
 55/3/5102 بتاريخ المنعقدة(  5)  رقم الجلسة الكلية مجلس إجتماع محضر

 

 1   جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

  محضر إجتماع

 مجلس الكلية

  (  5الجلسة رقم ) 

 55/3/5102الموافق  األربعاء المنعقدة يوم

 5102/5102للعام الجامعى 
 

الموافددددق  السددددبت( المنعقدددددة يددددوم  5بجلسددددتم رقددددم )  إنعقددددد مجلددددس الكليددددة   

وذلددددددة بقا ددددددة  صددددددباحا   الحاديددددددة   ددددددرفددددددى تمددددددام السددددددا ة  55/3/5102

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

   ؛ الكلية

  -و ضوية ك  من السادة :

 قبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى الذّلٔ أ.د/ ػجذاٌٙبدٜ اٌؼؾشٜ  .1

 الغٌبئٔقبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى  أ.د/ ؽغبَ اٌذيٓ دمحم اؽّذ  .2

 قبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى الخبص عٍيُاثشا٘يُ أ.د/ دمحم ِؾٝ اٌذيٓ   .3

 قبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الجيئخ د / ايّبْ اٌغيذ ػشفخ  .4

 قبئن ثؼول ّكيل الكليخ للذساعبد الؼليب د / ػّبد اثشا٘يُ اٌفمٝ  .5

 د / سعت ؽغٓ ػجذاٌىشيُ  .6
 ّالطالة قبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الزؼلين

 قبئن ثؼول سئيظ قغن القبًْى الؼبمّال

 االعالهيخ هذسط الششيؼخ د/ يؾيٝ ؽغٓ ػجذٖ  .7

 ًبئت سئيظ ُيئخ الٌيبثخ اإلداسيخ ًبفغ الغيذ دمحم اعوبػيل دمحم/  الوغزشبس الغيذ  .8

 -وبم اركة :

 السيد أ/ أحمد خالد هاشم                          سكرتير المجلس -

 ** إسته  **

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

( ّالصييييالح ّالغييييالم ػليييئ نفسييييل الوشعييييليي عيييييذًب دمحم ة   صيييين سؽييييت عيييييبدرَ ثبلغييييبدح 

 .. الؾسْس هي نػسبء الوغلظ ّرؤٌ عيبدرَ الزْفيق ّالٌغبػ للغويغ

 فى جدو    ما  المجلسثم  رع سيادتم بالنظر 
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 الوصبدقبد :هْضْػبد :  نّالا 

    2017ػي شِش فجشايش (  4الوصبدقخ ػلٔ هؾسش إعزوبع هغلظ الكليخ الغلغخ سقن. 

 : هؾبضش هغبلظ ااقغبم 

 .2017 ِبسط ؽٙش ػٓ اٌؼبَ اٌمبْٔٛ لغُ ِغٍظ ِؾنش  -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017 ِبسط ؽٙش ػٓ اٌذٌٚٝ اٌمبْٔٛ لغُ ِغٍظ ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس : 
 

 .2017 ِبسط ؽٙش ػٓ اٌخبؿ اٌمبْٔٛ لغُ ِغٍظ ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس : 
 

 

 

 : هؾبضش اللغبى 
 

 .2017 ِبسط ؽٙش ػٓ ٚاٌطالة اٌزؼٍيُ ؽئْٛ ٌغٕخ إعزّبع ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017ِبسط  ؽٙش ػٓ ٚاٌجؾٛس اٌؼٍيب اٌذساعبد ٌغٕخ إعزّبع ِؾنش  -

 الوصبدقخ -: القشاس 

 .2017ِبسط  ؽٙش ػٓ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ٚاٌجؾٛس ٌغٕخ إعزّبع ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس :  -

 .2017ِبسط  ؽٙش ػٓ خذِخ اٌّغزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ ٌغٕخ إعزّبع ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 .2017ِبسط  ؽٙش ػٓ اٌّخزجشاد  ٌغٕخ إعزّبع ِؾنش -

 الوصبدقخ -القشاس : 

 

ا :     هْضْػبد اإلؽبطخ :صبًيب

ثؾأْ ِغبصاح اٌطبٌت /  23/1/2017لشاس اٌغيذ أ.د/ ػّيذ اٌىٍيخ اٌقبدس ثزبسيخ  .1

أزغبة ِٛعٗ ثئٌغبء إِزؾبٔٗ فٝ  –ػجذاٌٍطيف ٔبفش ػجذاٌٍطيف اٌّميذ ثبٌفشلخ اٌضبٔيخ 

ْٛ ِبدح ِقبدس اإلٌزضاَ ٚإػزجبسٖ ساعجب ثٙب ، ٚإػزجبسٖ ساعجب ثبٌّٛاد اٌغبثمخ ٚ٘ٝ ) اٌمبٔ

اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٝ ( ٚرٌه إلِزٕبػٗ ػٓ  –ربسيخ اٌمبْٔٛ  –اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌؼبَ  –اإلداسٜ 

 .21/1/2017رغٍيُ وشاعخ اإلعبثخ اٌخبفخ ثئِزؾبْ ِقبدس اإلٌزضاَ يَٛ اٌغجذ اٌّٛافك 
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ا .  -القشاس :   نؽيط الوغلظ ػلوب

 

ثؾأْ ِغبصاح اٌطبٌت / إعالَ  17/1/2017لشاس اٌغيذ أ.د/ ػّيذ اٌىٍيخ اٌقبدس ثزبسيخ  .2

أثٛ ثىش ػجذاٌغّيغ فشعبْ ثأٌغبء إِزؾبٔٗ فٝ ِبدرٝ اٌّبٌيخ اٌؼبِخ ٚاٌؾشيؼخ اإلعالِيخ ، 

اٌفقً اٌذساعٝ اإلٚي  –ٚؽشِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٛي ثبلٝ إِزؾبٔبد اٌفشلخ اٌضبٌضخ 

اعجب ثٙب . ٚرٌه إلِزٕبػٗ ػٓ رغٍيُ وشاعخ اإلعبثخ اٌخبفخ ٚإػزجبسٖ س 2016/2017

 . 11/1/2017ثئِزؾبْ ِبدح اٌّبٌيخ اٌؼبِخ ٚاٌزؾشيغ اٌنشيجٝ يَٛ اإلسثؼبء اٌّٛافك 

ا .  -القشاس :   نؽيط الوغلظ ػلوب

 

ثؾأْ األعبصح  22/2/2017( ثزبسيخ  2430لشاس اٌغيذ أ.د/ سئيظ اٌغبِؼخ سلُ )  .3

دمحم هبؽْٛ أعبصح خبفخ ثذْٚ ِشرت ٌّذح صالس أؽٙش ٌمنبئٙب اٌخبفخ ثبٌغيذ د / 

 ثبٌخبسط إػزجبسا ِٓ اٌيَٛ اٌزبٌٝ ٌقذٚس اٌمشاس . 

ا .  -القشاس :   نؽيط الوغلظ ػلوب
 

 

ا : هْضْػبد قطبع شئْى الزؼلين ّالطالة :   صبلضب

 ، ِٛعٗ أزغبة اٌشاثؼخ ثبٌفشلخ اٌّميذ أؽّذ فؤاد ػقبَ دمحم/  اٌطبٌت ليذ إيمبف ثؾأْ .1

 . اٌؼغىشيخ اٌخذِخ يؤدٜ أْ دْٚ ػبِب 28 اٌـ رؼذٜ لذ اٌّزوٛس اٌطبٌت عٓ ألْ ٚرٌه

 . الوْافقخ  -القشاس : 

 

 ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ اٌذساعٝ اٌفقً إِزؾبٔبد عذٚي ِمزشػ ػٍٝ ثبٌّٛافمخ اٌزفنً ثؾأْ .2

 . 2017 ِبيٛ دٚس ؛(  رخلفبد)  2016/2017 اٌغبِؼٝ

 . الوْافقخ  -القشاس : 

 
 

 اٌغبِؼٝ ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ اٌذساعٝ اٌفقً إِزؾبٔبد عذٚي ِمزشػ ػٍٝ ثبٌّٛافمخ اٌزفنً ثؾأْ .3

 . 2017 ِبيٛ دٚس ؛(  ليغبًظ)  2016/2017
 

 .الوْافقخ   -القشاس : 
 

ثؾأأأأأْ اٌزفنأأأأً ثبٌّٛافمأأأأخ ػٍأأأأٝ ِمزأأأأشػ عأأأأذٚي إِزؾبٔأأأأبد اٌفقأأأأً اٌذساعأأأأٝ اٌضأأأأبٔٝ  .4

 .  2017دٚس ِبيٛ  (؛  رؼلين هفزْػ)   2016/2017ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

 

 
 

ا : هْضْػبد الذساعبد الؼليب :  ساثؼب
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ثؾأأأْ هٍجأأبد اٌغأأبء اٌميأأذ اٌّمذِأأخ ِأأٓ اٌطٍجأأخ األرأأٝ أعأأّبئُٙ إلٌغأأبء ليأأذُ٘ ثأأذثٍَٛ اٌمأأبْٔٛ  .1

ٔظأأأشا ٌؼأأأذٌُٚٙ ػأأأٓ اٌذساعأأأخ ٌشعأأأٛثُٙ  2015/2016ٚاٌّميأأأذيٓ ثبٌؼأأأبَ اٌغأأأبِؼٝ  اٌؼأأأبَ 

ػٍّأأب ثأأأُٔٙ لأأذ عأأذدٚا ٚثٕأأبء ػٍأأٝ سمجأأزُٙ اٌؾخقأأيخ ، 2015/2016فأأٝ اٌؼأأبَ اٌذساعأأٝ 

  -اٌشعَٛ اٌذساعيخ ، ٚلذ ٚافك لغُ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ػٍٝ إٌغبء ليذُ٘ . ُٚ٘ :

 . ِؾّٛد عؼذ اٌذيٓ روٝ ؽبرٌٝاٌطبٌت /  .1

 .  هبسق ٍ٘يً دمحم يٛعفاٌطبٌت /  .2

 .       اٌطبٌت / ػجذاٌّمقٛد ػجذهللا دمحم ِٕقٛس .3

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

ثؾأأأأْ اٌزفنأأأً ثبٌّٛافمأأأخ ػٍأأأٝ إػزّأأأبد ٔزيغأأأخ دثٍِٛأأأبد اٌذساعأأأبد اٌؼٍيأأأب ) دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ   .2

دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ اٌأأأذٌٚٝ ( ػأأأٓ  –دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ اٌغٕأأأبئٝ  –دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ اٌخأأأبؿ  –اٌؼأأأبَ 

 . 2016/2017اٌفقً اٌذساعٝ األٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

 

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

ٌٍّمأأأأشساد  13/5/2016إٌأأأأٝ  12/2/2017ثؾأأأأأْ عأأأأذٚي رٛصيأأأأغ اٌأأأأذسٚط فأأأأٝ اٌّأأأأذح   .3

 –دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ اٌخأأأبؿ  –اٌذساعأأأيخ ٌأأأذثٍِٛبد اٌذساعأأأبد اٌؼٍيأأأب ) دثٍأأأَٛ اٌمأأأبْٔٛ اٌؼأأأبَ 

  دثٍَٛ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ( . –دثٍَٛ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٝ 
 

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

 ٚاٌمأأأأأبْٔٛ ، اٌخأأأأأبؿ ٚاٌمأأأأأبْٔٛ ، اٌؼأأأأأبَ اٌمأأأأأبْٔٛ دثٍِٛأأأأأبد إِزؾبٔأأأأأبد عأأأأأذٚي ِمزأأأأأشػ .4

 .2016/2017 اٌغبِؼٝ ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ اٌذساعٝ اٌفقً ػٓ اٌذٌٚٝ ٚاٌمبْٔٛ ، اٌغٕبئٝ
  

 .الوْافقخ   -القشاس : 

 

 سعأأأأت/  ثبٌغأأأأيذ اٌخبفأأأأخ اٌأأأأذوزٛساٖ سعأأأأبٌخ ػٍأأأأٝ اٌّؾأأأأشفيٓ ٌٍغأأأأبدح اٌغأأأإٜٔٛ اٌزمشيأأأأش  .5

 عأأأضء إٔغأأأبص ِأأأٓ أزٙأأأٝ لأأأذ اٌجبؽأأأش أْ يفيأأأذ ، ثبٌىٍيأأأخ اٌّغأأأبػذ اٌّأأأذسط – روأأأٝ ِؾّأأأٛد

 . ػبَ ٌّذح اٌذساعخ ِغ يزٕبعت
 

 .الوْافقخ  -القشاس : 

 

 ِأأٓ اٌّمأأذَ اٌغٕأأبئٝ اٌمأأبْٔٛ لغأأُ فأأٝ اٌأأذوزٛساٖ دسعأأخ ٌٕيأأً اٌجؾأأش خطأأخ رغأأغيً ّٔأأٛرط  .6

 ِغأأأبي فأأأٝ اٌغٕبئيأأأخ اٌؾّبيأأأخ)  ػٕأأأٛاْ رؾأأأذ سعأأأبٌخ ؽأأأبفع ؽأأأفيك أؽّأأأذ سعأأأبئٝ/  اٌجبؽأأأش

(  ِمبسٔأأأخ دساعأأأخ – إٌّفؼأأأخ ّٚٔأأأبرط االخزأأأشاع ثجأأأشاءح اٌّزؼٍمأأأخ اٌزٕ٘يأأأخ اٌٍّىيأأأخ ؽمأأأٛق

 . اؽّذ دمحم اٌذيٓ ؽغبَ/ د.أ اؽشاف رؾذ
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بلخ ػليييئ سعيييي اؽوييييذ دمحم الييييذيي ؽغييييبمالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ ن.د/   -القييييشاس : 

 الؾوبييييخ رؾيييذ ػٌيييْاى    ؽيييبفع شيييفيق نؽويييذ سعيييبئٔ/  اليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبؽيييش

 ًّوييييبرط اال زييييشاع ثجييييشاءح الوزؼلقييييخ الزٌُيييييخ الولكيييييخ ؽقييييْ  هغييييبم فيييئ الغٌبئيييييخ

ثؼيييذ ػقيييذ الغييييوٌبس اليييالصم فييئ ضيييْء القيييْاًيي ّالليييْائؼ   ( هقبسًيييخ دساعيييخ – الوٌفؼيييخ

 .الوٌظوخ لزلك
 

 ِأأأٓ اٌّمأأأذَ اٌؼأأأبَ اٌمأأأبْٔٛ لغأأأُ فأأأٝ اٌأأأذوزٛساٖ دسعأأأخ ٌٕيأأأً اٌجؾأأأش خطأأأخ رغأأأغيً ّٔأأأٛرط .7

 إٌّبصػأأأأبد رغأأأأٛيخ)  ػٕأأأأٛاْ رؾأأأأذ سعأأأأبٌخ فيأأأأبك ػجأأأأذهللا اثأأأأشا٘يُ ٔقأأأأش/  اٌجبؽأأأأش

 . صمٍٛي عؼذ خبٌذ/ د.أ اؽشاف رؾذ(  ٚلنبئيب   إداسيب اٌنشيجيخ
 

ػلييييئ سعيييييبلخ  صغليييييْم عيييييؼذ  بليييييذالوْافقيييييخ ػلييييئ اشيييييشا  الغييييييذ ن.د/   -القيييييشاس : 

 رغيييْيخ رؾيييذ ػٌيييْاى   فييييب  ػجيييذه اثيييشاُين ًصيييشالييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبؽيييش / 

ا  إداسييييييب السيييييشيجيخ الوٌبصػيييييبد ثؼيييييذ ػقيييييذ الغييييييوٌبس اليييييالصم فييييئ ضيييييْء   ( ّقسيييييبئيب

 .القْاًيي ّاللْائؼ الوٌظوخ لزلك
 

 ِأأٓ اٌّمأأذَ اٌخأأبؿ اٌمأأبْٔٛ لغأأُ فأأٝ اٌأأذوزٛساٖ دسعأأخ ٌٕيأأً اٌجؾأأش خطأأخ رغأأغيً ّٔأأٛرط .8

 اٌزأأأأبسيخٝ اٌزطأأأأٛس)  ػٕأأأأٛاْ رؾأأأأذ سعأأأأبٌخ ويالٔأأأأٝ ٘بؽأأأأُ ٌطفأأأأٝ دمحم ِبعأأأأذ/  اٌجبؽأأأأش

(  ِمبسٔأأأخ ربسيخيأأأخ دساعأأأخ – اٌمذيّأأأخ ِقأأأش فأأأٝ اٌؾىأأأُ ثٕظأأأبَ ٚػاللزٙأأأب اٌؼبِأأأخ ٌٍٛظيفأأأخ

 .ػشفخ اٌغيذ إيّبْ/د اؽشاف رؾذ
 

ػلييييئ سعيييييبلخ  ػشفيييييخ الغييييييذ إيويييييبى/دالوْافقيييييخ ػلييييئ اشيييييشا  الغييييييذح   -القيييييشاس : 

رؾييييذ ػٌييييْاى    كيالًيييئ ُبشيييين لطفيييئ دمحم هبعييييذالييييذكزْساٍ الوقذهييييخ هييييي الجبؽييييش / 

 – القذيوييييخ هصييييش فيييئ الؾكيييين ثٌظييييبم ّػالقزِييييب الؼبهييييخ للْظيفييييخ الزييييبسيخٔ الزطييييْس

ثؼيييذ ػقيييذ الغييييوٌبس اليييالصم فييئ ضيييْء القيييْاًيي ّالليييْائؼ   ( هقبسًيييخ ربسيخييييخ دساعيييخ

 .الوٌظوخ لزلك
 

 ِأأٓ اٌّمأأذَ اٌأأذٌٚٝ اٌمأأبْٔٛ لغأأُ فأأٝ اٌأأذوزٛساٖ دسعأأخ ٌٕيأأً اٌجؾأأش خطأأخ رغأأغيً ّٔأأٛرط   .9

 اٌؼٍيأأأب األٚاِأأأش ثئهبػأأأخ اٌأأأذفغ)  ػٕأأأٛاْ رؾأأأذ سعأأأبٌخ اٌغٕأأأبَ إثأأأشا٘يُ ؽبِأأأذ دمحم/  اٌجبؽأأأش

 رؾأأأذ(  ِمبسٔأأأخ دساعأأأخ – اٌأأأذاخٍٝ ٚاٌمأأأبْٔٛ االعأأأالِيخ ٚاٌؾأأأشيؼخ اٌأأأذٌٚٝ اٌمأأأبْٔٛ فأأأٝ

  .ػؾشٜ دمحم ػجذاٌٙبدٜ/د.أ اؽشاف
 

ػليييئ سعييييبلخ  ػشييييشٓ دمحم ػجييييذالِبدٓ/د.نالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ   -القييييشاس : 

 الييييذفغرؾييييذ ػٌييييْاى   الغٌييييبم إثييييشاُين ؽبهييييذ دمحمالييييذكزْساٍ الوقذهييييخ هييييي الجبؽييييش / 

 – اليييذا لٔ ّالقيييبًْى االعيييالهيخ ّالشيييشيؼخ اليييذّلٔ القيييبًْى فييئ الؼلييييب ااّاهيييش ثإطبػيييخ

ثؼيييذ ػقيييذ الغييييوٌبس اليييالصم فييئ ضيييْء القيييْاًيي ّالليييْائؼ الوٌظويييخ   ( هقبسًيييخ دساعيييخ

 .لزلك

 

 ِأأأٓ اٌّمأأأذَ اٌأأأذٌٚٝ اٌمأأأبْٔٛ لغأأأُ فأأأٝ اٌأأأذوزٛساٖ دسعأأأخ ٌٕيأأأً اٌجؾأأأش خطأأأخ رغأأأغيً ّٔأأأٛرط .10

 ػٍأأأأٝ اٌذٌٚيأأأأخ اٌشلبثأأأأخ)  ػٕأأأأٛاْ رؾأأأأذ سعأأأأبٌخ ثأأأأالػ رٛفيأأأأك عّأأأأبي رٛفيأأأأك/  اٌجبؽأأأأش

 .ػؾشٜ دمحم ػجذاٌٙبدٜ/د.أ اؽشاف رؾذ(  اٌذٌٚيخ إٌّظّبد لشاساد ِؾشٚػيخ
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ػليييئ سعييييبلخ  ػشييييشٓ دمحم ػجييييذالِبدٓ/د.نالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ   -القييييشاس : 

 الشقبثيييخرؾيييذ ػٌيييْاى   ثيييالػ رْفييييق عويييبم رْفييييقاليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبؽيييش / 

ثؼيييذ ػقيييذ الغييييوٌبس اليييالصم فييئ   ( الذّلييييخ الوٌظويييبد قيييشاساد هشيييشّػيخ ػلييئ الذّلييييخ

 .ضْء القْاًيي ّاللْائؼ الوٌظوخ لزلك

 

 ِأأأٓ اٌّمأأأذَ اٌأأأذٌٚٝ اٌمأأأبْٔٛ لغأأأُ فأأأٝ اٌأأأذوزٛساٖ دسعأأأخ ٌٕيأأأً اٌجؾأأأش خطأأأخ رغأأأغيً ّٔأأأٛرط .11

 االؽأأأأخبؿ ؽّبيأأأأخ)  ػٕأأأأٛاْ رؾأأأأذ سعأأأأبٌخ ػٍأأأأٝ عّؼأأأأخ دمحم ػجذاٌؾأأأأبفٝ اؽّأأأأذ/  اٌجبؽأأأأش

(  اٌٛهٕيأأأٗ ٚاٌزؾأأأشيؼبد اٌأأأذٌٚٝ اٌمأأأبْٔٛ لٛاػأأأذ مأأأٛء فأأأٝ اٌمغأأأشٜ االخزفأأأبء عشيّأأأخ ِأأأٓ

  .ػؾشٜ دمحم ػجذاٌٙبدٜ/د.أ اؽشاف رؾذ
 

ػليييئ سعييييبلخ  ػشييييشٓ دمحم ػجييييذالِبدٓ/د.نالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ   -القييييشاس : 

 ؽوبييييخرؾيييذ ػٌيييْاى    عوؼيييخ دمحم ػجذالشيييبفٔ اؽويييذاليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبؽيييش / 

 اليييييذّلٔ القيييييبًْى قْاػيييييذ ضيييييْء فييييئ القغيييييشٓ اال زفيييييبء عشيويييييخ هيييييي االشيييييخبص

ثؼييييذ ػقييييذ الغيييييوٌبس الييييالصم فيييئ ضييييْء القييييْاًيي ّاللييييْائؼ   ( الْطٌيييييَ ّالزشييييشيؼبد

 .الوٌظوخ لزلك
 

 موو  المقوودم الوودجل  القووانج  قسووم فوو  الوودكتجرا  درجوو  لنيوو  البحوو  خطوو  تسووجي  نمووج   .12

جريمووووو  ال ووووودجا  )  فنوووووجا  تحووووو  رسوووووال  احمووووود فبووووودالمتاى فبووووودالم ط /  الباحووووو 

 دمحم فبووودالهاد /د.أ اشووورا  تحووو (  بالهجموووا  اتلكترجنيووو  فووو  القوووانج  الووودجل  ال وووام 

  .فشر 
 

ػليييئ سعييييبلخ  ػشييييشٓ دمحم ػجييييذالِبدٓ/د.نالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ   -القييييشاس : 

 عشيويييخرؾيييذ ػٌيييْاى   ػجيييذالوؼطٔ ػجيييذالفزبػ اؽويييذاليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هيييي الجبؽيييش / 

ثؼييييذ ػقييييذ الغيييييوٌبس   ( الؼييييبم الييييذّلٔ القييييبًْى فيييئ االلكزشًّيييييخ ثبلِغوييييبد الؼييييذّاى

 .الالصم فٔ ضْء القْاًيي ّاللْائؼ الوٌظوخ لزلك
 

 المقووودم الخوووا  القوووانج  قسوووم فووو  الماجسوووتير درجووو  لنيووو  البحووو  خطووو  تسوووجي  نموووج   .13

حمايووو  المتطوووج  فووو  )  فنوووجا  تحووو  رسوووال  الطنوووان يجسووو  مىوووطم  /  الباحووو  مووو 

  .دمحم مح  الدي  إبراهيم سليم/د.أ اشرا  تح (   نطاق اإلكتشافا  الدجائي 
 

ػليييئ  عييييلين إثييييشاُين الييييذيي هؾيييئ دمحم/د.نالوْافقييييخ ػليييئ اشييييشا  الغيييييذ   -القييييشاس : 

رؾيييذ ػٌييييْاى    الطٌيييبًٔ هصييييطفٔ يْعييي سعيييبلخ اليييذكزْساٍ الوقذهيييخ هييييي الجبؽيييش / 

ثؼيييذ ػقييييذ الغييييوٌبس الييييالصم فيييئ   ( الذّائيييييخ اإلكزشيييبفبد ًطييييب  فييئ الوزطييييْع ؽوبييييخ

 .ضْء القْاًيي ّاللْائؼ الوٌظوخ لزلك
 

ا   : هْضْػبد الؼالقبد الضقبفيخ :  بهغب

اٌّأأأأذسط اٌّغأأأأبػذ  –اٌزمشيأأأأش اٌّمأأأأذَ ِأأأأٓ اٌغأأأأيذ / ِؾّأأأأٛد ػجأأأأذاٌؾٍيُ دمحم إعأأأأّبػيً  .1

ثبٌىٍيأأأأخ ثمغأأأأُ اٌمأأأأبْٔٛ اٌخأأأأبؿ ػأأأأٓ ِّٙأأأأخ اإلؽأأأأشاف اٌّؾأأأأزشن ٌشعأأأأبٌخ دوزأأأأٛساٖ 
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ثؼٕأأأٛاْ ل إٌظأأأبَ اٌمأأأبٔٛٔٝ ٌلعأأأزؾٛار ػٍأأأٝ أعأأأُٙ اٌؾأأأشوبد ، إٌّؼمأأأذح ثىٍيأأأخ اٌمأأأبْٔٛ 

 .  7/2/2017ٚؽزٝ  7/5/2014عبِؼخ ٚاليخ ثٕغٍفبٔيب فٝ اٌفزشح ِٓ  –
 

   .الوْافقخ  -القشاس : 
 
 

ا   :  ذهخ الوغزوغ ّرٌويخ الجيئخ: هْضْػبد  عبدعب
  

 اػزّأأبد رأأُ لأأذ ثأٔأأٗ ػٍّأأب ثبٌىٍيأأخ اٌمبٔٛٔيأأخ ٚاالعزؾأأبساد اٌزؾىأأيُ ِشوأأض رفؼيأأً ثؾأأأْ .1

 . ثبٌّشوض اٌخبفخ اٌّبٌيخ اٌالئؾخ

 . الوْافقخ ػلٔ رفؼيل هشكض الزؾكين ّاإلعزشباد القبًًْيخ  -القشاس :
  
 ٚاالعزؾأأأأبساد اٌزؾىأأأأيُ ّشوأأأأضاٌخأأأأبؿ ثِؾنأأأأش إعزّأأأأبع اٌّغٍأأأأظ اإلداسٜ  ثؾأأأأأْ .2

 .12/3/2016( إٌّؼمذح ثزبسيخ  1اٌغٍغخ سلُ )  ثبٌىٍيخ اٌمبٔٛٔيخ

 الخييييبص اإلداسٓ الوغلييييظ إعزوييييبع وؾسييييشهييييب عييييبء ثالوْافقييييخ ػليييئ   -القييييشاس :

 . ( 1ثبلغلغخ سقن    ثبلكليخ القبًًْيخ ّاالعزشبساد الزؾكين ثوشكض
 

ا    : اللغبى الوٌجضقخ: هْضْػبد  عبثؼب

إمبفخ إعُ اٌغيذح / عّيشح دمحم ػضة ثذال ِٓ اٌغيذح / ٘ٛيذا اثشا٘يُ ؽغٓ فيّب يخـ  .1

ٌغٕخ اٌّخزجشاد . رٌه ألْ األخيشح رُ ٔمٍٙب ِٓ إداسح اٌّؾزشيبد إٌٝ إداح ؽئْٛ اٌزؼٍيُ 

 ٚاٌطالة .  

   .الوْافقخ  -القشاس : 
 

 

دمحم ؽؾيؼ فيّب يخـ ٌغٕخ إمبفخ إعُ اٌغيذح / ِجشٚوخ ػجذاٌغٕٝ  ثذال ِٓ اٌغيذ /  .2

 اٌّىزجخ . رٌه ألْ األخيش لذ أؽيً إٌٝ اٌّؼبػ .

   .الوْافقخ  -القشاس : 

إمبفخ إعُ اٌغيذ / خبٌذ ػجذاٌؼبهٝ  ثذال ِٓ اٌغيذ / أؽّذ ثذس فيّب يخـ ٌغٕخ خذِخ  .3

 اٌّغزّغ ٚؽئْٛ اٌجيئخ .

   .الوْافقخ  -القشاس : 
 

ا     : ػبهخ: هْضْػبد  صبهٌب

ِمزأأشػ اٌغأأيذ أ.د/ ػّيأأذ اٌىٍيأأٗ ثؾأأأْ إمأأبفخ ػجأأبسح ل لأأذ ؽقأأٍذ اٌىٍيأأخ ػٍأأٝ ؽأأٙبدح  .1

 ل فٝ ؽٙبداد اٌزخشط ثبٌجشاِظ اٌّخزٍفخ .    ISO 9001:2015اإليضٚ 
 

 اإلييييضّ شيييِبدح ػلييئ الكلييييخ ؽصيييلذ قيييذالوْافقيييخ ػلييئ إضيييبفخ ػجيييبسح   -القيييشاس : 

ISO 9001:2015   "ٔالوخزلفخ ثبلجشاهظ الزخشط شِبداد ف .   
 

 ٌزأأأأذسيظ عأأأأيبدرٗ أزأأأأذاة ثؾأأأأأْ اٌؼيغأأأأٜٛ عأأأأالي دمحم/  د اٌغأأأأيذ ِأأأأٓ اٌّمأأأأذَ اٌطٍأأأأت  .2

 ٚرٌأأأه اٌمأأأب٘شح عبِؼأأأخ – اٌؾمأأأٛق ثىٍيأأأخ اٌضبٔيأأأخ اٌفشلأأأخ ٌطأأأالة االداسٜ اٌمأأأبْٔٛ ِأأأبدح

  .2016/2017 اٌغبِؼٝ ٌٍؼبَ اٌضبٔٝ اٌذساعٝ اٌفقً ِٓ اٌّزجميخ اٌفزشح ػٓ
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 هييييبدح لزييييذسيظالوْافقييييخ ػليييئ إًزييييذاة الغيييييذ د / دمحم عييييالم الؼيغييييْٓ  -القييييشاس : 

 ّرلييييك القييييبُشح عبهؼييييخ – الؾقييييْ  ثكليييييخ الضبًيييييخ الفشقييييخ لطييييالة االداسٓ القييييبًْى

    . 2016/2017 الغبهؼٔ للؼبم الضبًٔ الذساعٔ الفصل هي الوزجقيخ الفزشح ػي
 

 

 رشؽأأأيؼ ػٍأأأٝ ثبٌّٛافمأأأخ اٌزفنأأأًسصق عأأأؼذ ػٍأأأٝ ثؾأأأأْ  /د اٌطٍأأأت اٌّمأأأذَ ِأأأٓ اٌغأأأيذ  .3

 فأأأأٝ اٌزقأأأأشف ِأأأأٓ إٌّأأأأغل  ػٕأأأأٛاْ رؾّأأأأً ٚاٌزأأأأٝ ٗثأأأأ اٌخبفأأأأخ اٌأأأأذوزٛساٖ سعأأأأبٌخ

 - ػٍّيأأأخ سعأأأبٌخ أؽغأأأٓل  عأأأبئضح ٌٕيأأأً ٚرٌأأأهل  ِمبسٔأأأخ دساعأأأخ – اٌغٕبئيأأأخ اإلعأأأشاءاد

    ل . دوزٛساٖ
 

الوْافقيييخ ػلييئ رششييييؼ الغييييذ د / سص  عيييؼذ ػلييئ لٌييييل عيييبئضح نؽغيييي  -القيييشاس : 

   . دكزْساٍ -سعبلخ ػلويخ 
 

 ػٍأأأأٝ ثبٌّٛافمأأأأخ اٌزفنأأأأًسمأأأأب دمحم ػجأأأأذاٌغٛاد ثؾأأأأأْ  /د اٌطٍأأأأت اٌّمأأأأذَ ِأأأأٓ اٌغأأأأيذ  .4

ل  إفأأأالط اٌؾأأأشوبدل  ػٕأأأٛاْ رؾّأأأً ٚاٌزأأأٝ ٗثأأأ اٌخبفأأأخ اٌأأأذوزٛساٖ سعأأأبٌخ رشؽأأأيؼ

    ل . دوزٛساٖ - ػٍّيخ سعبٌخ أؽغٓ
 

لٌيييييل عييييبئضح  ػجييييذالغْاد دمحم سضييييبالوْافقييييخ ػليييئ رششيييييؼ الغيييييذ د /  -القييييشاس : 

   . دكزْساٍ -نؽغي سعبلخ ػلويخ 

 

رىٍيأأأف  ػٍأأأٝ ثبٌّٛافمأأأخ اٌزفنأأأًسصق عأأأؼذ ػٍأأأٝ ثؾأأأأْ  /د اٌطٍأأأت اٌّمأأأذَ ِأأأٓ اٌغأأأيذ  .5

عأأأأيبدرٗ ثأأأأئداسح ٚؽأأأأذح اٌميأأأأبط ٚاٌزمأأأأٛيُ ثبٌىٍيأأأأخ ، ٚرٌأأأأه مأأأأّٓ ِزطٍجأأأأبد اعأأأأزىّبي 

    .ٌّؾشٚع اٌميبط ٚاٌزمٛيُ ثبٌغبِؼخ أٚساق اٌزمذَ
 

الوْافقيييخ ػلييئ ركليييي  الغييييذ د / سص  عيييؼذ ػلييئ ثيييإداسح ّؽيييذح القييييبط  -القيييشاس : 

 ّالزقْين ثبلكليخ .
 

رشؽأأيؾٗ  ػٍأأٝ ثبٌّٛافمأأخ اٌزفنأأًسصق عأأؼذ ػٍأأٝ ثؾأأأْ  /د اٌطٍأأت اٌّمأأذَ ِأأٓ اٌغأأيذ  .6

اٌجيئيأأأخ ثؼٕأأأٛاْ ل ثيئأأأخ ٌؾنأأأٛس اٌّأأأؤرّش اٌأأأذٌٚٝ اٌشاثأأأغ ٌّؼٙأأأذ اٌذساعأأأبد ٚاٌجؾأأأٛس 

    .2017ِبسط  27/29ِغزذاِخ رويخ ل ٚاٌّمشس ػمذٖ خالي اٌفزشح ِٓ 
 

الوْافقييييخ ػليييئ رششيييييؼ الغيييييذ د / سص  عييييؼذ ػليييئ لؾسييييْس الويييي روش  -القييييشاس : 

الوييييزكْس ثؼبليييييَ ػليييئ نى يقييييْم ثبلزٌغيييييق هييييغ إداسح هؼِييييذ الذساعييييبد ّالجؾييييْس 

 الجيئيخ .
 

اٌّأأأذسط اٌّغأأأبػذ ثبٌمغأأأُ  يطٍأأأت  –اٌطٍأأأت اٌّمأأأذَ ِأأأٓ اٌغأأأيذ / سعأأأت ِؾّأأأٛد روأأأٝ  .7

  . عبِؼخ إٌّيب –فيٗ إٌمً ِٓ اٌمغُ اٌٝ لغُ اٌزؾشيؼبد االلزقبديخ ثىٍيخ اٌؾمٛق 
 

الوْافقييييخ ػليييئ طلييييت الٌقييييل الوقييييذم هييييي الغيييييذ / سعييييت هؾوييييْد ركيييئ  -القييييشاس : 

   . الوذسط الوغبػذ ثقغن القبًْى الؼبم
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ثخقٛؿ اٌّٛافمخ ػٍٝ إؽزغبة اٌفزشح ِٓ  اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ لغُ اٌمبْٔٛ اٌخبؿثؾأْ  .8

أعبصح ثذْٚ ِشرت ٌٍغيذ / ِؾّٛد ػجذاٌؾٍيُ دمحم  8/2/2017ؽزٝ  15/1/2017

 .  ثبٌمغُاٌّذسط اٌّغبػذ  –أعّبػيً 
 

 8/2/2017 ؽزيييئ 15/1/2017 هييييي الفزييييشح إؽزغييييبةالوْافقييييخ ػليييئ   -القييييشاس : 

 الوغيييبػذ الويييذسط – نعيييوبػيل دمحم ػجيييذالؾلين هؾويييْد/  للغييييذ هشريييت ثيييذّى نعيييبصح

    .القبًْى الخبص قغنث

 

 إٌٝ ٌلٔنّبَثبٌىٍيخ  اٌزذسيظ ٘يئخ أػنبءثؼل ِٓ اٌغبدح  اٌغبدح رشؽيؼثؾأْ  .9

 .ِقش ػٍّبء ِٛعٛػخ
 

رششيؼ كل هي الغبدح اارٔ نعوبئِن لإلًسوبم إلٔ هْعْػخ الوْافقخ ػلٔ   -القشاس : 

 ػلوبء هصش ُّن : 

 .الؼبم القبًْى نعزبر – صغلْم عؼذ  بلذ/ د.ن الغيذ .1

 .الؼبم الذّلٔ القبًْى نعزبر – الؼششٓ ػجذالِبدٓ/ د.ن الغيذ .2

 .الغٌبئٔ القبًْى نعزبر – نؽوذ دمحم الذيي ؽغبم/ د.ن الغيذ .3

 .الخبص القبًْى نعزبر – علين إثشاُين الذيي هؾٔ دمحم/ د.ن الغيذ .4

   .الخبص الذّلٔ القبًْى نعزبر – الشزيْٓ سعبئٔ/ د.ن الغيذ .5
 

 

 

ّالٌص  هغبءا   ّنقفل الوؾسش  الضبًيخ ػششكبًذ الغبػخ  ُزا ّقذ اًزِٔ اإلعزوبع ؽيش

 فٔ عبػزَ ّربسيخَ ّّقغ الؾبضشّى فٔ الكش  الوشفق .

 أمين المجلس          
 د / إيمان السيد عرفه   

 يعتمد ؛                

         عميد                                                                              
 الكلية ورئيس المجلس  

  أ.د/ خالد سعد زغلول
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