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محضر إجتماع
مجلس الكلية
الجلسة رقم ( ) 2
المنعقدة يوم األحد الموافق 2016/12/18
للعام الجامعى 2017/2016
إنعقددددد مجلددددس الكليددددة بجلسددددتم رقددددم (  ) 2المنعقدددددة يددددوم األحددددد الموافددددق
 2016/12/18فددددى تمددددام السددددا ة العاشددددرة صددددباحا وذلددددا بقا ددددة ا جتما ددددات
بمبنى الكلية برئاسة السيد أ.د /خالد سعد زغلول – ميد الكلية
و ضوية كل من السادة -:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د  /ايمان السيد عرفة

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون البيئة

د  /عماد ابراهيم الفقى
د  /رجب حسن عبدالكريم

قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
والقائم بعمل رئيس قسم القانون العام
قائم بعمل رئيس قسم القانون الدولى

أ.د /حسام الدين محمد احمد

قائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائى

أ.د /محمد محى الدين ابراهيم سليم

قائم بعمل رئيس قسم القانون الخاص

أ.د /عبدالهادى العشرى

د /يحيى حسن عبده

مدرس الشريعة االسالمية

السيد المستشار  /محمد اسماعيل محمد السيد
نافع

نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية

وبمشاركة -:
 -السيد أ /أحمد خالد هاشم

سكرتير المجلس

** إستهل **
السيييييد اذسييييتار الييييدكتور  /الييييد سييييعد زغلييييوي عميييييد الكلييييية الجلسيييية بسييييم اليييير م
الييير يم ا وال يييالال والسيييالم عليييى نفسيييل المرسيييلي سييييدنا محميييد يييلى عليييي وسيييلم
ثييييم ر ييييب سيييييادل بالسييييادال الحسييييور مييييي نعسييييا المجلييييس ولمنييييى سيييييادل التوفيييييي
والنجييال للجميييع ؛ كمييا لقييدم سيييادل برسييالة شييكر ولقييدير للسيييدال الييدكتورال  /ايمييان السيييد
عرفييي نًيييرا ط لنشيييام ا الييييدائم فيييى دمييية المجتميييع ولنًيييييم ال ييييارات الخار يييية ومعيييير
المالبس للطالب .

ثم شرع سيادتم بالنظر فى جدول أ مال المجلس
كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
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نوالط  :موضوعات الم ادقات :
▪ الم ادقة على محسر إ تماع مجلس الكلية الجلسة رقم  1ا المنعقدال بتاريخ
.2016/11/19
▪ محاضر مجالس اذقسام :
 محضر مجلس قسم القانون العام عن شهر نوفمبر .2016القرار  - :الم ادقة
 محضر مجلس قسم القانون العام عن شهر ديسمبر .2016القرار  - :الم ادقة
 محضر مجلس قسم القانون الجنائى عن شهر ديسمبر .2016القرار  - :الم ادقة
 محضر مجلس قسم القانون الخاص عن شهر ديسمبر .2016القرار  - :الم ادقة
 محضر مجلس قسم القانون الدولى عن شهر ديسمبر .2016القرار  - :الم ادقة
 محضر مجلس قسم الشريعة االسالمية عن شهر ديسمبر .2016القرار  - :الم ادقة
▪ محاضر اللجان :
-

محضر إجتماع لجنة شئون التعليم والطالب عن شهر نوفمبر .2016
القرار  - :الم ادقة

-

محضر إجتماع لجنة شئون التعليم والطالب عن شهر ديسمبر .2016
القرار  - :الم ادقة

-

محضر إجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث عن شهر نوفمبر .2016
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القرار  - :الم ادقة
-

محضر إجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث عن شهر ديسمبر .2016
القرار  - :الم ادقة

 محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر نوفمبر .2016القرار  - :الم ادقة
-

محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر ديسمبر .2016
القرار  - :الم ادقة

ثانيا ط  :موضوعات اإل امة  :ال يو د .
ثالثا ط  :موضوعات قطاع شئون التعليم والطالب :
 .1المذذذذ كرم الم دمذذذذر مذذذذ لدارم شذذذذالب الت لذذذذيم باللذذذذ  /شذذذذ ل ذذذذادم يذذذذد اللالذذذذ/ /
ضذذياك كمذذام محمذذد ليذذ – المب ذذبق يذذدب سذذ  /لباذذ سذذ التج يذذد بل ذذادم يذذدب
لل ذذذام الجذذذام  2017/2016م  .حيذذذم تذذذم ب ذذذق يذذذد اللالذذذ /المذذذ كبر ذذذ ال ذذذام
الجذذذام  2015/2014ل لباذذذ سذذذ التج يذذذد ى ب ذذذد أ اذذذ لجراكاتذذذ ال ا ب يذذذر حيذذذام
التج يذذذد بأ ذذذ م ايذذذر مللذذذب /للتج يذذذد اااليذذذا بأحضذذذر الشذذذاادم الدالذذذر لذذذ لذذذ
تاريخ 2016/11/16م.
القرار  - :الموافقة .
 .2الطلب المقدم من الطالب  /محمد حسن ابراهيم حالوة بشأن قبول العذر المرضى عن
مادة القانون التجارى بناء على ما جاء بالتقرير الطبى رقم  390بتاريخ 2016/6/8
الصادر من االدارة الطبية بجامعة مدينة السادات والذى أوصى بـ "  ......قبول العذر
المرضى عن مادة القانون التجارى " .
القرار  - :عدم الموافقة نًرا لتعار الطلب المذكور بعالي مع اال كام واللوائح
الجامعية ون وص القانون رقم  49لسنة  1972بشأن لنًيم الجامعات والئحت
التنفيذية يث نن الطالب  /محمد س ابراهيم الوال قد لقدم لالمتحان بمادال القانون
التجارى للعام الجامعى  2016/2015ونجح ب ا.
رابعا ط  :موضوعات الدراسات العليا :
 .1الكتاااااب المقاااادم ماااان اللساااايد  /أمااااين الكليااااة بشااااأن مقتاااار تشااااكي لجنااااة االشاااارا علااااى
امتحانااااات الدراسااااات العليااااا الفصاااا الدراسااااى االول للعااااام الجااااامعى  2017/2016علااااى
النحو التالى :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

.د /ميد الكلير  -راليسا ً ( مشر ا اما ً ل االمتحا ات دا د لبم ال ا ب الدبل
ال ام ).
د  /بكيم الكلير للدراسات ال ليا – ضبا.
د /بكيم الكلير لشالب الت ليم بالل  – /ضبا ً .
د /بكيم الكلير لشالب خدمر المجتمع بت مير ال يالر – ضبا ً .
أ /أمي الكلير – ضبا ً .
أ /مدير لدارم الدراسات ال ليا – ضبا ً .

القيييرار  - :الموافقييية ويكليييل السييييد اليييدكتور  /عمييياد الفقيييى وكييييل الكليييية للدراسيييات العلييييا
باالشراف على دبلوم القانون الدولى.
 .2الم كرم الم دمر م السيد  /أمي الكلير ش مد أجازم المدرس المسا د  /محمبد دالحليم
محمد اسما يم لمدم أر ر أشار ل تداك م  2016/9/16حت  2017/1/15اك ل اللل/
الم دم م سيادت .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى مييييدال ن ييييازال المييييدرس المسيييياعد  /محمييييود عبييييدالحليم محمييييد
اسماعيل مع التنبي علي بعدم التجديد مرال آ رى.
 .3الللذذذ /الم ذذذدم مذذذ ال احذذذم  /محمذذذد محمذذذد يبسذذذق يذذذد شذذذ تسذذذجيم خلذذذر حذذذم ل يذذذم
ذذذذ الضذذذذرر الم ذذذذب ذذذذ المسذذذذالبلير المدي ذذذذر –
درجذذذذر الذذذذدكتبراب ذذذذبا ( الت ذذذذبي
اذذذا ى لمذذذا ذذذ ال احذذذم حا ذذذم لذذذ د لذذذبم
دراسذذذر م ار ذذذ ) ب مذذذم السذذذيم ار الخذذذا
ت دير جيد .
ال ا ب الج اال ت دير م بم بد لبم ال ا ب الخا
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسيييييالة اليييييدكتورام المقدمييييية مييييي البا يييييث  /محميييييد محميييييد يوسيييييل عييييييد لحيييييا عنيييييوان
التعيييوي عييي السييييرر المعنيييوى فييييى المسيييئولية المدينيييية – دراسييية مقارنيييي ا بعيييد عقييييد
السيمنار الالزم فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .4الطلاااب المقااادم مااان الباحثاااة  /ريهاااان محااارو السااايد اباااراهيم عطيااا بشاااأن تساااجي خطاااة
بحاااا لنياااا درجااااة الااااداتوراه بعنااااوان ( المساااائولية عاااان االشااااياء الغياااار حياااا فااااى القااااانون
الماادنى ) وعماا الساايمنار الخاااص بهااا  ،علمااا بااأن الباحثااة حاصاالة علااى دبلااوم فااى القااانون
االدارى بتقدير مقبول ودبلوم فى القانون الخاص بتقدير مقبول.
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسيييالة اليييدكتورام المقدمييية مييي البا ثييية  /ري يييان محيييروس السييييد ابيييراهيم عطيييي لحيييا
عنيييوان المسيييئولية عييي االشييييا الغيييير يييي فيييى القيييانون الميييدنىا بعيييد عقيييد السييييمنار
الالزم فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .5الطلااب المقااادم مااان الباحااا  /ساامير محماااد عبااادالمنعم محماااد بشااأن تساااجي خطاااة بحااا لنيااا
درجااااة الااااداتوراه بعنااااوان ( ضاااامان أذى الاااانفس الناااااجم عاااان حااااوادث المرابااااات اآلليااااة –
دراسااة مقارناا ) وعماا الساايمنار الخاااص بهااا  ،علمااا بااأن الباحاا حاصاا علااى دبلااوم فااى
قانون التحكيم بتقدير ( ب ) ودبلوم فى القانون الخاص بتقدير جيد .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسييييالة الييييدكتورام المقدميييية ميييي البا ييييث  /سييييمير محمييييد عبييييدالمنعم محمييييد لحييييا عنييييوان
ضيييمان نرى الييينفس النيييا م عييي يييواد المركبيييات اآلليييية – دراسييية مقارنييي ا بعيييد عقيييد
السيمنار الالزم فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات

4

محضر إجتماع مجلس الكلية الجلسة رقم (  ) 2المنعقدة بتاريخ 2016/12/18

 .6الطلااب المقاادم ماان الباح ا  /ع ا مصااطفى أبااو المجااد رمضااان ابااو ليل ا بشااأن تسااجي خطااة
بحااا لنيااا درجاااة الاااداتوراه بعناااوان ( خطاااأ المضااارور وأثاااره علاااى المسااائولية المدنياااة –
دراسااة مقارناا ) وعماا الساايمنار الخاااص بهااا  ،علمااا بااأن الباحاا حاصاا علااى دبلااوم فااى
العلوم االدارية بتقدير جيد جدا ودبلوم فى القانون الخاص بتقدير جيد .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسييالة الييدكتورام المقدميية ميي البا ييث  /عيي م ييطفى نبييو المجييد رمسييان ابييو ليليي لحييا
عنييييوان طييييأ المسييييرور ونثييييرم علييييى المسييييئولية المدنييييية – دراسيييية مقارنييييةا بعييييد عقييييد
السيمنار الالزم فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .7الطلاااب المقااادم مااان الباحااا  /محماااد فتحاااى السااايد حاماااد بشاااأن تساااجي خطاااة بحااا لنيااا
درجاااة الاااداتوراه بعناااوان ( حسااان النيااا فاااى التصااارفات وتطبيقهاااا لااابع العقاااود المدنياااة )
وعماا السااايمنار الخااااص بهاااا  ،علمااا باااأن الباحااا حاصااا علااى دبلاااوم فاااى القاااانون الخااااص
بتقدير مقبول ودبلوم فى الشريعة االسالمي بتقدير مقبول .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسيييالة اليييدكتورام المقدمييية مييي البا يييث  /محميييد فتحيييى السييييد اميييد لحيييا عنيييوان سييي
النيييي فيييى الت يييرفات ولطبيق يييا ليييبع العقيييود المدنييييةا بعيييد عقيييد السييييمنار اليييالزم فيييى
ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .8الطلاااب المقااادم مااان الباحااا  /مصاااطفى مجااادى عباااده حسااان مطااار بشاااأن تساااجي خطاااة بحااا
لنيااا درجاااة الاااداتوراه بعناااوان ( المسااائولية المدنياااة الناشااائة عااان االخاااالل باااااللت ام بالسااارية
) وعماااا الساااايمنار الخاااااص بهااااا  ،علمااااا بااااأن الباحاااا حاصاااا علااااى دبلااااوم فااااى العلااااوم
القضائية بتقدير جيد ودبلوم فى القانون الخاص بتقدير جيد .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /محمييييد محييييى الييييدي ابييييراهيم سييييليم علييييى
رسيييالة اليييدكتورام المقدمييية مييي البا يييث  /م يييطفى مجيييدى عبيييدم سييي مطييير لحيييا عنيييوان
المسيييئولية المدنيييية الناشيييئة عييي اال يييالي بيييااللت ام بالسيييريةا بعيييد عقيييد السييييمنار اليييالزم
فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .9الطلاااب المقااادم مااان الباحااا  /عمااارو خالاااد عباااده محااارم بشاااأن تساااجي خطاااة بحااا لنيااا
درجااااة الااااداتوراه بعنااااوان ( اثاااار العاااارو االسااااتثنائية علااااى حقااااون االنسااااان فااااى القااااانون
الاااادولى العااااام ) وعماااا الساااايمنار الخاااااص بهااااا  ،علمااااا بااااأن الباحاااا حاصاااا علااااى دبلااااوم
القااانون العااام بتقاادير جيااد ودبلااوم العلااوم الجنائيااة بتقاادير جيااد  .وقااد وافاا الساايد أ.د /رئاايس
قسم القانون الدولى على التسجي .
القييييرار  - :الموافقيييية علييييى اشييييراف السيييييد ن.د /عبييييدال ادى محمييييد العشييييرى علييييى رسييييالة
اليييدكتورام المقدمييية مييي البا يييث  /عميييرو اليييد عبيييدم محيييرم لحيييا عنيييوان اثييير الًيييروف
االسيييتثنائية عليييى قيييو االنسيييان فيييى القيييانون اليييدولى العيييام ا بعيييد عقيييد السييييمنار اليييالزم
فى ضو القواني واللوائح المنًمة لذلك.
 .10الماااذارة المقدماااة مااان السااايد الاااداتور  /وايااا الكلياااة للدراساااات العلياااا بشاااأن إلتحاااان بعااا
الطالب بدورة القيد للعام الجامعى  2017/2016وهم -:
 الطالب  /حمدان سعيد محمد الخشم – دبلوم القانون الجنائى . الطالب  /ناصر ابراهيم سعد ابراهيم الحوطى – دبلوم القانون الخاص . الطالب  /محمد السيد زب حسن السيد – دبلوم القانون العام .كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
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القرار  - :الموافقة على التحا الطالب اذلى نسمائ م بقيد العام الجامعى  2017/2016وهم -:
 الطالب  /مدان سعيد محمد الخشم – دبلوم القانون الجنائى . الطالب  /نا ر ابراهيم سعد ابراهيم الحومى – دبلوم القانون الخاص . -الطالب  /محمد السيد ع ب س السيد – دبلوم القانون العام .

امسا ط  :موضوعات دمة المجتمع ولنمية البيئة :
 .1الكتااااب المقااادم مااان السااايدة د  /ايماااان عرفااا وايااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
بشااأن تنعاايم وإقامااة رحلااة الااى ماادينتى االقصاار واسااوان بعااد أجااا ة نصااع العااام الجااامعى
.2017/2016
القرار -:الموافقة على إقامة الر لة .
 .2الكتااااب المقااادم مااان السااايدة د  /ايماااان عرفااا وايااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
بشاااأن برناااامل الرحلاااة الاااى مااادينتى االقصااار واساااوان وتااادعيم الرحلاااة بمبلااا ماااالى وقااادرة
" "78000.00جنيها .
القرار  -:الموافقة والعر على السيد ن.د /رئيس الجامعة .
 .3الكتااااب المقااادم مااان السااايدة د  /ايماااان عرفااا وايااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
بشاااأن تغاااريم أى قالاااب يقاااوم بالتااادخين فاااى الحااارم الجاااامعى مبلااا وقااادره خمساااون جنيهاااا
على ان توضع فى حساب صندون الطلبة .
القرار  -:الموافقة على اذلى-:
• تطبي نص المادة رقم (  ) 46من القانون رقم  4لسنة  1994بشاأن قاانون البيئاة والماادة رقام (
 ) 48ماان قاارار رئاايس مجلااس الااو راء رقاام  338لساانة  1995بشااأن الالئحااة التنفيذيااة لااذات
القانون واللذان ينصا على " يلت م المدير المسئوي ع المنشأال بالخار اإل را ات الكفيلية بمنيع
التد ي في اذماك العامة المغلقة0"....
• تغريم ا من يدخن من ( السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة – االدارين – الطاالب )
مبلا وقاادرة خمسااون جنيهااا ن وذلا بناااء علااى مااا جاااء بالبنااد الرابااع ماان المااادة ( )87ماان ذات
القانون المذاور بعالي والتى تنص على " ويعاقيب بغرامية ال لقيل عي مسيي نيي وال ل ييد

على مائة ني كل م يخالل كم الفقرال الثانية م المادال  46م هذا القانون ".

• وضع مقترل ذلية لح يل وسداد غرامة التد ي .

سادسا ط  :موضوعات اللجان المنبثقة :

لطبيقيييا ط لقيييرار رئييييس الجم وريييية رقيييم  809لسييينة  1975بشيييأن الالئحييية التنفيذيييية الخا ييية بقيييانون لنًييييم
الجامعات رقم  49لسنة 1972
•
•
•
•

الباب اذوي  :لكوي الجامعات واإل ت ا ات ونًام العمل بالمجالس
ثانيا  :اال ت ا ات ونًام العمل فى المجالس
 – 3إدارال الكلية
ميييادال  : 27يشيييكل مجليييس الكليييية مييي بيييي نعسيييائ ومييي غيييير هيييم مييي نعسيييا هيئييية التيييدريس
والمتخ ييييي لجانييييا ط فنييييية لبحييييث الموضييييوعات التييييى لييييد ل فييييى ا ت ا يييي وعلييييى اذ يييي
اللجان اآللية :
 -لجان شئون التعليم والطالب.
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-

لجنة الدراسات العليا والبحو .
لجان المختبرات والج ال العلمية .
لجنة العالقات العلمية والثقافية الخار ية .
لجنة المكتبات .
لجنة دمة المجتمع ولنمية البيئة .

 .1إعادال النًر فى موافقة مجلس الكلية بجلست رقم  1ا المنعقدال بتاريخ  2016/11/19على
لشكيل لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعى  2017/2016على نن لكون اللجنة على النحو
التالى بدالط م التشكيل الساب ويعمل ب ا بدن ط م ش ر ديسمبر . 2016
-

التشكيل الساب :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

-

ن.د  /الد سعد زغلوي
د  /عماد الفقى
د  /هانى يحيى
ن /م طفى مدان
ن /ن مد الد هاشم
هبة عامل
ن /اية محمد عبد

رئيسا ط
عسو
عسو
عسو
عسو
عسو
سكرليرا

التشكيل الجديد :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ن.د  /الد سعد زغلوي
د  /عماد الفقى
ن /م طفى مدان
ن /نواي عبدالراز
ن /ن مد الد هاشم
هبة عامل
ن /اية محمد عبد

رئيسا ط
عسو
عسو
عسو
عسو
عسو
سكرليرا

القرار  :الموافقة على التشكيل الجديد والعمل ب بدا ط م ش ر ديسمبر .2016
هذا وقد انت ى اإل تماع يث كانا الساعة الوا دال والن ل مسا ط ونقفل المحسر فى ساعت
ولاريخ ووقع الحاضرون فى الكشل المرف .
أمين المجلس
د  /إيمان السيد عرفه
يعتمد ؛

عميد

الكلية ورئيس المجلس
أ.د /خالد سعد زغلول
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