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 1 جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

 محضر إجتماع

 مجلس الكلية

 (  4الجلسة رقم ) 

 02/0/0207الموافق  االثنين المنعقدة يوم

 0206/0207للعام الجامعى 
 

الموافدددددق  االثندددددين( المنعقددددددة يدددددوم  4بجلسدددددت  رقدددددم )  إنعقدددددد مجلدددددس الكليدددددة

 التاسعة والنصففى تمام الساعة  02/0/0207

وذلدددق بقاعدددة ااجتماعدددات بمبندددى الكليدددة بر اسدددة السددديد   د/  الدددد سدددعد  صدددباحا  

 ؛ عميد الكلية –زغلول 

  -وعضوية كل من السادة :

 لبئُ ثؼًّ سئيظ لغُ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ أ.د/ عجذانهبدي انعششي  .1

 اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٝلبئُ ثؼًّ سئيظ لغُ  أ.د/ دسبو انذيٍ دمحم ادًذ  .2

 لبئُ ثؼًّ سئيظ لغُ اٌمبْٔٛ اٌخبص سهيىاثشاهيى أ.د/ دمحم يذً انذيٍ   .3

 اٌجيئخخذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ  لبئُ ثؼًّ ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ  د / ايًبٌ انسيذ عشفخ  .4

 لبئُ ثؼًّ ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب د / عًبد اثشاهيى انفقً  .5

 د / سجت دسٍ عجذانكشيى  .6
مبئُ ثؼًّ ٛاٌثؼًّ ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالثلبئُ 

 سئيظ لغُ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ

 االعالِيخ ِذسط اٌششيؼخ د/ يذيً دسٍ عجذِ  .7

 ٔبئت سئيظ ٘يئخ إٌيبثخ اإلداسيخ  ٔبفغ اٌغيذ دمحم اعّبػيً دمحم/ساٌغيذ اٌّغزشب  .8

 -وبمشاركة :

                          سكرتير المجلس         السيد أ/ أحمد خالد هاشم 
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 ** إستهل **

ذ صغٍيييٛي ػّييييذ اٌىٍييييخ اٌجٍغيييخ     ييي    اٌغييييذ ااعيييزبر اٌيييذوزٛس / خبٌيييذ عيييؼ

( ٚاٌصييييالح ٚاٌغييييالَ ػٍييييٝ نفسييييً اٌّشعييييٍيٓ عيييييذٔب دمحم ة    ييييُ سدييييت عيييييبدرٗ ثبٌغييييبدح 

 .. ٚإٌجبح ٌٍجّيغاٌذسٛس ِٓ نػسبء اٌّجٍظ ٚرّٕٝ عيبدرٗ اٌزٛفيك 

 اٌّصبدلبد :ِٛضٛػبد : نٚالا ثم شرع سيادت  بالنظر فى جدول  عمال المجلس

    ُإٌّؼمذح ثزبسيخ  3اٌّصبدلخ ػٍٝ ِذسش إجزّبع ِجٍظ اٌىٍيخ اٌجٍغخ سل )

18/1/2017. 

 

 : َِذبضش ِجبٌظ االغب 

  2012 فجشايشيذضش يجهس قسى انقبَىٌ انعبو عٍ شهش . 

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

  ٌ2012 فجشايشعٍ شهش انخبصيذضش يجهس قسى انقبَى. 

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

  ٌ2012فجشايش  عٍ شهش انذونًيذضش يجهس قسى انقبَى. 

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

  ٌ2012يُبيش عٍ شهش انجُبئًيذضش يجهس قسى انقبَى. 

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

 

 

 : ِْذبضش اٌٍجب 
 

 .2012فجشايش شهش عٍ وانطالة انتعهيى شئىٌ نجُخ يذضشإجتًبع .1

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

 .2012فجشايش شهش عٍ وانجذىث انعهيب انذساسبد نجُخ إجتًبع يذضش .2

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 
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 .2012فجشايش شهش عٍ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ نجُخ إجتًبع يذضش .3

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

 .2012فجشايش شهش عٍ انعالقبد انثقبفيخ نجُخ إجتًبع يذضش .4

 اٌّصبدلخ -اٌمشاس : 

 

ا : ِٛضٛػبد اإلدبطخ :   بٔيب

" ، والتى سيحاضرها السيد الماضى  تقاليد وقيم القضاء والقضاةتزمع الكلية فى عمد ندوة بعنوان "  .1

رئيس مجلس المضاء األعلى األسبك و رئيس محكمة النمض األسبك و ذلن يوم   سرى صيامالدكتور / 

 .5/3/7102األحد الموافك 

فٝ اٌّٛػذ  صيبَ عشٜ/  اٌذوزٛس اٌمبضٝ اٌغيذاٌّٛافمخ ػٍٝ ػمذ إٌذٚح ٚإعزسبفخ  -اٌمشاس : 

 .اٌّزوٛس ثؼبٌيٗ

لسام بعدم بشأن إخطار السادة رؤساء اال الكتاب الوارد من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .2

وافمة على تمدم أى من أعضاء هيئة التدريس للترلية لوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إال بعد تسجيل مال

صورته  –عن سياته  C.Vوتفعيل صفحته على مولع الكلية شاملة  Google Scoreسيادته بــ 

والكلية  سيادته العلمية والعملية لصالح المسم أنشطة –يسها رالممررات التى يموم بتد –الشخصية 

 .والجامعة

ا. -اٌمشاس :   نديط اٌّجٍظ ػٍّب

إدارة البحوث العلمية بشأن موافمة مجلس الجامعة  –الكتاب الوارد من اإلدارة العامة للدراسات العليا  .3

بكليات ومعاهد الجامعة على إنشاء لجنة أخالليات البحث العلمى  22/12/2016بجلسته المنعمدة بتاريخ 

 ويتم تسجيل ومراجعة البحوث من خاللها .

ا. -اٌمشاس :   نديط اٌّجٍظ ػٍّب

الممترح الممدم من السيد أ.د/ حسام الدين دمحم أحمد بشأن تحديد حد أدنى من عدد الطالب بالنسبة للمواد  .4

الى أعداد الطالب % من إجم25االختيارية الخاصة بدبلومات الدراسات العليا على أال تمل عن 

 المتمدمين للميد .

ا. -اٌمشاس :   نديط اٌّجٍظ ػٍّب
 

ا : ِٛضٛػبد لطبع شئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة :    بٌثب

 انًقتشح األعذاد تذذيذ ثشأٌ وانطالة انتعهيى نشئىٌ انكهيخ وكيم/  انسيذد يٍ انًقذيخ انًزكشح .1

 -: انتبنيخ انشهبداد فً 2012/2012 انجبيعً نهعبو قجىنهب

 .  ٚاادثيخ اٌؼٍّيخ ثشؼجزيٙب اٌؼبِخ اٌثبٔٛيخ شٙبدح -

 .  ثبٌجّٙٛسيخ اٌٍغبد ِذاسط ِٓ اٌؼبِخ اٌثبٔٛيخ -

 ( . عٕزبْ+   بٔٛيخ   اٌفٕيخ اٌّؼب٘ذ -

 ( . االػذاديخ ثؼذ عٕٛاد خّظ   اٌفٕيخ اٌّذساط دثٍَٛ -

 .  اٌٛافذيٓ -
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 . اٌّؼبدٌخ اٌشٙبداد -
 

لجٌٛٙب فٝ اٌشٙبداد اٌّزوٛسح ثؼبٌيٗ    اٌّٛافمخ ػٍٝ االػذاد اٌّمزشح -اٌمشاس : 

 .ٚنٚصٝ اٌّجٍظ ثإدبطخ ِجٍظ شئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة ثبٌجبِؼٗ ثجٍغزٗ اٌمبدِخ
 

 

بشذذذذأن لواعذذذذد  والطذذذذالب التعلذذذذيم لشذذذذئون الكليذذذة وكيذذذذل/  د السذذذذيد مذذذذن الممدمذذذذة المذذذذكرة .7

 .7102/7102الرأفة الممترحة للتطبيك بالكلية إلمتحانات العام 

ذبٔبد اٌؼبَ زاٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّمزشح اٌّمذَ ثشأْ رطجيك لٛاػذ اٌشنفخ إلِ -اٌمشاس : 

2016\2017. 

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة ثشأٌ سفع قيًخ تصذيخ  /انًقتشح انًقذو يٍ انسيذ د  .3

 كشاسبد ايتذبَبد انتعهيى انًفتىح إنً خًس جُيهبد يقبثم تصذيخ انكشاسخ انىادذح .

 اِزذبٔبد وشاعبد رصذيخ ليّخ سفغاٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّمزشح اٌّمذَ ثشأْ  -اٌمشاس : 

   ٚنٚصٝ اٌّجٍظ  اٌٛادذح اٌىشاعخ رصذيخ ِمبثً جٕيٙبد خّظ إٌٝ اٌّفزٛح اٌزؼٍيُ

 ِجٍظ اٌزؼٍيُ اٌّفزٛح ثبٌجبِؼخ الرخبر االجشاءاد اٌالصِخ.شفغ االِش اٌٝ ثٚ

ا : ِٛضٛػبد اٌذساعبد اٌؼٍيب :  ساثؼب

 المذذذانون بذذذدبلوم ليذذذدهم إللغذذذاء أسذذذمائهم األتذذذى الطلبذذذة مذذذن الممدمذذذة الميذذذد الغذذذاء طلبذذذات  0

 علمذذذذا7105/7102 الدراسذذذذى العذذذذام فذذذذى لرسذذذذوبهم الدراسذذذذة عذذذذن لعذذذذدولهم نظذذذذرا العذذذذام

.  ليذذذدهم إلغذذذاء علذذذى العذذذام المذذذانون لسذذذم وافذذذك ولذذذد ، الدراسذذذية الرسذذذوم سذذذددوا لذذذد بذذذأنهم

  -: وهم

   عبدالستار عادل غضون/  الطالبة -

    قطب على حمدى دمحم/  الطالب -

   موسى حسن هديرعماد/  الطالبة -
 

 اارٝ نعّبئُٙ ثذثٍَٛ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ ُٚ٘ : إٌغبء ليذ اٌطالةاٌّٛافمخ ػٍٝ   -اٌمشاس : 

 . ػجذاٌغزبس ػبدي غسْٛ/  اٌطبٌجخ -

 .  لطت ػٍٝ دّذٜ دمحم/  اٌطبٌت -

 . ِٛعٝ دغٓ ػّبد ٘ذيش/  اٌطبٌجخ -
 

المرضية واالجتماعية الممدمة من الطالبة األتى أسمائهم عن الدخول االمتحانات األعذار   0

 -وهم :  7102/7102للعام الدراسى 

 اٌّبدح اٌؼزس دبٌخ اٌميذ دثٍَٛ االعُ َ

 ٔظُ اٌذىُ فٝ االعالَ ِشضٝ ِغزجذ ػبَ دمحم ػٍٝ دغٓ اٌمٕجخ  .1

 2016/2017اٌذساعٝ اٌؼبَ  اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ ادّذ عيذُ٘ ِذّٛد ػجّٝ  .2

 اٌفصً اٌذساعٝ االٚي اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ ِصطفٝ اٌغيذ ِجشٚن ثيِٛٝ  .3

 اٌّبٌيخ اٌؼبِخ ٚاٌزششيغ اٌسشيجٝ اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ ادّذ اٌغيذ سجت دغٓ  .4

ٔظُ اٌذىُ  –اٌمبْٔٛ اٌذ عزٛسٜ  اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ دمحم وبًِ دمحم وبًِ  .5

 فٝ االعالَ

 ٔظُ اٌذىُ فٝ االعالَ اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ ػجذهللادمحم دمحم شفيك   .6

 اٌّبٌيخ اٌؼبِخ ٚاٌزششيغ اٌسشيجٝ ِشضٝ ِغزجذ ػبَ دمحم ػجذاٌذىيُ دمحم اٌىيالٔٝ  .7
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 اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٜ اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ ِبجذ ادّذ ويالٔٝ شؼجبْ  .8

وشيُ ادّذ ِب٘ش ثغيٛٔٝ   .9

 اٌشٛيخ

 اٌفصً اٌذساعٝ االٚي اجزّبػٝ ِغزجذ ػبَ

 اٌمبْٔٛ االداسٜ ِشضٝ ثبق ػبَ ٔؼّخ ػجذاٌمٜٛ ػجذاٌذّيذ  .10

 اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٝ اجزّبػٝ ثبق ػبَ دمحم ادّذ ػجذإٌجٝ ادّذ   .11

 اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٝ ِشضٝ ثبق ػبَ ٔٛسا اعّبػيً دمحم دجبصٜ  .12

 اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٜ اجزّبػٝ ثبق ػبَ سشب ػضد ِصطفٝ ِصطفٝ  .13

 

اٌّشضيخ ٚاإلجزّبػيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌطالة اٌّزوٛسيٓ  ااػزاساٌّٛافمخ ػٍٝ   -اٌمشاس : 

 .2017\2016ثؼبٌيٗ ػٓ اِزذبٔبد اٌؼبَ اٌذساعٝ 

 

 المانون تخصص الخاص المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة تسجيل نموذج  3

 اتفاق اثر نسبية)  عنوان تحت رسالة محروس على فوزى دعاء/  الباحثة من الممدم المدنى

 .سليم ابراهيم الدين محى دمحم/ د.أ اشراف تحت(  لاللتزامات العامة اطارالنظرية فى التحكيم
 

اٌّٛافمييييخ ػٍييييٝ اشييييشا  اٌغيييييذ ن.د/ دمحم ِذييييٝ اٌييييذيٓ اثييييشا٘يُ عييييٍيُ ػٍييييٝ  -اٌمييييشاس : 

 رذيييذ ػٕيييٛاْ   ِذيييشٚط ػٍيييٝ فيييٛصٜ دػيييبءسعيييبٌخ اٌيييذوزٛساٖ اٌّمذِيييخ ِيييٓ اٌجبدثيييخ / 

( ثؼيييذ ػميييذ اٌغييييّٕبس  ٌالٌزضاِيييبد اٌؼبِيييخ إٌظشييييخ اطيييبس فيييٝ اٌزذىييييُ ارفيييبق ا يييش ٔغيييجيخ

 .اٌالصَ فٝ ضٛء اٌمٛأيٓ ٚاٌٍٛائخ إٌّظّخ ٌزٌه
 

 المانون تخصص الخاص المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة سجيلت نموذج  4

)  عنوان تحت رسالة السعدنى الصاوى دمحم فوزى فاطمة/  الباحثة من الممدم المدنى

 تحت(  ممارنة دراسة – التجميل عمليات من الناتجة االضرار عن الناتج المدنى التعويض

 . سليم ابراهيم الدين محى دمحم/ د.أ اشراف

اٌّٛافمييييخ ػٍييييٝ اشييييشا  اٌغيييييذ ن.د/ دمحم ِذييييٝ اٌييييذيٓ اثييييشا٘يُ عييييٍيُ ػٍييييٝ  -اٌمييييشاس : 

رذيييذ  اٌغيييؼذٔٝ اٌصيييبٜٚ دمحم فيييٛصٜ فبطّيييخسعيييبٌخ اٌيييذوزٛساٖ اٌّمذِيييخ ِيييٓ اٌجبدثيييخ / 

 – اٌزجّيييييً ػٍّيييييبد ِييييٓ إٌبرجييييخ االضييييشاس ػييييٓ إٌييييبر  اٌّييييذٔٝ اٌزؼييييٛي  ػٕييييٛاْ  

ثؼيييذ ػميييذ اٌغييييّٕبس اٌيييالصَ فيييٝ ضيييٛء اٌميييٛأيٓ ٚاٌٍيييٛائخ إٌّظّيييخ (  ِمبسٔيييخ دساعيييخ

 .ٌزٌه
 

 العام المانون تخصص العام المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة تسجيل نموذج  5

)  عنوان تحت رسالة بالكلية المساعد المدرس عبدالال السيد دمحم ابراهيم/  الباحث من الممدم

 على بالتطبيك للدولة سيسيةأالت لمرحلةا  فى وامرالصادرةواأل عماللأل المانونى النظام

 خالد/ د.أ)  من كل اشراف تحت(  ممارنة دراسة – 7100 يناير 75 ثورة بعد ما مراحل

 (.  البدرى دمحم هشام/ د.أ – زغلول سعد

خبٌييييذ عييييؼذ صغٍييييٛي ٚ ن.د/ ن.د/ وييييً ِييييٓ اٌغييييبدح اٌّٛافمييييخ ػٍييييٝ اشييييشا   -اٌمييييشاس : 

 اٌغييييذ دمحم اثيييشا٘يُػٍيييٝ سعيييبٌخ اٌيييذوزٛساٖ اٌّمذِيييخ ِيييٓ اٌجبدييي  /  ٘شيييبَ دمحم اٌجيييذسٜ

 ٚاِيييشٚاا ػّيييبيٌأل اٌميييبٔٛٔٝ إٌظيييبَ  رذيييذ ػٕيييٛاْ  ثبٌىٍييييخ اٌّغيييبػذ اٌّيييذسط ػجيييذاٌال

 25  يييٛسح ثؼيييذ ِيييب ِشاديييً ػٍيييٝ ثيييبٌزطجيك ٌٍذٌٚيييخ عيغييييخأاٌز اٌّشدٍيييخ فيييٝ اٌصيييبدسح
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ثؼييييذ ػمييييذ اٌغيييييّٕبس اٌييييالصَ فييييٝ ضييييٛء اٌمييييٛأيٓ  ( ِمبسٔييييخ دساعييييخ – 2011 يٕييييبيش

 .ٚاٌٍٛائخ إٌّظّخ ٌزٌه
 

/  الباحث من والممدم العام المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة تسجيل نموذج  6

 فى اإلدارى المرار يزيتم ضوابط)  عنوان تحت رسالة المراكبى مبرون كامل دمحم خالد

 حسن رجب/  د السيد اشراف تحت( .   ممارنة دراسة – الدولة مجلس إتجاهات ضوء

 . عبدالكريم

ػٍييييٝ سعييييبٌخ  ػجييييذاٌىشيُ دغييييٓ سجييييت/  د اٌغيييييذاٌّٛافمييييخ ػٍييييٝ اشييييشا   -اٌمييييشاس : 

  رذييييذ ػٕييييٛاْ  اٌّشاوجييييٝ ِجييييشٚن وبِييييً دمحم خبٌييييذاٌييييذوزٛساٖ اٌّمذِييييخ ِييييٓ اٌجبديييي  / 

 ( ِمبسٔيييخ دساعيييخ – اٌذٌٚيييخ ِجٍيييظ إرجب٘يييبد ضيييٛء فيييٝ اإلداسٜ اٌميييشاس ضييييرّي ضيييٛاثط

 .ثؼذ ػمذ اٌغيّٕبس اٌالصَ فٝ ضٛء اٌمٛأيٓ ٚاٌٍٛائخ إٌّظّخ ٌزٌه

/  الباحث من الممدم الخاص المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة تسجيل نموذج  7

 اإلعالة ذوى لألشخاص العمل فى الحك)  عنوان تحت رسالة خيال رمضان السيد رفعت

 الدين محى دمحم/ د.أ السيد اشراف تحت(   الدولية واالتفاليات الوطنية التشريعات بين فيما

 . سليم ابراهيم

اٌّٛافمييييخ ػٍييييٝ اشييييشا  اٌغيييييذ ن.د/ دمحم ِذييييٝ اٌييييذيٓ اثييييشا٘يُ عييييٍيُ ػٍييييٝ  -اٌمييييشاس : 

رذيييذ ػٕيييٛاْ  خييييبي سِسيييبْ اٌغييييذ سفؼيييذسعيييبٌخ اٌيييذوزٛساٖ اٌّمذِيييخ ِيييٓ اٌجبدييي  / 

 اٌٛطٕيييييييخ اٌزشييييييشيؼبد ثيييييييٓ فيّييييييب اإلػبلييييييخ رٜٚ ٌألشييييييخبص اٌؼّييييييً فييييييٝ اٌذييييييك 

ٚاٌٍييييٛائخ ثؼييييذ ػمييييذ اٌغيييييّٕبس اٌييييالصَ فييييٝ ضييييٛء اٌمييييٛأيٓ (  اٌذٌٚيييييخ ٚاالرفبليييييبد

 .إٌّظّخ ٌزٌه
 

/  الباحثة من الممدم العام المانون لسم فى الدكتوراه درجة لنيل البحث خطة تسجيل نموذج  8

 العدالة وتحميك مصر فى االلتصادى النظام)  عنوان تحت رسالة أمين دمحم أحمد هند

 سعد خالد/ د.أ السيد اشراف تحت(  ممارنة دراسة – والمأمول الوالع بين االلتصادية

 . زغلول

ػٍيييييٝ سعيييييبٌخ  خبٌيييييذ عيييييؼذ صغٍيييييٛي/  دن. اٌغييييييذاٌّٛافميييييخ ػٍيييييٝ اشيييييشا   -اٌميييييشاس : 

 إٌظيييييبَ  رذيييييذ ػٕيييييٛاْ  نِييييييٓ دمحم ندّيييييذ ٕ٘يييييذ/  خاٌيييييذوزٛساٖ اٌّمذِيييييخ ِيييييٓ اٌجبدثييييي

 دساعيييخ – ٚاٌّيييأِٛي اٌٛاليييغ ثييييٓ االلزصيييبديخ اٌؼذاٌيييخ ٚرذمييييك ِصيييش فيييٝ االلزصيييبدٜ

 ثؼذ ػمذ اٌغيّٕبس اٌالصَ فٝ ضٛء اٌمٛأيٓ ٚاٌٍٛائخ إٌّظّخ ٌزٌه ( ِمبسٔخ

 

طالب الدراسات العليا بعض  الغاء ليد ب المذكرة الممدمة من ادارة الدراسات العليا  بشان  9

 -:.  7102/  7102للعام الجامعى 

 الدبلومة األسم م
 دبلومة المسم الجنائى ريهان محمود صالح سويدان 1

 الجنائىالمانون دبلومة لسم  عبد العزيز علىعلى سامى  2
 الجنائىالمانون دبلومة لسم  كريمة سليمان حسن عطا دمحم 3
 الجنائىالمانون دبلومة لسم  دمحم السيد توفيك بسيونى 4
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 الجنائىالمانون دبلومة لسم  دمحم جودة طه دمحم ابو العينين 5
 الجنائىالمانون دبلومة لسم  دمحم صبحى دمحم على التراس 6
 الجنائىالمانون دبلومة لسم  محمود عامد دمحم شعبان 7
 الجنائىالمانون دبلومة لسم  محمود دمحم ماضى رضوان الشناوى 8
 الجنائىالمانون دبلومة لسم   محمود محمود عمران على الكسبى  9

 لسم المانون العامدبلومة  ابراهيم كرم ابراهيم شحاته 10

 دبلومة لسم المانون العام رشاد محمود عطيهاحمد  11

 دبلومة لسم المانون العام احمد رضا رمضان دمحم شرف 12

 دبلومة لسم المانون العام احمد سعيد عبدالسالم دمحم محمود 13

 دبلومة لسم المانون العام احمد عبدالحميد فتحى عفيفى 14

 المانون العامدبلومة لسم  احمد فاروق عبدالباسط رضوان 15

 دبلومة لسم المانون العام احمد مجدى عبدالبالى عبدالمجيد نجم 16

 دبلومة لسم المانون العام احمد دمحم حلمى شعبان 17

 دبلومة لسم المانون العام احمد دمحم سمير دمحم السيد 18

 دبلومة لسم المانون العام احمد مختار عبداللطيف يوسف ماضى 19

 دبلومة لسم المانون العام دمحم عثماناحمد يسن  20

 دبلومة لسم المانون العام اسالم سيد مصطفى السيد احمد 21

 دبلومة لسم المانون العام اسالم دمحم حامد بشير 22

 دبلومة لسم المانون العام اسماء دمحم رضا بكير مهدى 23

 دبلومة لسم المانون العام اميرة عبدهللا حافظ زايد 24

 دبلومة لسم المانون العام ايمان على جبار رمثان 25

 دبلومة لسم المانون العام جالل على ابو زيد عبدالمحسن 26

 دبلومة لسم المانون العام جهاد مجدى سيد دمحم شاهين 27

 دبلومة لسم المانون العام حماده طه فاروق عبدالحكيم 28

 المانون العامدبلومة لسم  دعاء عطيه طاهر عبدالمادر 29

 دبلومة لسم المانون العام رباب رضا مهدى الجزيرى 30

 دبلومة لسم المانون العام ربيع سعد دمحم حسن 31

 دبلومة لسم المانون العام ريهام محى جرمى سويلم 32

 دبلومة لسم المانون العام سارة ابراهيم دمحم المماش 33

 لسم المانون العامدبلومة  سامح لطفى دمحم ابراهيم رضوان 34

 دبلومة لسم المانون العام سعيد عبدالمحسن دمحم مصطفى 35

 دبلومة لسم المانون العام عصام على كمال الدين دمحم مرسى 36

 دبلومة لسم المانون العام عالء دمحم عبدالاله احمد خليل نوار 37

 دبلومة لسم المانون العام فرج احمد عز الدين على حسن 38

 دبلومة لسم المانون العام فيصل عبدهللا لطيم حامد حمدى 39

 دبلومة لسم المانون العام كريم يوسف دردير ابو الليل 40

 دبلومة لسم المانون العام مارى سامى صدلى توفيك 41

 دبلومة لسم المانون العام دمحم ابراهيم عثمان على 42

 العامدبلومة لسم المانون  دمحم جمال دمحم سليمان 43
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  2016ٌٍؼيييبَ اٌجيييبِؼٝ  اٌغيييبء لييييذ اٌطيييالة ثبٌذساعيييبد اٌؼٍييييب اٌّٛافميييخ ػٍيييٝ  -اٌميييشاس : 

/2017 . 

ثشاابٌ انًاازكشح انًقذيااخ يااٍ وكياام انكهيااخ نهذساساابد انعهيااب ثخصااىص َقاام  ااالة ـ  11

انًبجسااتيش يااٍ كهيااخ انذقااىا جبيعااخ انًُىفيااخ انااً كهيااخ انذقااىا جبيعااخ يذيُااخ انساابداد 

 وانًسجهيٍ يع انسبدح االسبتزح : 

 1ـ ا.د/ خبنذ سعذ صغهىل 
 2 ـ ا.د/ عجذ انهبدي انعششي 

 3   يذً انذيٍـ اـذ/ دمحم 

 4 ا.د/ دسبو انذيٍ دمحم ادًذـ 

ٔمً طالة اٌّبجغزيش ِٓ وٍيخ اٌذمٛق جبِؼخ إٌّٛفيخ اٌٝ وٍيخ اٌّٛافمخ ػٍٝ  -اٌمشاس : 

ا .اٌذمٛق جبِؼخ ِذيٕخ اٌغبداد  :شئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚخذِخ اٌجيئخ  : ِٛضٛػبد خبِغب

انجيئاااخ ثشاااأٌ انكتااابة انًقاااذو ياااٍ انسااايذح د / وكيااام انكهياااخ نشااائىٌ خذياااخ انًجتًاااع وتًُياااخ  .1

ك ثًشكاااض انتذكااايى واالستشااابساد انقبَ َياااخ ثاااأجىس سيضياااخ   ىإنذااابا انعيااابدح انقبَىَياااخ يبنياااب

 .2012ورنك ثُبء عهً قشاس يجهس خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ عٍ شهش فجشايش 

 دبلومة لسم المانون العام دمحم حامد على حامد 44

 دبلومة لسم المانون العام دمحم خميس مرسى على 45

 دبلومة لسم المانون العام دمحم طلعت دمحم السيسى 46

 دبلومة لسم المانون العام دمحم فايز فريج محمود جويده 47

 العامدبلومة لسم المانون  دمحم مأمون احمد حسين 48

 دبلومة لسم المانون العام دمحم محمود حسين محمود 49

 دبلومة لسم المانون العام محمود خاطر عبدهللا خاطر 50

 دبلومة لسم المانون العام محمود دمحم احمد عبدالنبى 51

 دبلومة لسم المانون العام محمود دمحم عبدالسميع جاب هللا 52

 دبلومة لسم المانون العام مروان يسرى توفيك اسماعيل 53

 دبلومة لسم المانون العام مروه محمود مرسى حسانين 54

 دبلومة لسم المانون العام مصطفى دمحم عز الدين حسن طنطاوى 55

 دبلومة لسم المانون العام هانى جابر عبدالبارى بيومى 56

 الخاصالمانون دبلومة لسم  حسن عبدالكريم حسن عبدالحميد المتناوى 57

 المانون الخاصدبلومة لسم  سماح سامى عبدالسميع حسانين 58

 المانون الخاصدبلومة لسم  على احمد على عبدالمنعم 59

 المانون الخاصدبلومة لسم  فاطمة فتحى عبدالعزيز اسماعيل 60

 المانون الخاصدبلومة لسم  ياسر عبدالصمد عبدالمجيد الصردى 61

 المانون الدولىدبلومة لسم  احمداحمد كامل سعدهللا  62

 دبلومة لسم المانون الدولى امير عبدالباعث عطية احمد مصطفى 63

 دبلومة لسم المانون الدولى اية عالء عطيه على 64

 دبلومة لسم المانون الدولى محمود عالء الدين السيد عبد الغنى 65

 الدولىدبلومة لسم المانون  مصطفى محمود أبو بكر منصور 66
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ا  اٌمبٔٛٔيييييييخ اٌؼيييييييبدح إٌذييييييبقاٌّٛافمييييييخ ػٍييييييٝ  -اٌمييييييشاس :    اٌزذىيييييييُ ثّشوييييييض ِبٌيييييييب

 .سِضيخ ثأجٛس اٌمبٔٛٔيخ ٚاالعزشبساد
 

ا ٚإٌصف  اٌؼبششحوبٔذ اٌغبػخ  ٘زا ٚلذ أزٙٝ اإلجزّبع دي  عبػزٗ ٚربسيخٗ   ٚنلفً اٌّذسش فٝ  صجبدب

 ٚٚلغ اٌذبضشْٚ فٝ اٌىشف اٌّشفك .

                                   أمين المجلس          
    المجلس  عميد الكلية ورئيس         يعتمد ؛      د / إيمان السيد عرفه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  SQ00000000I101206وٛد سلُ  
 27/9/2016إصذاس : 

   أ.د/ خالد سعد زغلول               

             

                


