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 معالي األستـاذ الدكتـور/ رئيــس الجـــامعـة

 تحية طيبة.... وبعــد،،،،
 

 

       فيسعدني أن أرسل لسيادتكم محضر مجلس الكلية عن شهــر        

 . م19/9/2017 ثلاثـاءالوالذي تم انعقاده في يوم ، ( سبتمبـر)

  
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،،

  
 

                                                                                             
 ةــــد الكليــــعمـي

 أ.د/                                           

محمـد عبد                                                                                  
 من الريحانيالرح

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد   ــرحمح الر حــا  االجتماااا الساايد األسااتاذ الاادكتور/ب ــد ال رئاايس المجلااس                  - محمــد دب

       : ـالتال ثم بدأ الجلسة باستهـالل يعد جزءاً من أعمال الجلسة متضمناً األعضاء، ادة ـعميـد الكلية ُمرحباً بالسو

  دورةميد الكلية بالسادة الأساتذة المشاركيح فـ  الـالجلسة رحب السيد  .د/ دف  بدا ة 

 . م2017/2018 الجد دة
 

 لقااوانين ويكااون ذلاا  الحضااور الاازمالء يكااون الحضااور أربعااة أيااام ،وفاا  اللااوائ  و بالنســبة
 . رؤساء  األقسـام ةـمسؤولي

  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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 د مقسام  علاـي العاام الدراساـي للساي رؤياـة القساـمرؤساء األقسام يتقدمون بخطاة  السـادة
 .  دميد الكلية.د/ أ

 ـدل  النحو التالم ـتت  الختيار العميـداختيار اللجنة المشكلة  رـمعا ي  . 
 

من فئة الخبرة اإلدارية في العمداء  .1

 السابقين

 أقـدم العمـداء

 

 

مراداة مدة تولية العمادة رط ـبش ختار  قدم  العمداء 

فيقدم مح تول  ثلاث فتـرا  دلـ  مـح تـول  فتـرتيح 

   فترتيح دل  مح تولـ  فتـرة .،ومح تولـ

 أقـدم الوكالء الوكـالء ةـن فئـم .2
 

 ،بشروط العميـد  فسهـا رة الإدار ـةـول الخبـرط طـبش

دم ـاألساتذة المتفرغين أق من فئة .3

 أستاذ

 

منصب  م مح تول ،و قو رة الإدار ـةـول الخبـرط طـبش

 منصبا   مح لم  تول ح مجلس دل ـس قسم  و  ميـرئي

. 

ى ـألعلامان المجلاس ا لام يا     معاايير الكلياة ،وذلا  إن ضوابط علاي النحاو الحااليالهذه  تمثل : لا   و 
 الجامعـة رئيسد/ ي أ.ـ،واألمر بعد هللا في كل شئ مفوض لمعال طـللجامعا  ضوابط تجب هذه الضواب

. 
 لـ  النحـودمياد للكلياة تشاكل لجناة اختياار الع ةـرح مجلس الكليـيقت علي الضوابط السابقة بناء   : ثا يـا  

 :   ـالتال

 من فئة العمداء السابقيـن .1
 محمـد عبد الرحيم  محمدد أ.د/ ـالسي

 األستـاذ ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية 
 وعميـد  الكليـة األسب  لمدتيـن .

 من فئة الوكالء السابقيـن .2
 محمـد علـي الجنـديد أ.د/ ـالسي

 مية األستـاذ المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسال
 ووكيـل  الكلية األسب  لمدتيـن

 نـاألساتذة المتفرغي من فئة .3
 رجب محمود أحمد سليماند أ.د/ ـالسي

 

األستـاذ المتفرغ بقسم النحو والصرف  
 والعروض

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (2)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 م إعاادة تشاكيل ،وتن اي ااـة القطاـلجنا للجامعا  األعلىاللوائ  الخاصة بالمجلس  بخصـوص
 . ا ـوضع ضوابط جديدة للترقي

  ل قطـاا .ـالئحـة مرجعيـة لك دمـل 

 ة عن مجلس الكليـةـالمنبثق انـلجالس بتوزيـع ـالمجل إخطارتـم  اللجـان . 
 

    الأول:المـوضوع 

 م .21/8/2017بجلسـة  المصـادقة دل  محضـر اجتمـاع مجلس الكليـة 

 :ـرارـالقـ 

 تمـت  المصادقـة .      
 

 

    :الثا  المـوضوع 

 . م2017/2018ن المجلس للعام الجامعـي ـأميار ـاختيبشـأن         
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 ـرار:ـالقـ 
  ،ابـوهـد عبد الـد سيـد محمـالسي  / .درار السيد ـة بالإجماع دل  استمـالموافق         

 . م2017/2018 مينا  للمجلس للعام الجامع  " الفلسفة اإلسالمية "رئيس قسم  
 

 

    :لثالثا المـوضوع

 ـخبجلسااات  المنعقااادة بتاريااا"  البالغةةةا نال اةةةي ااألدةةةل نااأل  ال اةةة    "  موافقاااة مجلاااس قساااـم أنـبشـــ       

لقساام با ، الماـدر هاـدي علااي ناور الادين /ياـدة الدكتاـورةالسيايم نشااا  علاـي تشاكيل لجناة  لتق، م10/9/2017
ادة اللجنة مح الس تشكيل مـرح القسـوقد اقت، لترقية األساتذة المساعدين العلمي للجنة العلمية الدائمة إنتاجهالرفع 

  الأساتذة :
 عصـام خلـف كامـل. أ.د/ 1

 

 األستـاذ بقسـم الدراسـا  األدبيـة ووكيـل
 ية لشئون التعليم والطالبالكل

 رئيسـاً 

ـي البالغة والنقد األدبقسـم ورئيس  اذـاألست الدين المغربيال حافظ محمد جم. أ.د/ 2
 كليـةبال

 عضـواً 

البالغة والنقد األدبـي اذ بقسـم ـاألست منيـر عبد المجيد فـوزي.  أ.د/ 3
 كليـةبال

 عضـواً 

 :ـرارـالقـ 

 .المــوافقــة         
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (3)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :رابعال المـوضوع

علاي م، 10/9/2017" بجلسات  المنعقادة بتارياـخ التة  خ  اسالةال لموافقاة مجلاس قساـم " شـأن ب     

ياة بكل الخمياـسم ي األسبوا ياوـدة يوم واحد فـلم اذ ورئيس القسمـ، األست ح ي اليي ك  لد أ.د/ ـالسي نتـدابا

 م .2017/2018الجامعـي  اآلداب جامعة بني سويف للعام

 :ـرارـالقـ 

 .المــوافقــة        
 

    :خامسال المـوضوع

علاي م، 10/9/2017منعقادة بتارياـخ " بجلسات  الالتة  خ  اسالةال لموافقاة مجلاس قساـم " شـأن ب     

  سـوان .إلي كلية دار العلوم ب القسمب المـدر ،  سعوأل  ح وأل علل العب ألي /ـد الدكتـورالسي نتـدابا

 :ـرارـالقـ 

 .المــوافقــة        
 

    :سادسال المـوضوع

 علايم، 10/9/2017" بجلسات  المنعقادة بتارياـخ الي االة   ااألديةاموافقة مجلاس قساـم " شـأن ب      
 : كلاٍ مـح ترشيـ 

  وا ـل  ضـ جـن نــوالـالالسيـد أ.د/   .1

 األستـاذ ورئيس القسم
    تصر نبيه  ح يالسيد الدكتـور/   .2

 المـدر  بالقسـم

 نيـا .ع جامعة المـم نشرها علي موقـادة بالقاهـرة ،وتـة مركز إعداد القـور دورا  خطـلحض 

 :ـرارـالقـ 
 

 .ـة المــوافقـ       
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (4)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :السابع المـوضوع

بشــأن  " ة اإلساالميةالفلساف"  م ـ، رئايس قساالسيي  ح ي اليي عبي الوهة  د أ.د/ ـالسيلوارد من ا الخطـاب    

جامعااة ل ارـوالمعاا، األستااـاذ المساااعد بالقسااـم ،هبي ح ةةوأل  سةةعوأل  ةةاألجااازة الخاصااة بالساايد الدكتااـور/ 
 الطائـف بالمملكة العربية السعودية للعـام الساد  .

 :ـرارـالقـ 
مـح  الكليـة دلمـا  بأ ـل لـا مـا ع لـدس مجلـس تفو ض إدارة الجامعة ف  اتخاذ القـرار المناسـب .1

حتـ  تار خـل  م،26/8/2017 ادتبارا  مح  ظرا  لا قطاع الزميل(  117)  ادةـتطبيق  ص الم

وثلاثة استعجالا  دل  دنوا ل بالخارج ،والزميل لم  متثل لطلب  بإ ذاردح العمل مع مخاطبتل 

 ل .ـ،ولم  حضر شخصيا  لتقد م  وراق الجامعة

 خاصة  ن القسم مح تـار   لسيد الدكتورحيال ا قطاع ا  القسم دح اتخاذ إجراء قا و  تقادس .2
لم  تخذ  س إجراء حيال  مجلس الكلية ،والقسمم، 19/9/2017  ـوحت  تار م، 15/8/2017

خاصـة ويـ  مهـام  ددمـل مـح(  117)  الا قطاع ،ولم  وافنا بر س صر ح فـ  تطبيـق المـادة

 القسم الرئيسـة .

    :ثامحالمـوضوع ال

 للكلياة لـدليا لسيـد أ./ مدير رعاية الطالب بالكلياة ببتحدياد عادد نساخان خطاب الوارد مالشـأن ب       
 م .2017/2018المطلـوب توزيعها علي الطالب للعـام الجامعـي الجديـد 

 :ـرارـالقـ

  سخـة .(  1000)  الموافقة دل  ددد           

    :تاسعالمـوضوع ال

ة ـة جامعااـة العربيااـخريااـك كليااة اللغاا، محمااد شاااذليعاصاام علااي  /دم ماان الطالااـبـالطلااب المقاا شـــأنب      
"  لماجسااتيرلة " ـي الساانة التمهيديااـ  فااـي قبولااـة علااـبالموافقاا جيااد جااـداً تقاادير عااـام  ر ب سيااـو ـاألزهاا
 ".النحو والصرف والعروض  م "ـبقس

 :ـرارـالقـ 

الفلسافة  – ةـعلام اللغا  –النحاو والصارف والعاروض  ] الموافقة دلـ  قبـول طلـاب الـأبير بأقسـام        
،ومادة التخصص جيد جدا  ،و تم  التقد ر العام دح جيد جدا   بشرط  لا  قل [ التاريخ اإلسالمي  – اإلسالمية

 دمل مقاصة لكل حالة دل  حده .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

     : ـلابلطموضودا  شئـون ا

    :عاشرال المـوضوع

ولاـي للعاام قاة األدة بالفرـ، المقياحسان محماد أحماد أمنيةة/ ي أمر الطالبــول دم منـالطلب المقشـأن ب      
م، وتااـم فصاالها السااتنفاذ ماارا  الرسااـوب ،وتلااتمس الموافقااة علااي منحهااا 2016/2017الجامعااـي 

 فرصة قيـد آخري وذل  لل روف القاسية التـي تمر بهـا .

 :رارــلقـا 
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للنظر ف  إدطائها فرصة استثنائية  ئيس الجامعةر الموافقة دل  رفع الأمر إل  معال  السيد  .د/            

 .  ظرا  لظروفها الاجتمادية

    :حادس دشرال المـوضوع

 األولـي  قةدة بالفرـ، المقيزينب عبد الستار عبد الستار إسماعيلالطالبـة/  دم منـالطلب المقشـأن ب       

 إلااـي جامعااة المنيااا دار العلااوم علااي تحويلهااا ماان كليااة م،2016/2017عي ـالجاماا للعااام ( انت ـااـام) 
 ،وذل  ل روف مادية وأسريـة تمر بهـا . جامعة دمنهـور

 .المــوافقــة  :رارــلقـا 

    :دشر ثا  ال المـوضوع

 ( ـامـاانت  بالفرقاة الرابعاة ) دـ، المقياعلاي أباو العياون محماد أحماد /الطالاـب ماندم ـالطلب المقشـأن ب      
ماـدة ) لم، علماـاً باـ ن الطالاـب متهاـم بقضياـة بالسجاـن 2016/2017معاـي للعاـام الجا دهـف قيـلوق
 ( . اً ـر عامـة عشــخمس

 :رارــلقـا 

 . الموافقة دل  تجميد القيـد           

    :دشر الثالث المـوضوع

 أحماد     ب/ـلااالط إيقــاف قيدبشــأن  يةـشئون التعليم والطالب بالكلمدير  /ــد أ.الوارد من السيالخطاب       

ب ( بحيااإ إناا  مطلااو انتساااب)  م، راسااـب بالفرقااة الرابعااة10/10/1988، مواليااـد رفعاام محمااد عبااد الفتاااح
 . م2017/2018  بداية العام الدراسـي نـللتجنيد اعتباراً م

 .المــوافقــة    :ـرارـالقـ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (6)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :دشر رابعال المـوضوع

أحماد     ب/ـلاالطا إيقـاـاف قيادبشــأن  يةـشئون التعليم والطالب بالكلمدير  /ــد أ.الوارد من السيالخطاب       

نيااد ( بحيااإ إناا  مطلااوب للتج ماانت اا)  رقااة الرابعااةم، راسااـب بالف1/11/1988، مواليااـد ناااجي أحمااد عيسااي
 . م2017/2018  بداية العام الدراسـي نـاعتباراً م

 :ـرارـالقـ 

 .المــوافقــة        
 

    :دشر خامسال المـوضوع

د الناصار جماال عباالطالاـب/  بشـــأن يةـشائون التعلايم والطاالب بالكلامدير  /ــد أ.الوارد من السيالخطاب       

للعاااااام الجامعاااااـي  ( انتسااااااب)  بالفرقاااااة الرابعاااااة مقياااااـد م، 23/10/1989موالياااااـد  ،ونس محماااااديااااا
( والمااذكور لاام يقاادم أي مسااتندا  تخاا  التجنيااد  دور نوفمبااـرم، ولاا  حاا  دخااول ) 2016/2017

و دخاول أ( عامااً ،وباذل  لايس لا  الحا  فاي الدراساة  28بعلماً ب ن الطالـب فـي شهر أكتوبر يبلغ ) 
 م .2009( لسنـة  152فمبر  بقاً للقانون رقـم ) دور نو

 :ـرارـالقـ 

 رار.ـشئون الطلاب المركز ة للنظر ف  الق استفتاء           

    :دشر سادسال المـوضوع

( قاد أفاـاد ب نا  بعاد  انتساـابالطلاب المقادم مان السايد أ.د/ رئياـس كنتارول الفرقاة الثالثاة )  بشــأن      
 : ويـمماسا  تبيـن وجود بعض الحاال  لم يطب  عليهم درجا  الرأفـة ،مراجعة نتيجة االلت



 6 

  نور شريف عبده محمـدالطالبـة/  .1

 أحمد رمضـان أحمد محمـدالطالـب/  .2

 :ـرارـالقـ 

 : السادة الأساتذة مكو ة مح عرض دل  لجنة           
 

 رئيسـاً  السيد أ.د/ منيـر عبد المجيد فوزي .1

 عضـواً  كامـلالسيد أ.د/ محمـد سيـد  .2

 عضـواً  ربيـع عبد الحميد علـيالسيد الدكتور/  .3

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (7)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

  :موضودا  الدراسا  العليا 

 ( 24دهــم ) عد     :  ولا  : المنـح 
    دشر: بعالمـوضـوع السا

 لـدكتـوراهادرجـة " من   للعرض علي مجلس الكلية إدارة الدراسا  العليا بالكلية الوارد منالخطـاب      

مرتبـة الشرف الأولـ  "  بتقـدير عـام  النحـو والصـرف والعروض "  بقسـم ، حمـدس طنطـاوس محمـدإ: ـاحللب  "

 :موضوافـي 

 ( آراء النحـو ـة لابـح دـاشـور فــ  التحـر ــر والتنـو ــر ال  )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

    دشر: ثامحالمـوضـوع ال

 لـدكتـوراهادرجـة " من   للعرض علي مجلس الكلية إدارة الدراسا  العليا بالكلية وارد منالالخطـاب      

مرتبـة الشرف "  بتقـدير عاـام  النحـو والصـرف والعروض "  بقسـم ، محمـد طـل دبد اللـل دبد العـالإ: ـاحللب  "

 :موضوافـي الأولـ  

 (   موذجا  دراسة تركيبية دلالية رانـورة آل دمــسـ  –الحـذف فـ  تفسيـر البحـر المحيـط لأبـ    )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

    دشر: تاسعالمـوضـوع ال

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة ة الدراساااا  العلياااا بالكلياااةإدار الاااوارد مااانالخطــــاب      

جيد جـدا  "  بتقـدير عـام  النحـو والصـرف والعروض "  بقسـم ،  و ـس دل  سيـد مفتـاحإ: ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 ( هـ224  هـروس الـدرس النحـوس والصـرفـ  والدلالــ  فـ  كتــاب غـر ـب الحـد ـث لأبـ  دبيـد ال  )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (8)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :ونر ـعشال المـوضـوع

 درجااـة " ماان   للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

"   الـأدب المقـارنوالنقـد الـأدب  و البلاغـة "  بقساـم ، طـارق محمـد  حمـد دبـد المجيـدإ: ـاحاللب  "لـدكتـوراها"

 :موضوافـي مرتبـة الشرف الأولـ  بتقـدير عـام 

 ( دراسة فنية مـوضـودـة الثـورة فـ  الشعــر المصــرس المعــاصــر  )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 ون الدراسا  العليا والبحوث .الجامعة لشئ

 

    :رونوالعش الحادس المـوضـوع

 درجااـة " ماان   للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

مرتبــة "  بتقاـدير عاـام  الدراســا  الأدبيــة "  بقساـم ،  بـو الديـب محمد شحـاتـة محمـدإ: ـاحللب  "لـدكتـوراها"

 :موضوافـي لشرف الأولـ  ا

 ( دراسة تحليليةالقضا ـا الاجتمــاديــة فـ   دب الجـاحـظ   )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والعشرون  ثا ال المـوضـوع

 درجااـة " ماان   للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

فاـي ممتـــاب "  بتقاـدير عاـام  الدراســا  الأدبيــة "  بقساـم ، محمـد دمـر محمـد توفيــقإ: ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

 (  موذجاُ العلمــ   هــاد شـر ــف  تقنيـــا  الســرد فــ  قصــص الخيــال  )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (9)م 19/9/2017 في دالمنعقر سبتمب عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والعشرون الثالث المـوضـوع

 درجااـة " ماان   للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

فاـي ممتـــاب "  بتقـدير عاـام  الدراسـا  الأدبيـة "  بقسـم ، يبـل جمـال محـروس حسيـح: ـةاحثللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

 (  خصـوصيــة التجـربــة المسـرحيــة فــ  إبــداع كتــاب التسعينـا  فــ  إقليــم المنيــا  )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .
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    :والعشرون رابعال المـوضـوع

 درجااـة " ماان   للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

فـي ممتــاب قـدير عـام "  بتالشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، فهـد راشـد بطيحـان العجمـ : ـإاحللب  "المـاجستيـر

 :موضوا

 (  دراسةجمع وترتيب و راء ابـح حبـان البستـ  الفقهيـة مـح خـلال تـراجـم  بـواب صحيحــة   )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 ا  العليا والبحوث .الجامعة لشئون الدراس

 

    :والعشرون خامسال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

فاـي ممتـــاب "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، خالـد  وسـف مـربوق خالـدإ: ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

فـــ  ضــوء المنهــ   دراسة فقهيـة فقيهــا مــح خـلال كتـابـل المعلــم  هـ 556الإمــام  بـو دبـد اللــل المــابرس  )   

 ( المقـارن

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 راسا  العليا والبحوث .الجامعة لشئون الد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (10)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والعشرون سادسال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   ض علاااي مجلاااس الكلياااةللعااار إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

 ممتــاب"  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، دامـر ب ـد سعـود سعد البسيـس إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 ( مقار ة دراسة الأحكــام الفقهيــة لتعـامــلا  تجــار الجملــة  )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      قتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         واف  المجلس على اال          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والعشرون السابع المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      
"  بتقااـدير عااـام الشـر عـــة الإسلاميــة  "  بقسااـم ، مـــرو محمــد دبــد الحكيـــم حسيــحد إ:ـاحااللب  "لمـاجستيــرا"

 :موضوافـي  ممتــاب

 ( و ثـره فـ  الفقــل الشـافعـ   الخطيـب الشـر بينـ  )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

  

    :والعشرون ثامحال المـوضـوع
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درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

فااـي ممتــاب   م "  بتقاـدير عااـاالشـر عــة الإسلاميـــة  "  بقسااـم ، خالـــد محمـــد محفــو  إ:ـاحاللب  "لمـاجستيــرا"

 :موضوا

 (   قد ة منهجية دراسة يــم مصنفــا  دلـوم القـرآن الجـامعــة لمبـاحثــل   )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (11)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والعشرون تاسعال المـوضـوع

جاااـة در مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      
 فـيممتـاب  "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، خالـد خالـد حمـدان  سميـران إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

 (القــوادــد الفقهيــة التــ  تحكــم تغيـــرا  المبيــع فــ  الفقــل الإسـلامــ   )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      وصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         واف  المجلس على االقتراح وأ          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :الثلاثـون المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      
فاـي ممتــاب  "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، ـم العجمـ خالـد جابـر سال إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

 ( دراسة مقار ة حكــام التـواطـؤ دلـ  إبــرام العقـود فـ  الفقــل الإسـلامـ  والقـا ـون الكـو تـ    )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      ستاذ الدكتور/         واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األ          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :ونوالثلاث الحادس المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

ممتــاب  "  بتقـدير عاـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، ديسـ  حمـود سعـد الـرشيـدس إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

التطبيقــا  المعـاصـرة لخــلاف العلمــاء حــول قـادــدة يــل الأصــل فــ  العقــود للمقـاصــد والمعـا ــ   و   )   

 ( جمع وترتيب ودراسةلألفــا  والمبـا ـ  

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         واف  المجلس على االقتراح وأوصى           
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 (12)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والثلاثون ثا  ال عالمـوضـو 

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

ا   جيد جــد "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، دبد اللـل ماطـر مثـال سعيـد إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 ( مــع مقـار تهــا بــآراء جمهــور الأصـولييــح  هـ 826  لـلإمــام  بـ  بردـل العـراقـ  الاجتهـاد الأصـولــ    )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والثلاثون لثلثاا المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      
ـاب  ممتـ "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ،  حمـد دبد العز ـز خلـف الحربـ  إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 ( مقار ة دراسة لكـو تـ ا ـر ضيــة فــ  الفقــل الإسـلامــ  والقـا ـون حكــام الجـرائــم التح  )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والثلاثون رابعال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

 جيـد جــدا   "  بتقاـدير عاـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، سحيـم فالـح حمـد الهاجـرس إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 (  مقار ةدراسة الفقـل الإسـلامــ  والقـا ـون الكـو تــ   حـدود صـاحـب العمـل فــ  تـأد ـب العـامـل فــ   )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر الكلية محضر مجلس ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والثلاثون خامسال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      
 "  بتقاـدير عاـام الشـر عــة الإسلاميــة  "  بقساـم ، لـل دبد الرحمـح العجمـ سحمـ  دبد ال إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي ممتـاب 

 ( جمع وترتيب ودراسةبــح دبـد الرحمـح بــح  بــ  ليلـ  مقار ـا  بـأصـول الحنفيـة   صــول فقــل الإمــام محمـد  )    

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      وصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/         واف  المجلس على االقتراح وأ          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والثلاثون سادسال المـوضـوع
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درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

 جيد "  بتقـدير عـام الشـر عـة الإسلاميـة  "  بقسـم ، ـز ز محمـد سالـم صـو اندبـد الع إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي جـدا  

 (  حكــام جـرائـم الا تحــال فــ  الفقــل الإسـلامـ  والقــا ـون الكـو تـ   )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      دكتور/         واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ ال          
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

    :والثلاثون السابع المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

فاـي ممتــاب  "  بتقاـدير عاـام الإسلاميـة  الشـر عـة "  بقسـم ، حمـاد سعـد سا ـر سعـود إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

 صـوليـا  مـح خـلال حـاشيتـل دلـ  الشـرح الكبيـر للـدرد ـر مـع مقـار تهــا بــآراء  هـ 1230  الإمــام الـدسـوقـ    )

 (جمهـور الأصـولييــح 

 :رارــلقـا 

ائااب ن       ة األسااتاذ الاادكتور/        وافاا  المجلااس علااى االقتااراح وأوصااى برفااع األماار إلااي سااعاد           
 رئيس الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (14)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والثلاثون ثامحال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

ــاب ممت "  بتقـدير عـام   الـدراسـا  الأدبيـة "  بقسـم ، جهـاد رفعـت دبد الفتـاح حسيـح :ـةاحثللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

 (  دراسة فنية يوسف إدريسل فــ  مســرح شخصيــة البطــل بيــح الممكــح والمستحيـ  )

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

    :والثلاثون تاسعال المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة دراساااا  العلياااا بالكلياااةإدارة ال الاااوارد مااانالخطــــاب      
ب ممتـــا "  بتقاـدير عاـام التـار ـ  الإسـلامــ   "  بقساـم ،  محمـد  سر ـح محمـد شحاتـة :ـةاحثللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 

هـاـ  / 736 – 603لقـا ــون اليـاســا  الحيـاة السيـاسيـة والاجتمـاديـة فــ  الإمبـراطـور ـة المغـوليــة طبقــا    )     
 ( م1335 – 1206

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

    :الأربعـون المـوضـوع

درجاااـة  مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة ة الدراساااا  العلياااا بالكلياااةإدار الاااوارد مااانالخطــــاب      

 ممتـــاب "  بتقـدير عاـام التـار ـ  الإسـلامـ   "  بقسـم ، شحاتـة محمـد خلـف جـاب اللـل إ:ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوافـي 
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الـدولـة الـرسـوليــة حتـ   ها ــة دصـر الحيــاة السيـاسيـة والحضـار ـة فـ  مـد نـة حيـس اليمنيـة منـذ دصــر   )    

 ( م1517 – 1229هــ / 923 – 626الـدولــة الطـايـر ــة  

 :رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (15)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 ( 11عددهـم )       : تسجيـلا : ال ثا يـا   

    :ونالمـوضوع الحادس والأربع

ل اقتااـراح تسااجي للعاارض علااي مجلااس الكليااة بالكليااةإدارة الدراسااا  العليااا  الااوارد ماانالخطـــاب      
 البلاغـة والنقد الأدب  والأدب المقـارن "  بقسـم  " لـدكتـوراها"  ةـدرج،  لمأمـون دل  خلف اللـل حسـح :ـإاحالب

 : موضواي ـف " 
 ( بلاغية تداوليةدراسة  ــ الأفعـال الكـلاميـة فـ  الخطـاب القـرآ ــ  للمــر ة   )

 :شرافتحت إ 
  بقسم البالغة والنقد األدبيالمساعد األستـاذ  حنــان علـي  ــ د./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

  يـوالنقد األدب ةـم البالغـبقسالمـدر   امـر محمد عبد العزيزتد./ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 ل والإشراف .وافق المجلس دل  التسجي           
 

 

    :والأربعون ثا  المـوضوع ال

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      
 البلاغـة والنقد الأدب  والأدب المقـارن "  بقسـم  " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـد  حمد محمد دبد اللـل :ـإاحالب

 : موضواي ـف " 
 ( دراسة ف  النقد الثقاف  ــ تحــولا  الخطــاب الأسطــورس فــ  شعــر محمـود درو ـش  )

 :تحت إشراف 
  بقسم البالغة والنقد األدبيالمساعد األستـاذ  محمـد إبراهيـم مدنـيد./ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

  يـنقد األدبوال ةـم البالغـبقسالمـدر   ـدـسعار ـ ـارق مختد./ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .           

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :والأربعـون لثلمـوضوع الثاا

يل اقتااـراح تسجااـ للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      
البلاغــة والنقـد الـأدب  والـأدب  "  بقساـم  " لمـاجستيــرا"  ةـدرجا،  لمـروة محمد مهن  دبد الرحمــح :ثـةاحالب

 : موضواي ـف "  المقـارن
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 (   قراءة سوسيو ثقافية ـ ــل الســردس فــ  روا ــا   حمــد مــرادالمتخي  )

 :تحت إشراف 
 يـم البالغة والنقد األدبـبقساألستـاذ  منيـر عبد المجيد فـوزيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .          

 

    :الأربعونو رابعالمـوضوع ال

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      
 رنالبلاغـة والنقد الأدب  والأدب المقـا "  بقسـم  " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمنـار خيرس محمد دبد العز ز :ثـةاحالب

 : موضواي ـف " 
دراسـة بلاغيـة  م1983 - 1972ـ  تجـربـــة محمــود درو ــش الشعـر ــة فــ  بيــرو  المعجــم الشعــرس فـ  )    

 ( و قد ة

 :تحت إشراف 
 البالغة والنقد األدبيقسم  األستـاذ ورئيس حافظ محمد جمال الدين المغربيأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

  يـوالنقد األدب ةـم البالغـبقسالمـدر   تامـر محمـد عبـد العزيـزد./  
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :لقـــرارا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .         

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (17)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 ة .و  والصـورـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    والأربعون: خامسالمـوضوع ال

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

 : موضواي ـف "  الدراسـا  الأدبيـة "  بقسـم  " لـدكتـوراها"  ةـدرج،  ل  غـام دل  دبد الغنـ  :ثـةاحالب
 (  دراسة فنية  التطليلــ  المفـارقـة فـ  شعــر الأدمــ  )

 :تحت إشراف 
 األستـاذ المتفرغ بقسم الدراسا  األدبية عبد الجـواد شعبان الفحامأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 المـدر  بقسـم الدراسـا  األدبيـة د محمد أحمد الليثـيـأحمد./  
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .          
 

 والأربعون:    سادسالمـوضوع ال
ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

 : واموضي ـف "  الدراسـا  الأدبيـة "  بقسـم " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لمحمـد  حمـد  ميـح :ـإاحالب
 (  دراسة موضودية فنيةشعــر بـــح شكيــل الأ ـدلسـ    )

 :تحت إشراف 
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 المتفرغ بقسم الدراسا  األدبية دالمساع األستاذ علم الديـن الشقيـريمحمـد  /د.
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 المـدر  بقسـم الدراسـا  األدبيـة د محمد أحمد الليثـيـأحمد./  
 جـامعة المنيـا –ر العلـوم بكليـة دا

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .          

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (18)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :ونوالأربع بعالمـوضوع السا

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

 : موضواي ـف "  الدراسـا  الأدبيـة "  بقسـم  " المـاجستيـر"  ةـدرج،  لإسـلام رمضـان محمد حسيـح :ـإاحالب

 (فـاروق جويـدة  الممكــح والمستحيــل فــ  مســرح   )

 :ت إشرافتح 
 األستـاذ بقسـم الدراسـا  األدبيـة محمد عبد اللـ  حسين /أ.د

 وخدمة المجتمعووكيل الكلية لشئون البيئة 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .          

 

    :والأربعون ثامحالمـوضوع ال

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة دارة الدراسااا  العليااا بالكليااةإ الااوارد ماانالخطـــاب      

 : موضواي ـف "  التار ـ  الإسلام  "  بقسـم  " المـاجستيـر"  ةـدرج،  ل حمـد السيـد  حمد حامـد :ـإاحالب

وبنـ  قـان وبنـ  الفـرا  السيـاسـ  والحضـارس بنـ  خالـوبراء والكتـاب فـ  العصـر العبـاسـ  الثـا ـ  و ثـره   )     

 (  ويـب

 :تحت إشراف 
 اإلسالمي التاريخالمساعد المتفرغ بقسم  األستاذ نصـارى فهمي غزالـي /د.

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .       

 

    :تاسع والأربعونالمـوضوع ال

يل اقتااـراح تسجااـ للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة ماانالااوارد الخطـــاب      

 : موضواي ـف "  النحـو والصرف والعروض "  بقسـم  " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لدصـام سيـد محمـد :ـإاحالب
 (ام مسلــم  فـ  صحيـح الإمــ جمعا  ودراسة تطبيقية دلاليةظـايــرة المنصــوب دلــ   ــزع الخـافــض   )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (19)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
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 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 :تحت إشراف 
 بقسم النحو والصرف والعروضلمتفرغ ا األستاذ ممدوح محمد عبد الرحمن الرمالي /أ.د

 جـامعة المنيـا  –ار العلـوم بكليـة د

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .         
 

    :ونـالخمسالمـوضوع 

ـل اقتااـراح تسجياا للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      

 : موضواي ـف "  الشـر عــة الإسـلاميــة "  قسـمب  " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  ل سمـاء مهنـ  داشـور :ثـةاحالب
مـح خـلال دراسة  هـ671  دفـع التعـارض بيـح النصـوص الشـرديـة دنـد الإمــام  بـ  دبـد اللـل القـرطبـ    )   

 (كتابل الجامـع لأحكـام القـرآن والمبيـح لمـا تضمنـل مـح السنــة و س الفـرقــان  

 :تحت إشراف 
 األستاذ ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية عبد الرحيم محمد محمـد /د.

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .         
 

    :والخمسون حادسالمـوضوع ال

ـل اح تسجياااقتااـر للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      
 "  الشر عـة الإسـلاميـــة "  بقساـم  " لمـاجستيـرا"  ةـدرج،  لفاطمـة دبد اللطيـف محمد دبد اللطيـف :ثـةاحالب

 : موضواي ـف
دراسة  المنهـ  الفقهـ  والأصـولـ  لـلإمـام منصـور بــح إدر ـس البهـوقـ  و ثــره فـ  المعـامـلا  المـاليـة  )     

 (ار ة  صولية فقهية مق

 :تحت إشراف 
 اإلسالميةالشريعة بقسم  األستاذ المساعد زاهـر فـؤاد محمد /د.

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 :رارــلقـا 

 وافق المجلس دل  التسجيل والإشراف .         

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (20)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 ( 8عددهـم )     : تشكيـلا : ال ثالثـا   

    :والخمسون ثا  ال المـوضوع

مناقشاة ل تشاكيل لجناـة للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراسا  العليا بالكلياة الوارد منالخطـاب      

 فاـي  "التـار ــ  الإسـلامــ  "  مـبقسا  "الـدكتــوراه  " لدرجاـة  لـالمسج  ،حطلعـت دكاشـة دا ـد حسـ :إـاحالب
 : موضـوا

 (الـدور الاقتصـادس للمـراسيـم فـ  مصـر والشـام فـ  دصـر سـلاطيـح الممـاليـك    )

 : تتكون اللجنة مح 
 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ عبد البـاري محمد الطاهـرأ.د/ 

 لفيـومجـامعة ا  –دار العلــومبكليـة 
مشرفـاً                     

 ورئيسـاً            

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ محمـد سيــد كامـلأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 مشرفـاً                     
 مشاركـاً 
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 سـم التاريـخ اإلسـالمـيبق األستـاذ سيد محمد محمد عبد العالأ.د/ 

 لفيـومجـامعة ا  –بكليـة دار العلــوم
 مناقشـاً                

 المساعد قسم التاريخ اإلسالمـياألستاذ  عبد الرازق السمينحسن أحمد  /.د 

 لفيـومجـامعة ا  –بكليـة دار العلــوم
 مناقشـاً                

 ـرار:ـــلقا 

 التشكيل المقترح .وافق المجلس دل           

    :والخمسون ثالثال المـوضوع

مناقشاة ل تشاكيل لجناـة للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراسا  العليا بالكلياة الوارد منالخطـاب      

 فاـي  "التـار ــ  الإسـلامــ  "  مـبقسا  "الـدكتــوراه  " لدرجاـة  لـالمسجا  ،جــابع فــلاحمبـارك دشـوس  :إـاحالب
 : موضـوا

 (  م1517:  1251هـ /  923:  668الخـلافــة العبـاسيـة فــ  القــايـرة   )

 : تتكون اللجنة مح 
اآلداب بكليـة  اذ التاريخ اإلسالميـأست حمـدي عبد المنعم حسينأ.د/ 

 اإلسكندريـة امعةـج
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

الدراسا  اإلسالمي بمعهد التاريخ اذ ـأست كـرم كمال الدين الصاويأ.د/ 
 اإلفريقيـة جامعـة القاهـرة

 مناقشـاً                

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ محمـد سيــد كامـلأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 مشرفـاً                     

 ـرار:ـــلقا 

 يل المقترح .وافق المجلس دل  التشك           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (21)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    والخمسون: رابعالمـوضوع ال

مناقشاة ل تشاكيل لجناـة لكلياةللعارض علاي مجلاس ا إدارة الدراسا  العليا بالكلياة الوارد منالخطـاب      

 موضـوا فـي  "التـار ـ  الإسـلامـ  "  مـبقس  "الـدكتـوراه  " لدرجـة  لـالمسج  ، وسـف راشـد رشـدان :إـاحالب

: 
 – 622هاـ / 132  – 41دور الأمـو يــح فـ  ددــم وردـا ـة العلــوم الـد نيـة فـ  المشـرق الإسـلامـ  مـــح   )    

 ( م750

 : اللجنة مح تتكون 
اآلداب بكليـة  اذ التاريخ اإلسالميـأست حمـدي عبد المنعم حسينأ.د/ 

 اإلسكندريـة امعةـج
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ محمـد سيــد كامـلأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 مشرفـاً                     

اآلداب بكليـة  اذ التاريخ اإلسالميـأست صـالح خليـل سـالمأ.د/ 
 الفيـوم امعةـج

 مناقشـاً                

اآلداب بكليـة  اذ التاريخ اإلسالميـأست أحمـد عبد السالم ناصـفأ.د/ 
  نطـا امعةـج

مشرفـاً                     
 مشاركـاً 

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  التشكيل المقترح .           

    المـوضوع الخامس والخمسون:
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مناقشاة ل تشاكيل لجناـة للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراسا  العليا بالكلياة الوارد منالخطـاب      

  يفـ  "امـ  التـار ـ  الإسـل "  مـبقس  "المـاجستيـر  " لدرجـة  لـالمسج  ، حمـد خلـف اللـل دبد الراضـ  :إـاحالب
 : موضـوا

 ( م1017/  1016هـ / 933 – 390الـراجبـو  فـ  شبــل القــارة الهنـد ـة   )

 : تتكون اللجنة مح 
اآلداب بكليـة  اذ التاريخ اإلسالميـأست عـادل عبد الحافظ حمـزةأ.د/ 

 اإلسكندريـة امعةـج
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

 ورئيس قسم التاريخ اإلسالمـي األستـاذ يــد كامـلمحمـد سأ.د/ 
 ة المنيـاـجـامع  – بكليـة دار العلـوم

 مشرفـاً                     

 اإلسالمي التاريخرغ بقسم المساعد المتف األستاذ نصـارى فهمي غزالـي /د.

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 
 مناقشـاً                

 :ـرارـــلقا 
 وافق المجلس دل  التشكيل المقترح .           

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (22)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :س والخمسونالساد المـوضوع

مناقشاة ل تشاكيل لجناـة للعارض علاي مجلاس الكلياة ا  العليا بالكلياةإدارة الدراس الوارد منالخطـاب      

  فاـي  "الفلسفــة الإسلاميــة  "  مـبقسا  "الـدكتــوراه " لدرجاـة  لـالمسج  ،إسماديـل دل  محمد دل  :إـاحالب
 : موضـوا

 ( دراسة فكر ةدور المــر ة فــ  الثــورا  العـربيــة المعـاصــرة   )

 : تتكون اللجنة مح 
 ةـة اإلسالميالفلسفاألستـاذ ورئيس قسم  السيـد محمد عبد الوهـابأ.د/ 

 جـامعة المنيـا  –بكليـة دار العلـوم 
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

 ةـاإلسالمي ةـم الفلسفـبقس األستـاذ محمـد سالمة عبد العزيـز /أ.د
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم 

 مشرفـاً                     

 اإلسالمية المساعد بقسـم الفلسفةاألستـاذ  عـادل خلف عبد العزيـزد./  
 اآلداب جـامعة حلـوان ةبكليـ

 مناقشـاً                

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  التشكيل المقترح .           
 
 

 
 

 

    :والخمسون سابعال المـوضوع

لمناقشة  تشكيل لجنـة للعرض علي مجلس الكلية إدارة الدراسا  العليا بالكلية د منالوارالخطـاب      
  فاـي   "الدراســا  الأدبيــة  "  مـبقس  "المـاجستيـر " لدرجـة  لـالمسج  ، حمـد وصفـ  مهـدس دلـ  الباحـإ:
 : موضـوا

 ( موضودية فنيةدراسة شعــر دـاتكــة ويبـ  الخــزرجــ    )

 : جنة محتتكون الل 
 الـدراسـا  األدبيـةبقسـم األستـاذ  عصـام خلـف كامـلأ.د/ 

 التعليم والطالبون ـل الكلية لشئـووكي
 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ

مشرفـاً                     
 ورئيسـاً            

 م الدراسـا  األدبيـةـبقساذ ـاألست سعيـد الطـواب محمـد أ.د/
 جـامعة المنيـا  –ر العلـومدا ةبكليـ

 مناقشـاً                
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 األستـاذ  عبد الكريـم أحمد فـراجأ.د/ 
 األزهـر فرا دمنهـورجـامعة ب

 مناقشـاً                

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  التشكيل المقترح .           

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (23)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  شهرعن  محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    والخمسون: الثامحالمـوضوع 

لجناـة  تشكياـل تعدياـل للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراسا  العليا بالكلياة الوارد منالخطـاب     
الشـر عـــة  "  مـبقساا  "المـاجستيـــر   " لدرجااـةاالمسااجل   ،مصطفـــ  محمـــد حســح محمــد :إـاحااالب لمناقشااة

 : موضـوا فـي  "الإسلاميـة
 ( جمعا  وتوثيق ودراسةالأحـاد ـث التـ  حكـم دليهـا الشـافعـ  بعـدم الثبـو  فـ  كتـابـل الأم   )

 

  أسيااـو  معااة اآلداب جاة األستااـاذ بكليااـ ،عبااد الاارحمن محمااد محمااد عبااد القااادرد أ.د/ ـوذلاا  ن ااراً العتااذار السياا

 : التشكيل علي النحو التالي يصب  علي أن ل روف خاصة بسيادت  
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
    مشرفـاً ورئيسـاً              

 مناقشـاً                 ـة اآلداب جـامعة أسيـو األستـاذ بكلي د علي أحمد سليمانـمعتمأ.د/ 
 ةـة اإلسالميـم الشريعـبقس األستـاذ ة كـرارــز  شحاتـعأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 مناقشـاً                

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  تعد ل التشكيل المقترح .           

    :والخمسون تاسعالمـوضوع ال

ة تشكيااـل لجنااـ للعاارض علااي مجلااس الكليااة إدارة الدراسااا  العليااا بالكليااة الااوارد ماانالخطـــاب      
الشـر عــة  "  مـبقسا  "المـاجستيــر   " لدرجاـةاالمساجل   ،ح الشمــرسـو ــر دـسليمـان سا ـ الباحـإ: لمناقشة

 : موضـوا فـي   "الإسلاميـة

جمـع وترتيـب  هاـ 422  ـاب البغــدادس ــد الـويـللقـاضــ  دبـ المعنـو ــةاب ـح كتـــــة مـالقـوادـد الفقهيــ  )    

 ( ودراسة

 : تتكون اللجنة مح 
 قسـم الشريعة اإلسالميةاألستـاذ ورئيس  دـمحمـد عبد الرحيم محم أ.د/

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلــوم
             اً مناقشـاً ورئيسـ               

 بقسم الشريعة اإلسالميةاألستاذ المتفرغ  رف الدين خطابشمحمـد  أ.د/
 ة المنيـاـجـامع  –ومبكليـة دار العلـ

 مشرفـاً                     

 والقانـون ريعة ـالش ةـيلبكاذ ـاألست  لـالليثـي حمـدي خليـأ.د/ 

 جـامعـة األزهـر ب سيـو 
 مناقشـاً                

 ـرار:ـــلقا 

 افق المجلس دل  التشكيل المقترح .و           

 (24)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 ( تعديـل 2مـد + ) (  4عـدد )      : موضودا  متنودـة:  رابعـا   

    :الستـون المـوضوع
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فقاـة علاي موااء  ـبنـ للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد منالخطـاب       
ة/ ة الاادكتورالسياـد ةـإضافاا يـعلام، 10/9/2017بجلسات  بتاريااـخ  "الدراسااا  األدبياة "  قساـم   مجلاس

ة مساجل، والدالياا مهناي حسان حاماد، المـدر  بالقسم إلـي لجنة اإلشراف الخاصة بالطالباـة/ سهير محمد سيد
 :  ـدل  النحو التالم، ليصبـ  اإلشـراف 21/8/2017" بتاريـخ المـاجستيـر لدرجـة " 

 الـدراسـا  األدبيـةبقسـم األستـاذ  عصـام خلف كامـلأ.د/ 
 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 جـامعة المنيـا –دار العلـوم ةبكليـ
 دبيـةالمـدر  بقسـم الدراسا  األ دـد سيـر محمـسهيد./  

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم
 

 ـرار:ـــلقا 

 .المــوافقــة         
 

    :ونوالست الحادس المـوضوع

ساجيل ـد فتارة التما للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد مانالخطـاب       
ب  البلاغــة والنقـد الـأد "   بقساـم  " الـدكتــوراه  "  لاـدرجة ـة لا، المسج منـال  حـ  دبـد الفضيــل :ـةاحثللب

 :موضوا  فـي  ،م21/10/2012خ  ـبتـاري  "والأدب المقـار
 

 [ بـالقـا ـون المصــرس والكـو تـ  دراسة مقار ةالخـدمـا  الا تمـائيــة فــ  المصــارف الإسـلاميــة   ] 
 

 أ المادة إ علاي أن تبادـذ الادكتور المشارف علاي الباحابناًء علي  لب السايد األساتاعــام  ساد   وذل  لمـدة
       .  م20/10/2018 وتنتهي في ،م21/10/2017ن ـالجديدة اعتباراً م

 ـرار:ـــلقا 

  وافق المجلس دل  المد المقترح .      
 

    :والستون ثا  ال المـوضوع

ساجيل ـد فتارة التما مجلاس الكلياةللعارض علاي  إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد مانالخطـاب       
  "الشر عــة الإسلاميــة  "   بقساـم " الـدكتــوراه  "  لـدرجة  ل، المسجـ راشـد محمـد راشـد الهاجـرس إ:ـاحللب

 :موضوا  فـي  ،م17/1/2011خ  ـبتـاري
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (25)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 

 [بـالقـا ـون المصـرس والكـو تـ   دراسة مقار ة الخـدمـا  الا تمـائيـة فــ  المصــارف الإسـلاميـة    ]
 

 ديادة مادة الجإ علاي أن تبادأ الـبناًء علي  لب السيد األستاذ الادكتور المشارف علاي الباحاعــام   وذل  لمـدة
   .  م17/1/2018 وتنتهي في ،م18/1/2017ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـــلقا 

  وافق المجلس دل  المد المقترح .       
 

 

    :والستون لثالثا المـوضوع

تساجيل ـد فتاـرة الما للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد منالخطـاب       
  "الشر عـة الإسلاميـة  "   بقسـم " المـاجستيـر  "  لـدرجة ـة ل، المسج مد محمـودشيمـاء  حمد مح :ـةاحثللب

 :موضوا  فـي  ،م21/10/2012خ  ـبتـاري
 

 [ دراسة فقهية مقار ة الحلـول الفقهيـة لمعـالجـة مشكلـة التـأخـر فـ  سـداد الد ـون    ]   
 

 دة الجديادة إ علاي أن تبادأ الماـكتور المشارف علاي الباحابناًء علي  لب السيد األساتاذ الادعـام   وذل  لمـدة
       .  م20/10/2018 وتنتهي في ،م21/10/2017ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـــلقا 
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  وافق المجلس دل  المد المقترح .       
 

    :والستون رابعال المـوضوع

تساجيل ـد فتاـرة الما الكلياة للعارض علاي مجلاس إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد منالخطـاب       
  "الشر عــة الإسلاميــة "   بقساـم  " المـاجستيــر "  لاـدرجة  ل، المساج حمـد حامـد محمـود محمــد إ:ـاحللب

 المـاجستيـر :موضوا  فـي  ،م21/10/2012خ  ـبتـاري
 

 [  مهــام العمــل البـرلمـا ـ  فــ  ضـوء الفقــل الإسـلامـ   ] 
 

 دة الجديادة إ علاي أن تبادأ الماـبناًء علي  لب السيد األساتاذ الادكتور المشارف علاي الباحا عـام  وذل  لمـدة
       .  م20/10/2018 وتنتهي في ،م21/10/2017ن ـاعتباراً م

 ـرار:ـــلقا 

  وافق المجلس دل  المد المقترح .      

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (26)م 19/9/2017 في دلمنعقاسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :الستـونو خامسال المـوضوع

 رسالة موضوا تغييـر للعرض علي مجلس الكلية إدارة الدراسا  العليا بالكلية الوارد منالخطـاب       
خ  ـبتـاريا"  الشر عــة الإسـلامية  "  بقساـم " تـــوراهدكال "  لاـدرجة ـةلاالمسج ،دـزة محمــد شحاتــة :ـةاحثالب

  :موضوافـي   ،م17/7/2017
 [  فقهية مقار ةدراسة فقـــل الإمــام  بــو جعفــر الهنـداوس   ]

 : علي أن يصب  علي النحو التالي

 [  فقهية مقار ة ةدراسة  صوليالتعـارض والتـرجيــح دنــد الإمــام دـلاء الـد ـح بـح اللحــام البعلـ    ]
 

  جوهري علماً ب ن هذا التغيير . 

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  التغيير دلما  بأ ل  جويرس  .              
 

    :الستـونو سادسال المـوضوع

 رسالة موضوا تعديـل للعرض علي مجلس الكلية إدارة الدراسا  العليا بالكلية الوارد منالخطـاب       
"  التـار ــ  الإسـلامــ  "  بقساـم " دكتـــوراهال "  لاـدرجة ـةلاالمسج ،ينــاء فتحـ  محمـد مصطفــ  :ـةاحثالب

  :موضوافـي   ،م17/1/2011خ  ـبتـاري
 [ الحـركــا  السيـاسيــة والـد نيــة فـ  بــلاد الحجــاب فــ  العصــر الفـاطمــ   ]

 : علي أن يصب  علي النحو التالي

 [  فـــ  بـــلاد الحجــــاب ــاطمــ الف  النفــوذ  ]
 

  جوهري علماً ب ن هذا التعديل غير. 

 ـرار:ـــلقا 

 وافق المجلس دل  التعد ل دلما  بأ ل  غير جويرس  .              
 

    :والستون السابعالمـوضوع 
 

علاي موافقاة اء  ـبنـ للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد منالخطـاب         

د ـالمقادم مان السيا ذارـول االعتاـقبا، علاي م10/9/2017بجلست  بتاريـخ  "الفلسفة اإلسالمية "  مجلس قسـم  
عان  بكلياة دار العلاوم جامعاة الفياوم "الفلسافة اإلساالمية "  قسمب المتفرغ األستـاذ، عادل محمد علي /أ.د
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بتاريااااـخ " الـمـاجستيااااـر " المسااااجلة لدرجااااـة، محمااااد أماااااني عبااااد اللااااـ  كامااااـل /ـةباااااإلشااااراف علااااي الطال

 م .27/10/2014
 

 اإلشراف علي النحو التالي : سندعلي أن ي
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (27)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية األستاذ بد الستار ميهوبسيـد عأ.د/ 
 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 ـرار:ـــلقا 
 

 

 .المــوافقــة           
 
 

 

 

    :ونوالست ثامحالمـوضوع ال
 

فقاة اعلاي مواء  ـبنـ للعارض علاي مجلاس الكلياة إدارة الدراساا  العلياا بالكلياة الوارد منالخطـاب         

د ـسياالمقادم مان ال ذارـول االعتاـقبا، علاي م10/9/2017بجلست  بتاريـخ  "الفلسفة اإلسالمية "  مجلس قسـم  
عان  لفياومابكلياة دار العلاوم جامعاة  "الفلسافة اإلساالمية "  قسمب المتفرغ األستـاذ، عادل محمد علي /أ.د

 . م15/12/2013بتاريـخ " الـمـاجستيـر " المسجلة لدرجـة، ياسمين منتصر جابر /ـةباإلشراف علي الطال
 

 اإلشراف علي النحو التالي : سندعلي أن ي
 المتفرغ بقسم الفلسفة اإلسالمية األستاذ سيـد عبد الستار ميهوبأ.د/ 

 جـامعة المنيـا –بكليـة دار العلـوم

 ـرار:ـــلقا 

 .المــوافقــة           
 

 : العلاقا  الثقافيـةموضودا  

   :والستون تاسعالالمـوضوع 

السيد عبد  /بتجديد أجازة السيد أ.د للعرض علي مجلس الكلية العالقا  الثقافية الوارد منالخطـاب       

الزوجاة  لمرافقاة"  البالغاة والنقاد األدباي واألدب المقاارن"  مـاذ المتفارغ بقساـاألستا، الساميع محماد حساونة
م، 31/7/2018وحتاااى م، 1/8/2017ـام اعتباااـاراً مااان التاااي تعمااال بالمملكاااة العربياااة الساااعودية لمااادة عااا

 : توضح مـا  لـ وبفح  األوراق الخاصة بتجديد األجـازة 
ربيااة لااـم يسااتدل علااي عماال الزوجااة علااي قاعاادة البيانااا  الخاصااة بالعاااملين الوافاادين بالمملكااة الع .1

 السعوديـة .
 ـة .أن اإلقامة األولي المقدمة للتجديد لهذا العام غير صحيح تبيـن .2
فقااة سيادتااـ  يعماال بو يفااة أسااتاذ جامعااـي بجامعااة القصاايم بالمملكااة العربيااة السااعودية أثناااء مرا .3

 الزوجـة  .

 ـرار:ـــلقا 

  ظرا  لا قطاع الزميل دح العمل . ( 117) الموافقة دل  تطبيق المادة     
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (28)م 19/9/2017 في دنعقالمسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

 ما  ستجـد مح  دمــــال ()  

    المـوضوع الأول:
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 درجاااـة مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

 مرتبـة الشرف"  بتقـدير عـام  التار ـ  الإسلام "  بقسـم ، قـوبدصـام دطيـة دقيلـة  عإ: ـاحللب  "لـدكتـوراها"

 :موضوافـي الأولـ  

 ( تـار ـ  السفــارة والسفــراء فـ  العصـر الأ ـوبـ    )

 : رارــلقـا 

ائب رئيس ن      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 امعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .الج

    المـوضـوع الثا  :

 درجاااـة مااان   للعااارض علاااي مجلاااس الكلياااة إدارة الدراساااا  العلياااا بالكلياااة الاااوارد مااانالخطــــاب      

فاـي ممتـــاب "  بتقاـدير عاـام  التار ـ  الإسلام "  بقسـم ، جـاد د إسماديـلـد محمـمحمإ: ـاحللب  "لمـاجستيـرا"

 :موضوا

المنهــ  التـار خــ  لسيـف بـح دمــر فــ  تـار ـ  الطبــرس مــح خــلال مـرو ـاتــل دـــح استشهــاد دثمـــان بـــح   )  

 ( دفــان ومـوقعــة الجمــل

 : رارــلقـا 

س ائب رئين      واف  المجلس على االقتراح وأوصى برفع األمر إلي سعادة األستاذ الدكتور/                   
 الجامعة لشئون الدراسا  العليا والبحوث .

    المـوضـوع الثالث:

 ا  كليااا ـلباااالب و ـول  ااـي قبااـالن اار فاا بشـــأن" الفلساافة اإلسااالميةم "ـالااوارد ماان قسااالخطـــاب        
 : دل  النحو التالـ ،والكليـا  ( وانـأس  – و ـأسي – رةـالقاهفـرا )  رـة األزهـجامع

كلياااة الااادعوة وأصاااول الااادين ويتباااع  .2 الميـةكلية الدراسا  اإلس .1
 الحديـإ

كليااة الاادعوة شااعبة أصااول الاادين قساام  .3
 التفسير

 كلية الدعوة وأصول شعبة عامـة .4

ويتباااع التفساااير كلياااة الااادعوة وأصاااول الااادين  .5
 وعلوم القرآن

كلياااة الدراساااا  اإلساااالمية تخصااا   .6
 عقيـدة

 : رارــلقـا 

  قبل الطلاب طبقا  للتخصص .          

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (29)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية ــ 
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                

    :رابعال المـوضـوع

ة ـعال الدفـأوائا نـالمعيديا  ـي ترشياـفا س المجلسـورئي ،دميد الكلية د أ.د/ـالسي ضـتفوي بشـأن        

 . بقـاً للخطة الخمسية المعتمدة من الجامعـة   ،م2016/2017ام الجامعـي ـللع

 : رارــلقـا 

 ،م2016دفعة لفروق الدرجا  بيح  م،2017ح دفعة الموافقة دل  تعييح الأول م             
 ،و رفع الأمر للجامعة . "  النحو والصرف والعروض "و خصص الأول لقسم 
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 .    ار  ـدص  ةالثا يام السادة  تماع و غلق المحضر ف  حينل ف  تمجوقد ا ته  الا

 

 
 

 

ميــــح                                         ا  ـس لغو ـع المجلـمراج                        سـا ة المجلـ م رـمد 

                                                                                  المجلـــس

   / .د                                        / .د                                                        ./  

حمد سيد دبد مالسيد                       دـــود  حمـــب محمـــرجـ                                                      

 الوياب

             ،،،عتمــد                                                                                                        

د ـــميد                                                                                                                    

 ةـــالكلي

   /.د                                                                                                                                
   

  محمـد دبـد الرحمح الر حا                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 (30)م 19/9/2017 في دالمنعقسبتمبر  عن شهر محضر مجلس الكلية  ــ
 و  والصـورة .ـور بالصـمص االجتماا  ــ                


	+3.
	جامعة المنيا

