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 بنها بجامعة «الرئيس سلطات» عن دكتىراه رسالة يناقش األوقاف وزير

 
 امس األوقاف وزير - جمعةمختار  محمد/ الدكتور شارك

/ المستشار من المقدمة الدكتوراه رسالة مناقشة فى السبت
 األسبق الحقوق كمية عميد نجل - منصور الشحات محمد

 وسمطات مسئوليات» عنوان تحت جاءت والتي بنيا بجامعة
 بالفقو مقارنة دراسة 9104 دستور ظل فى الجميورية رئيس

 - الحميم عبد عالء/ الدكتور بحضور وذلك «اإلسالمي
 .األوقاف وزارة وكيل - السعود أبو صفوت/ والشيخ القميوبية محافظ

 رئيس - جعفر أنس محمد/ والدكتور األوقاف وزير من والحكم المناقشة لجنة وتكونت
 الحقوق كمية عميد - حمزة منصور محمد/ والدكتور األسبق والمحافظ سويف بني جامعة

 .المنوفية حقوق وكيل - أحمد محمد منصور/ والدكتور بنيا بجامعة
 الحقوق كمية عميد - حمزة محمد/ الدكتور قام الرسالة مناقشة في مشاركتة ىامش وعمي

 الجامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور عن نيابة  الجامعة درع االوقاف وزير  بتسميم
 .المتطرف الفكر ومحاربة سالميةاإل الدعوة في هلجيود تقديرا  

 النيائي قرارىا المجنة وأعمنت وأىدافيا جوانبيا الرسالة مقدم باستعراض المناقشة وبدأت
 بين بتداوليا أوصت و الشرف مرتبة مع بامتياز الدكتوراه درجة عمى الباحث بحصول

 .الجامعات
 حول عممية رسالة مناقشة أن األوقاف وزير - جمعة مختار/ الدكتور أكد كممتو وفى

 لمحرية سقف وال السياسي المناخ صحة عمي دليل أكبر عمن ا الجميورية رئيس صالحيات
 .ومنضبطة موضوعية دمت ما السياسية
 االقتراب وممنوع المحرمات من الموضوعات تمك كانت سابقة عيود فى أنو جمعة وأوضح

 من شكل بأى اتصاال   يحدث ولم حيادية كانت الرسالة أن إلى مشير ا حوليا النقاش أو منيا
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 لمنقاش متروك فاألمر المجنة أعضاء أو لمباحث أو لمباحث توجيو أو تدخل أو األشكال
 .الخالص العممي

 ما كل ينظم لممواطنة عقد فيي قرآنية نصوصا ليست الدساتير أن األوقاف وزير وأكد
 قبل من وليست المتغيرات قبيل من أمور وىى السياسية وشؤونيا الدول بقيادة يتصل

 ومتغير متغير ولكن وثابت متغير بين ليست المقارنة أحدث الباحث أن إلى مشيرا   الثوابت
 الوضعية الفقياء آراء بين مقارنة ولكن الثابتة والشريعة القانون بين الباحث يقارن فمم

 .الوضعي والدستور
 االنتقالية المراحل في وضعت التي الدساتير في خاصة التعديل جواز عمى جمعة وأكد

 لو يكون أن يمكن ال انتقالية مرحمة وفي التحول مراحل ألنيا المراحل أخطر من تعد والتى
 ما يؤكد مما وىدوء استقرار واقع من التعديالت تأتي الدول تستقر فعندما الثبات طابع
 .الباحث إليو ذىب

 ومناقشة طرح في وجرأتيا الجديدة والفكرة البحث برسالة المناقشة لجنة أشادت جانبيا من
 .910دستور ظل في الدولة رئيس ومسئوليات سمطات


