419/9/34ـ ،علػي م اركػة ٍ
 .1السيػد أ.د /هحوود سةد كاهول

األرتػاذ ورئيػس القسػم

 .2السيػدة أ.دً /عووح علوي هفسوي

األرتػاذ املتهػرغ ابلقسػم
املػػدرس ابلقسػػم

 .3السيد الدكتور /حسام حسي إسواعةل

 للحضػور يف مؤدتػر احتاد املؤرخيػن العرا املنعقد فػي الهنة مػن 2419/14/31 : 34ـ ،ابلقاهػرة .

كـه ىـُ :
وقػررت اللجنة املوافقة علػي م اركػة ٍ

ابوضػور واملناق ػة

 .1السيػدة أ.دً /عووح علوي هفسوي

ابحػث مقبوؿ لإللقاء ال ههػي فقػط

 .2السيد الدكتور /حسام حسي إسواعةل

،وذلك انػاءً علي النسبة املقػررة (  ) % 25االئحػة اجلامعة وضور املؤدتػرات الداخليػة .
امقـــزار:

اميـىافقــح .
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( ىا ًسذظـذ ىُ أعيــــال )

اميـىضىع الأول:
امخطـاب الوارد من السيػد أ /.مدير شئوف التعليم والبالا ابل لية ةشـأٌ البالبػػة /آالء حود دمحم ع ض،
ابلهرقة ال ال ػة ( اًرظوام ) فتَـاء علي نتيجة التحقي ،رقػم (  ) 143لسنػة 2418ـ ،واعد عرض املوضوع علػي
السي ػد أ.د /رئــٌس امظاىعــح ،اتاري ػخ 2418/6/26ـ ،ق ػػرر ف ػػل البالبػػة مػػن ال ليػػة ف ػػليني درارػػيني ااتػػداءً مػػن
اله ل الدراري األوؿ للعاـ اجلامعػي 2419/2418ـ ،وتػم تنهيا العقواة علي البالبة املاكػورة .
امقـــزار:

اميىافقـح عنٍ ئعادج امقٌذ

.

اميـىضىع امشاٍٍ:
امخطاب الوارد من اإلدارة العامة لل ئوف القانونيػة ةشـأٌ نتيجة الهتو رقػم (  ) 222لسنػػة 2419ـ ،ابملوافقػة

علي تعديػل اســم الجــد للخرجيػػة /دولود علي عثد الغفار ه سي ئمــٍ دولد علوي عثود

الغفار هفسي ،دفعة مايػو 2419/2418ـ ،طبقاً ملػا ردت اه جلنة الهتػو .
امقـــزار:

اميـىافقـح .
اميـىضىع امشامص:
امخطـاب الػوارد مػن قسػػم " الرفيعح اإلسوالهةح " املوافقػػة علػي قبػوؿ ط ػالا األزهػر ابلقس ػم علػي أف
ي وف اود األدنػ لتقدير البالػب ( جةود ) .
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امقـــزار:

اميـىافقـح .
اميـىضىع امزاةع:
ةشـأٌ موافقة جملس قسػم " الٌح والصف والعفوض " جبلسته املنعقدة اتاري ػخ 2419/14/8ـ،
علي منػح البالػػب /أحود عثد الرافي زهٌوي علوي ،لدرج ػة " الودكر راٍ " اتقػػدير عػػاـ
هفذثوح الرف األولوي فػي يوضوع:
( امصـزف فـٍ ىعظـً مسـاٌ امعـزب دراسـح وصفٌـح دحنٌنٌــح )
امقـــزار:

وافق السجمس عم االقتراح وأوص برفا اامر إلي سعادة ااستا /الد تهر/

رئيس الجامعة لذئهن الدراسات العميا والبحهث .

نائب
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اميـىضىع امخاىس:
ةشــأٌ موافقػة جملػس قسػػم " الثالغح والٌقد األدتي واألدب الوقارى " جبلسػته البارئػة
املنعقدة اتاريػخ 2419/14/13ـ ،علي قبوؿ اعت ػاار السي ػد أ.د /هصطفي تةو هي عثود السوالم،
األرتػاذ ورئيس القسم عن عػدـ حضور املؤدتر الدولػي الت رميي لألرتاذ الدكتػور /جاتف عصف ر ،دحـر عَــىاٌ :
[ أسئنح اميَهع فـٍ قـزاءج امذـزاز ] ،وذلػك فػػي الهػنة مػػن 2419/14/25 : 22ـ ،نظ ػراً لعػدـ دت نػه مػن إهنػاء
إجراءات ارتخػراج التيشيػرة لضي ،الوقػجل .
امقـــزار:

اميـىافقـح .

اميـىضىع امسادس:
ةشـأٌ مقتػرح الئحػة جملػة ال ريعة اإلرالميػة لعػاـ 2419ـ .
امقـــزار:

اميـىافقـح .
وقذ اٍذهٍ الاطذياع وأغنق اميحطر فٍ حٌَه فٍ دياو امساعح امزاةعـح عصرا

ىذًـز أىـاٍح اميظنـس
اميظنـــس
أ/.

ىزاطـع اميظنـس مغىًـا
أ.د/

أىٌــــُ
أ.د/
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رطــــث ىحيـــىد أحيـــذ
امىهاب

امسٌذ دمحم سٌذ عتذ

ًعذيــذ

،،،

عيٌـــذ

امكنٌـــح

أ.د/
ىحيـذ عتـذ امزحيُ امزًحاٍٍ
ــــــــــــــــــــــــــــ
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