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 1   جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

  محضر إجتماع

 مجلس الكلية

  (  6الجلسة رقم ) 

 22/4/2102الموافق  السبت المنعقدة يوم

 2106/2102للعام الجامعى 
 

الموافددددق  السددددبت( المنعقدددددة يددددوم  6بجلسددددتم رقددددم )  إنعقددددد مجلددددس الكليددددة   

وذلدددددع بقا دددددة   دددددباحا   العاشدددددرة والن ددددد فدددددى تمدددددام السدددددا ة  22/4/2102

 ميددددد  –اإلجتما ددددات بمبنددددى الكليددددة بر.اسددددة السدددديد   د/  الددددد سددددعد   لددددو  

   ؛ الكلية

  -و ضوية ك  من السادة :

 قبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى الجٌبئٔ أ.د/ حسبو انذيٍ دمحم احًذ  .1

 سئيظ قغن القبًْى الخبصقبئن ثؼول  سهيىاثشاْيى أ.د/ دمحم يحٗ انذيٍ   .2

 قبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الجيئخ د / ايًبٌ انسيذ ػشفخ  .3

 قبئن ثؼول ّكيل الكليخ للذساعبد الؼليب د / ػًبد اثشاْيى انفقٗ  .4

 د / سجت حسٍ ػجذانكشيى  .5
 قبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة

 قبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى الؼبمّال

 االعالهيخ هذسط الششيؼخ يحيٗ حسٍ ػجذِد/   .6

 ًبئت سئيظ ُيئخ الٌيبثخ اإلداسيخ ًبفغ الغيذ دمحم اعوبػيل دمحم/  الوغزشبس الغيذ  .7

 -وبمشاركة :

 السيد أ/ أحمد خالد هاشم                          سكرتير المجلس -

 -و  تذر  ن الحضور :

 قغن القبًْى الذّلٔقبئن ثؼول سئيظ  انسيذ أ.د/ ػجذانٓبدٖ انؼششٖ -

 ** إسته  **

ذ صغليييْم ػوييييذ الكلييييخ الجلغيييخ     ييي    الغييييذ ااعيييزبر اليييذكزْس /  بليييذ عيييؼ

( ّالصييييالح ّالغييييالم ػليييئ نفعييييل الوشعييييليي عيييييذًب دمحم ة    يييين سدييييت عيييييبدرَ ثبلغييييبدح 

 .. للجويغ الذعْس هي نػعبء الوجلظ ّرؤٌ عيبدرَ الزْفيق ّالٌجبح

 ثم شرع سيادتم بالنظر فى جدو    ما  المجلس
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 الوصبدقبد :هْظْػبد :  نّالا 

    2017 هبسطػي شِش (  5الوصبدقخ ػلٔ هذعش إجزوبع هجلظ الكليخ الجلغخ سقن. 

 : هذبظش هجبلظ ااقغبم 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ انؼبو انقبٌَٕ قسى يجهس يحعش  -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ انذٔنٗ انقبٌَٕ قسى يجهس يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 
 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ انخبص انقبٌَٕ قسى يجهس يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 
 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ انجُبئٗ انقبٌَٕ قسى يجهس يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 
 

 : هذبظش اللجبى 
 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ ٔانطالة انزؼهيى شئٌٕ نجُخ إجزًبع يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ ٔانجحٕس انؼهيب انذساسبد نجُخ إجزًبع يحعش  -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ انؼالقبد انثقبفيخ ٔانجحٕس نجُخ إجزًبع يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس :  -

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ خذيخ انًجزًغ ٔرًُيخ انجيئخ نجُخ إجزًبع يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017 أثشيم شٓش ػٍ  انًكزجخ نجُخ إجزًبع يحعش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

ا : هْظْػبد اإلدبغخ :     بًيب

 يطجؼخ يٍ ٔاالقزصبديخ انقبََٕيخ انذساسبد نًجهخ ٔانثبَٗ األٔل االصذاسيٍ انكهيخ إسزالو .1

 ( . 2016 يَٕيٕ إصذاس – 2015 ديسًجش إصذاس)  انجبيؼخ

ا .  -القشاس :   نديػ الوجلظ ػلوب
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ا : هْظْػبد قطبع شئْى الزؼلين ّالطالة :    بلثب

 انفصم إيزحبَبد ػٍ(  اَزسبة/اَزظبو)  األٔنٗ ثبنفشقخ انخبصخ انزظهًبد َزيجخ إػزًبد .1

 .2016/2017 انجبيؼٗ نهؼبو األٔل انذساسٗ

 . الوْافقخ  -القشاس : 

 

 انفصم إيزحبَبد ػٍ(  اَزسبة/اَزظبو)  انثبَيخ ثبنفشقخ انخبصخ انزظهًبد َزيجخ إػزًبد .2

 .2016/2017 انجبيؼٗ نهؼبو األٔل انذساسٗ

 . الوْافقخ  -القشاس : 

 
 

 انفصم إيزحبَبد ػٍ(  اَزسبة/اَزظبو)  انثبنثخ ثبنفشقخ انخبصخ انزظهًبد َزيجخ إػزًبد .3

 .2016/2017 انجبيؼٗ نهؼبو األٔل انذساسٗ
 

 .الوْافقخ   -القشاس : 
 

 إيزحبَااابد ػاااٍ(  اَزسااابة/اَزظااابو)  انشاثؼاااخ ثبنفشقاااخ انخبصاااخ انزظهًااابد َزيجاااخ إػزًااابد .4

 .2016/2017 انجبيؼٗ نهؼبو األٔل انذساسٗ انفصم

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

ا : هْظْػبد الذساعبد الؼليب :  ساثؼب

انًقاااذو ياااٍ جاااخ اناااذ زٕساِ فاااٗ انقااابٌَٕ اناااذٔنٗ جحاااش نُيااام دسانًَااإرس رساااجيم خطاااخ   .1

سسااابنخ رحاااذ ػُااإاٌ ) اناااذٔس انزشاااشيؼٗ نهقبظاااٗ نطفاااٗ فااازد ن صياااذاٌ  نجبحاااش / أيًاااٍا

انااااذٔنٗ فااااٗ إسساااابن قبػااااذح قبََٕيااااخ دٔنيااااخ جذيااااذح  (   ٔرناااا  رحااااذ إشااااشا  انساااايذ أ.د/ 

 ػجذانٓبدٖ انؼششٖ .

بلخ ػليييئ سعيييي الؼشييييشٓ ػجييييذالِبدٓالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ ن.د/   -القييييشاس : 

 اليييذّسرذيييذ ػٌيييْاى    صييييذاى هللا فيييزخ لطفييئ نيويييي/  الوقذهيييخ هيييي الجبدييي اليييذكزْساٍ 

ثؼييييذ ػقييييذ   (  جذيييييذح دّليييييخ قبًًْيييييخ قبػييييذح إسعييييبء فيييئ الييييذّلٔ للقبظيييئ الزشييييشيؼٔ

 .الغيوٌبس الالصم فٔ ظْء القْاًيي ّاللْائخ الوٌظوخ لزلك
 

يااااٍ  جااااخ اناااذ زٕساِ فاااٗ انقااابٌَٕ اناااذٔنٗ انًقاااذوجحاااش نُيااام دسانًَااإرس رساااجيم خطاااخ   .2

انؼُصاااشٖ فاااٗ  ) جشيًاااخ انفاااط نجبحاااش / أحًاااذ أحًاااذ دمحم حًاااذ نشسااابنخ رحاااذ ػُااإاٌا

دساساااخ رطجيقياااخ ػهاااٗ انجاااذاس انؼااابصل  (   ٔرنااا   –ظااإن قٕاػاااذ انقااابٌَٕ اناااذٔنٗ انؼااابو 

 رحذ إششا  انسيذ أ.د/ ػجذانٓبدٖ انؼششٖ   ٔانسيذ د / أحًذ ػطب .

 ّالغييييذ   الؼشيييشٓ ػجيييذالِبدٓ/ د.ن الغييييذكيييل هيييي الوْافقيييخ ػلييئ اشيييشا    -القيييشاس : 

 دويييذ دمحم ندويييذ ندويييذػلييئ سعيييبلخ اليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبدييي  /  ػطيييب ندويييذ/  د

 – الؼيييبم اليييذّلٔ القيييبًْى قْاػيييذ ظيييْء فييئ الؼٌصيييشٓ طالفييي جشيويييخ  رذيييذ ػٌيييْاى 

ثؼييذ ػقييذ الغيييوٌبس الييالصم فيئ ظييْء القييْاًيي   ( الؼييبصم الجييذاس ػليئ رطجيقيييخ دساعييخ

 .الوٌظوخ لزلكّاللْائخ 
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جااااخ اناااذ زٕساِ فاااٗ انقااابٌَٕ اناااذٔنٗ انًقاااذو يااااٍ جحاااش نُيااام دسانًَااإرس رساااجيم خطاااخ   .3

نجبحاااش / دمحم إثاااشاْيى أحًاااذ إساااًبػيم نشسااابنخ رحاااذ ػُااإاٌ ) انحًبياااخ انقبََٕياااخ انذٔنياااخ ا

نعااااااحبيب انُضاػاااااابد انًسااااااهحخ ذيااااااش انذٔنيااااااخ  (   ٔرناااااا  رحااااااذ إشااااااشا  انساااااايذ أ.د/ 

 ٔانسيذ د / أحًذ ػطب .ػجذانٓبدٖ انؼششٖ   

 ّالغييييذ   الؼشيييشٓ ػجيييذالِبدٓ/ د.ن الغييييذكيييل هيييي الوْافقيييخ ػلييئ اشيييشا    -القيييشاس : 

 ندوييييذ إثييييشاُين دمحمػليييئ سعييييبلخ الييييذكزْساٍ الوقذهييييخ هييييي الجبديييي  /  ػطييييب ندوييييذ/  د

 الذّلييييخ غييييش الوغيييلذخ الٌضاػيييبد لعيييذبيب الذّلييييخ القبًًْييييخ رذيييذ ػٌيييْاى   إعيييوبػيل

 .الغيوٌبس الالصم فٔ ظْء القْاًيي ّاللْائخ الوٌظوخ لزلكثؼذ ػقذ   (
 

ًَاإرس رسااجيم خطااخ ثحااش نُياام دسجااخ انااذ زٕساِ فااٗ انقاابٌَٕ انخاابص نهجبحااش / ٔجااذٖ   .4

حبياااذ دمحم أحًاااذ سشااإاٌ نشسااابنخ رحاااذ ػُااإاٌ ) دٔس انزاااوييٍ فاااٗ يجااابل ػقااإد يقااابٔالد 

شاْيى ساااهيى . ػهًاااب ثاااابٌ انجُااابن  (   ٔرنااا  رحاااذ إشااااشا  انسااايذ أ.د/ دمحم يحاااٗ اناااذيٍ إثاااا

 انجبحش حبصم ػهٗ دثهٕو انسيبسخ انششػيخ.

إسجيييبء الوْافقيييخ ػليئ رغيييجيل الخطيييخ الوقذهيييخ هييي الجبدييي  / ّجيييذٓ دبهيييذ   -القييشاس : 

 .دمحم ندوذ سشْاى لذيي ػشض الوذزْٓ الؼلؤ ػلٔ سئيظ قغن القبًْى الخبص
 

نهزاااذسيس ثاااذثهٕيبد  إَزاااذاة ػاااذد ياااٍ أػعااابن ْيئاااخ انزاااذسيس ياااٍ خااابسس انكهياااخثشاااوٌ   .5

 ْٔى :  انذساسبد انؼهيب

 أ.د/ أَس جؼفش ( . –دثهٕو انقبٌَٕ انؼبو ) أ.د/ سثيغ فزد انجبة  -

 أ.د/ سحش ػجذانسزبس ( . –دثهٕو انقبٌَٕ انخبص ) أ.د/ ػجذانًُؼى سهطبٌ  -

 دثهٕو انقبٌَٕ انذٔنٗ ) أ.د/ حسيٍ حُفٗ ػًش ( . -

نػعيييبء ُيئيييخ الزيييذسيظ الويييزكْسيي ثؼبلييييَ ًزيييذاة الغيييبدح الوْافقيييخ ػلييئ ا  -القيييشاس : 

 .للزذسيظ ثذثلْهبد الذساعبد الؼليب لغذ الؼجض فٔ ثؼط الوْاد الذساعيخ ثبلكليخ

 

(  8انًاااز شح انًقذياااخ ياااٍ انسااايذ د / ٔ يااام انكهياااخ نهذساسااابد انؼهياااب ثشاااوٌ انساااًب  نؼاااذد )   .6

نكهياااخ غاااالة حبصاااهيٍ ػهاااٗ رقاااذيش يقجااإل فاااٗ يشحهاااخ انهيسااابَس ٔدثهٕياااخ ياااٍ خااابسس ا

ثبناااذخٕل حيزحبَااابد انفصااام انذساساااٗ  2016/2017ٔانهااازيٍ رًاااذ إظااابفزٓى ناااذٔسح قياااذ 

أ ثاااوَٓى قاااذ أدٔا إيزحبَااابد انفصااام انذساساااٗ  2016/2017انثااابَٗ نهؼااابو انجااابيؼٗ    ػهًاااب

  -األٔل نزاد انؼبو انجبيؼٗ . ْٔى :

 : دثلْم القبًْى الؼبم 

 انطبنت / ْبَٗ أحًذ حجبس يصطفٗ. -

 سيذ ػجذانًُؼى دمحم .انطبنت / ػبدل  -

 انطبنت / ػجذن ػجذانقٕٖ يسؼٕد يقبٖٔ. -

 انطبنت / فكشٖ ػجذانفزب  سشبد أثٕانُٕس . -

 انطبنت/ اثشاْيى يٕسف دمحم ػهٗ . -

 : دثلْم القبًْى الخبص 



 22/4/2102 بتاريخ المنعقدة(  6)  رقم الجلسة الكلية مجلس إجتماع محضر

 

 5   جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

 اثشاْيى ػجذانحًيذ اثشاْيى .انطبنت /  -

 انطبنت / احًذ دمحم ػٕض أثٕانسؼذ . -

 : ٔدثلْم القبًْى الجٌبئ 

 / صبثش٘ يشصٔق دمحم ػثًبٌ أثٕسيّ .انطبنت  -

يْكييييذ هجلييييظ الكليييييخ هْافقزييييَ ػليييئ اعييييزوشاس غييييالة الذساعييييبد الؼليييييب  -القييييشاس : 

الذبصيييليي ػلييئ رقيييذيش هقجيييْم فييئ الليغيييبًظ ّالذبصيييليي ػلييئ دثلْهيييخ هيييي  يييبس  

جبهؼييييخ هذيٌييييخ الغييييبداد   إػوييييبالا لييييشنٓ الوغزشييييبس القييييبًًْٔ للجبهؼييييخ ّالييييزٓ ريييين 

 هجلظ الجبهؼخ.يَ إػزوبدٍ ّّافقخ ػل
 

 : الؼالقبد الثقبفيخ: هْظْػبد   بهغب
 

انًقزااااش  انًقااااذو يااااٍ انساااايذ أ.د / ػًيااااذ انكهيااااخ ثشااااوٌ ًَاااإرس يااااز شح رفاااابْى ثاااايٍ  هيااااخ  .1

 جًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ . –جبيؼخ يذيُخ انسبداد ْٔيئخ انُيبثخ احداسيخ  –انحقٕق 

 القبدهخ .الوْافقخ ّالؼشض ػلٔ هجلظ الجبهؼخ ثجلغزَ   -القشاس :
 

 

 :  ذهخ الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ: هْظْػبد  عبدعب
  

ثشٔرٕ اااإالد انزؼاااابٌٔ انزااااٗ رااااى رٕقيؼٓااااب ثاااايٍ يش ااااض انزحكاااايى ٔاالسزشاااابساد ثشااااوٌ   .2

 :   ْٔٗ انزبنيّ انزحكيى يشا ضثبنكهيخ ٔثيٍ  انقبََٕيخ

يجًٕػاااخ انًش اااض انؼشثاااٗ انخهيجاااٗ نهزحكااايى اناااذٔنٗ ٔأػًااابل انًحبيااابح ٔانذساسااابد  -

 .انقبََٕيخ ٔاالسزشاريجيخ

 يش ض انزحكيى انذٔنٗ ثبنقبْشح. -

 أ بديًيخ انؼذانخ نهذساسبد انقبَٔيخ ٔاحقزصبديخ. -

 األ بديًيخ انؼهيب نهزحكيى ٔفط انًُبصػبد. -

 . ّالؼشض ػلٔ هجلظ الجبهؼخ ثجلغزَ القبدهخالوْافقخ   -القشاس :
  

 

ّالٌصف هغبءا   ّنقفل الوذعش  ػششالثبًيخ كبًذ الغبػخ  ُزا ّقذ اًزِٔ اإلجزوبع دي 

 فٔ عبػزَ ّربسيخَ ّّقغ الذبظشّى فٔ الكشف الوشفق .

 أمين المجلس          
 د / إيمان السيد عرفه   

 يعتمد ؛                

         عميد                                                                              
 الكلية ورئيس المجلس  

  أ.د/ خالد سعد زغلول
(                                                                                                SQ00000000I101206كْد سقن  

 27/9/2016إصذاس : 


