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 1   جامعة مدينة السادات –كلية الحموق 
 

  محضر إجتماع

 مجلس الكلية

  (  9الجلسة رلم ) 

 51/3/7153الموافك  السبت المنعمدة يوم

 7152/7153للعام الجامعى 
 

الموافددددك  السددددبت( المنعمدددددة يددددوم  9بجلسددددتم رلددددم )  إنعمددددد مجلددددس الكليددددة   

وذلددددن بما ددددة ا جتما ددددات  صددددباحا   العاشددددرةفددددى تمددددام السددددا ة  51/3/7153

  ؛  ميد الكلية –بمبنى الكلية برئاسة السيد أ.د/ خالد سعد زغلول 

  -و ضوية كل من السادة :

 لبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الجيئخ د / ايوبى الغيذ ػشفخ  .1

 الؼليبلبئن ثؼول ّكيل الكليخ للذساعبد  د / ػوبد اثشاُين الفمٔ  .2

 د / سجت دغي ػجذالكشين  .3
 لبئن ثؼول ّكيل الكليخ لشئْى الزؼلين ّالطالة

 مبئن ثؼول سئيظ لغن المبًْى الؼبمّال

 لبئن ثؼول سئيظ لغن المبًْى الجٌبئٔ أ.د/ دغبم الذيي دمحم ادوذ  .4

 االعالهيخ هذسط الششيؼخ د/ يذئ دغي ػجذٍ  .5

 ًبئت سئيظ ُيئخ الٌيبثخ اإلداسيخ ًبفغ الغيذ دمحم اعوبػيل دمحم/  الوغزشبس الغيذ  .6

 -وبمشاركة :

 السيد أ/ أحمد خالد هاشم                          سكرتير المجلس -

 -وأ تذر  ن الحضور :

 لبئن ثؼول سئيظ لغن المبًْى الخبص أ.د/ دمحم يؾٗ انذيٍ اثشاْيى سهيى -

 الذّلٔلبئن ثؼول سئيظ لغن المبًْى  أ.د/ ػجذانٓبدٖ انؼششٖ -

 ** إستهل **

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

( ّالظييييالح ّالغييييالم ػليييئ أفسييييل الوشعييييليي عيييييذًب دمحم ة    يييين سدييييت عيييييبدرَ ثبلغييييبدح 

 .. الذسْس هي أػسبء الوجلظ ّرؤٌ عيبدرَ الزْفيك ّالٌجبح للجويغ

 ثم شرع سيادتم بالنظر فى جدول أ مال المجلس
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 الوظبدلبد :هْضْػبد :  أّالا 

    2017 يًْيَػي شِش (  8الوظبدلخ ػلٔ هذسش إجزوبع هجلظ الكليخ الجلغخ سلن. 

 : هذبضش هجبلظ االغبم 

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ انؼبو انمبٌَٕ لسى يغهس يؾضش  -

 الوظبدلخ -المشاس : 

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ انغُبئٗ انمبٌَٕ لسى يغهس يؾضش  -

 الوظبدلخ -المشاس : 
 
 

-   
 : هذبضش اللجبى 

 

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ ٔانطالة انزؼهيى شئٌٕ نغُخ ئعزًبع يؾضش -

 الوظبدلخ -المشاس : 

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ ٔانجؾٕس انؼهيب انذساسبد نغُخ ئعزًبع يؾضش  -

 الوظبدلخ -المشاس : 

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ انضمبفيخ ٔانجؾٕسانؼاللبد  نغُخ ئعزًبع يؾضش -

 الوظبدلخ -المشاس :  -

 .2017 يٕنيٕ شٓش ػٍ خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ نغُخ ئعزًبع يؾضش -

 الوظبدلخ -المشاس : 
 

ا : هْضْػبد اإلدبطخ   .  : اليْجذ بًيب

ا : هْضْػبد لطبع شئْى الزؼلين ّالطالة :    بلثب

 –ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ ئػزًبد َزيغخ كم يٍ انفشلخ األٔنٗ ٔانضبَيخ ٔانشاثؼخ ) اَزظبو  .1

 .2016/2017يإْالد ػهيب " ( ػٍ انؼبو انغبيؼٗ  –اَزسبة " يٕعّ 

  : الوْافمخ  -المشاس. 
 

رطهت انًٕافمخ ػهٗ  ثبنكهيخ ثخصٕص انًزكشح انًمذيخ ئداسح شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة .2

َشب  يكزت رؾٕيالد يشكىٖ ثاداسح انغبيؼخ َظشاً إللٕاػذ انزؾٕيالد انخبصخ ثبنكهيخ 

 -: ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ ٔيطبنجخ انغبيؼخ ثمٕاػذ انزؾٕيالد انخبصخ ثبنكهيخ ، ْٔٗ
 

 : أّالا : الطالة الْاسديي إلٔ الكليخ- 

َمم انميذ أٔ ثبنُسجخ نهفشلخ األٔنٗ يزى لجٕل عًيغ انطالة انٕاسديٍ ػٍ طشيك  -1

انًفصٕنيٍ يٍ عبيؼبد آخشٖ أٔ يؾٕنيٍ يٍ عبيؼبد آخشٖ ثششط أٌ رُطجك ػهيٓى 

 انهٕائؼ ٔانمٕاَيٍ انخبصخ ثبنزؾٕيالد.

ثبنُسجخ نهفشق األػهٗ يزى لجٕل عًيغ انطالة انًؾٕنيٍ يٍ عبيؼبد آخشٖ ؽست  -2

 انهٕائؼ انًؼًٕل ثٓب انزؾٕيالد يبػذا انفشلخ انشاثؼخ.

 ا : ال  -طالة الوذْليي هي الكليخ : بًيب
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% يٍ كم فشلخ دساسيخ ؽست انزمذيش االػهٗ نهطبنت يبػذا 10يسًؼ ثزؾٕيم َسجخ  -1

 انفشلخ انشاثؼخ .

  : الوْافمخ . -المشاس 
 

ا : هْضْػبد الذساعبد الؼليب :  ساثؼب

دثهٕو  –دثهٕيبد انذساسبد انؼهيب ) دثهٕو انمبٌَٕ انؼبو ثشأٌ انًٕافمخ ػهٗ ئػزًبد َزيغخ  .1

دثهٕو انؼهٕو انغُبئيخ ( ٔرنك ػٍ انفصم  –دثهٕو انمبٌَٕ انذٔنٗ  –انمبٌَٕ انخبص 

 .2016/2017انذساسٗ انضبَٗ نهؼبو انغبيؼٗ 

  : الوْافمخ . -المشاس 
 

ئػزًأأأأبد عأأأأذٔل ئيزؾبَأأأأبد انفصأأأأم انذساسأأأأٗ انصأأأأيفٗ نهؼأأأأبو ػهأأأأٗ ثشأأأأأٌ انًٕافمأأأأخ  .2

دثهأأأإٔو  –دثهأأأإٔو انمأأأأبٌَٕ انخأأأأبص  –نأأأأذثهٕو انمأأأأبٌَٕ انؼأأأأبو  2016/2017انغأأأأبيؼٗ 

ٔيُزٓأأأٗ فأأأٗ  8/8/2017دثهأأإٔو انؼهأأإٔو انغُبئيأأأخ ػهأأأٗ أٌ يجأأأذأ فأأأٗ  –انمأأأبٌَٕ انأأأذٔنٗ 

16/8/2017 . 

  : الوْافمخ . -المشاس 
 

ثشأأأأأٌ انًٕافمأأأأخ ػهأأأأٗ اػزًأأأأبد انخطأأأأخ انذساسأأأأيخ نهفصأأأأم انذساسأأأأٗ انصأأأأيفٗ نهؼأأأأبو  .3

خأأأأأأبص ٔانمأأأأأأبٌَٕ نأأأأأأذثهٕيبد انمأأأأأأبٌَٕ انؼأأأأأأبو ٔانمأأأأأأبٌَٕ ان 2016/2017انغأأأأأأبيؼٗ 

 انذٔنٗ ٔانؼهٕو انغُبئيخ . 

  : الوْافمخ . -المشاس 
 

ثشأأأأٌ انًٕافمأأأخ ػهأأأٗ اَزأأأذاة انسأأأبدح أػضأأأب  ْيئأأأخ انزأأأذسيس األرأأأٗ أسأأأًبئٓى نهزأأأذسيس  .4

دثهأأإٔو  –دثهأأإٔو انمأأأبٌَٕ انخأأأبص  –ثأأأذثهٕيبد انذساسأأأبد انؼهيأأأب ) دثهأأإٔو انمأأأبٌَٕ انؼأأأبو 

انمأأأأأأبٌَٕ انأأأأأأذٔنٗ ( ٔرنأأأأأأك خأأأأأأالل انفصأأأأأأم انذساسأأأأأأٗ انصأأأأأأيفٗ نهؼأأأأأأبو انغأأأأأأبيؼٗ 

 . ْٔى :  2016/2017

 أ.د / ػجذالشدوي لشهبى لزذسيظ همشس المبًْى الزجبسٓ هغ الزؼوك . -

 أ.د / ػجذالوٌؼن علطبى لزذسيظ همشسٓ الششيؼخ االعالهيخ ًّظن الذكن فٔ االعالم . -

 سٓ لبًْى الوشافؼبد الوذًيخ ّالزجبسيخ ّالزٌفيز الججشٓ .أ.د/ عذش ػجذالغزبس لزذسيظ همش -

 أ.د/ عؼْدٓ عشدبى لزذسيظ همشس الزجبسح االلكزشًّيَ . -

 أ.د/ ػبطف الفمٔ لزذسيظ همشس الزجبسح االلكزشًّيَ . -

 أ.د/ أًظ جؼفش لزذسيظ همشس المبًْى االداسٓ. -

 أ.د/ سثيغ فزخ الجبة لزذسيظ همشس المبًْى االداسٓ. -
 

  : الوْافمخ ػلٔ اًزذاة الغبدح أػسبء ُيئخ الزذسيظ الوشبس إليِن ثؼبليَ . -المشاس 
 

ثشأأأأأٌ انًٕافمأأأأخ ػهأأأأٗ ئػزًأأأأبد انُزأأأأبئظ ٔانًأأأأُؼ انخأأأأبص ثأأأأبنطالة انٕافأأأأذيٍ األرأأأأٗ  .5

 أسًبئٓى َظشا نٕسٔد انًٕافمبد األيُيخ انخبصخ ثٓى ْٔى : 

 الطبلت / دوذاى عؼيذ دمحم الخشن . -

 ػجذهللا غضآ .الطبلت / ًبيف ثذس  -
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 الطبلت / فيظل ػجذهللا ًجن ادوذ. -

 الطبلت / فِذ ػلٔ عْيذ هغبػذ . -

 الطبلت / عبيش ػجذهللا  بهش هزيت . -
 

  : الوْافمخ ّالؼشع ػلٔ هجلظ الذساعبد الؼليب ثجلغزَ المبدهخ . -المشاس 
 

ثشأأأأأٌ انًأأأأزكشح انًمذيأأأأخ ثخصأأأإٔص انطأأأأالة انهأأأأزيٍ نٓأأأأى انؾأأأأك فأأأأٗ دخأأأإٔل انزأأأأشو  .6

ثؾيأأأأش ال رضأأأأيغ ػهأأأأيٓى فشصأأأأخ انؾصأأأإٔل ػهأأأأٗ دثهٕيأأأأخ نهؼأأأأبو انغأأأأبيؼٗ انصأأأأيفٗ 

( : "  2( ثُأأأأأذ )  7، ٔرنأأأأأك ثُأأأأأب  ػهأأأأأٗ يأأأأأب َصأأأأأذ ػهيأأأأأّ انًأأأأأبدح )  2016/2017

 -يؾزست كم فصهييٍ صيفييٍ ثًضبثخ فصم دساسٗ ٔاؽذ " . ْٔى :
 

  هذيويذ. هٌظْس دمحم19 . ُشبم هجذٓ دمحم13 .دمحم سهسبى ػجذالفزبح7 . ادوذ ثشكبد ػلٔ صًْى1

 . ػجذالشدوي هغلن ّعو20ٔ . كبهل سشذٓ كبهل14 .هذوْد ادوذ هذوْد8 . ادوذ دغي ػجذهللا اثشاُين2

 . عجٔ دمحم يْعف21 .  بلذ هفشج  ٌيبى15 .هذوْد الغيذ دمحم9 . أعؼذ ػجذالذويذ الغيذ3

 . هٌبم يْعف عبلن22 . عبلن ساشذ عبلن16 .هظطفٔ أششف دلو10ٔ . أيخ ػالء ػطيخ4

 . ادوذ عبهٔ الضًبر23ٔ . عؼذ غبصٓ هشصّق17 .هظطفٔ هجذٓ دمحم11 . دػبء دمحم ػجذالِبد5ٓ

 . اعوبػيل ػجذالوٌؼن دمحم24 . فِذ عبلن عؼذ18 . ًبديخ عويش دمحم12 فبري اثشاُين ػجذالؼبم -6

 سهضٓ. دمحم دمحم 28 . سضْاى ػجذالٌبطش27 . سثيغ عؼيذ عؼذ26 . أفٌبى ادوذ ػجذالوطلت25

  . سليخ ثشيش رْفيك طبلخ30 . سشب ػضد هظطف29ٔ

  : هي الئذخ الذساعبد الؼليب . 7الوْافمخ إعٌبداا إلٔ ًض الوبدح    -المشاس )  
 

انًٕافمخ ػهٗ رصٕيت َزيغخ كم يٍ انطالة األرٗ أسًبئٓى ثؼذ يشاعؼزٓب يٍ لجم ثشأٌ  .7

 اإلداسح انؼبيخ نهذساسبد انؼهيب ، ْٔى :

 .2016دثهٕو انمبٌَٕ انؼبو دٔس سجزًجش  –انطبنت / ؽًٕد يطهك دمحم انصبَغ  -

 .2017دثهٕو انمبٌَٕ انؼبو دٔس يُبيش  –انطبنت / ؽسٍ اثشاْيى سارت ؽسٍ  -

 .2017دثهٕو انمبٌَٕ انخبص دٔس يُبيش  –انطبنت / ػغًٗ سهيى سيذ ػغًٗ  -
 

  : اليِن ثؼبليَػلٔ رظْيت ًزيجخ الطالة الوشبس الوْافمخ  -المشاس .  
 

يٍ يؾكًخ انمضب  االداسٖ  18( نسُخ  149ثشأٌ رُفيز انؾكى انصبدس فٗ انذػٕٖ سلى )  .8

نهًذػٗ /خبنذ صبَٗ ػبيذ انؼُىٖ انًميذ ثذثهٕو انمبٌَٕ انؼبو ثبنذساسبد انؼهيب نهؼبو 

 . ٔانزٖ يمضٗ ثزؼذيم َزيغخ انطبنت انًزكٕس ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ : 2015/2016انغبيؼٗ 
 يجخ الطبلت لجل الزؼذيل : ًز

 مالية  امة
لانون 
 دستورى

فلسفة 
وتاريخ 
 المانون

نظم الحكم 
 فى االسالم

لانون 
 جنائى

لانون 
 إدارى

لانون 
 دولى  ام

 مود 
 ادارية

المعدل 
 التراكمى

11 11 11 11 11 11 11 11 2.00 

C C C C C C C C C 

 ًزيجخ الطبلت ثؼذ الزؼذيل : 

 مالية  امة
لانون 
 دستورى

فلسفة 
وتاريخ 
 المانون

نظم الحكم 
 فى االسالم

لانون 
 جنائى

لانون 
 إدارى

لانون 
 دولى  ام

 مود 
 ادارية

المعدل 
 التراكمى

11 11 11 11 11 11 11 11 2.12 

B+ C C C+ B C B B C+ 

 

  : ػلٔ رٌفيز الذكن الوشبس اليَ ثؼبليَالوْافمخ  -المشاس .  
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 : الوجزوغ ّرٌويخ الجيئخ ذهخ هْضْػبد :   بهغب
 

انزؾكأأأيى يمزأأأشػ ثشٔرٕكأأإٔل انزؾكأأأيى ثأأأيٍ يشكأأأى  ًَأأإٔرطئػأأأبدح انُظأأأش فأأأٗ ثخصأأإٔص  .1

يإسسأأأخ انزؾكأأأيى انزغأأأبسٖ انأأأذٔنٗ ٔانًؾهأأأٗ نأأأذٔل انشأأأشق ٔاالسزشأأأبساد انمبََٕيأأأخ ٔ

(  8ػلوييييبا ثتًييييَ ريييين ػييييشع ااهييييش ػليييئ هجلييييظ الكليييييخ ثجلغييييزَ سليييين    االٔسأأأأظ .

 ثإسجبء ااهش لوضيذ هي الذساعخ. ّالزٓ أّطٔ 10/6/2017ثزبسيخ 
 

 : ػليييئ االرفييييبق الوجييييشم ثيييييي هشكييييض الزذكييييين ّاالعزشييييبساد  الوْافمييييخ  -المييييشاس

المبًًْييييخ ّهةعغيييخ الزذكيييين الزجيييبسٓ اليييذّلٔ ّالوذلييئ ليييذّم الشيييشق ااّعييي  

 .لؼمذ دّساد فٔ الزذكين هغزمجالا ثبلششّط الْاسدح فٔ االرفبق
 

ا   : ػبهخ: هْضْػبد  عبدعب

 انششيؼخ – انذٔنٗ انمبٌَٕ – انخبص انمبٌَٕ)  ألسبو سؤسب  انسبدح الزشاػ ثشأٌ .1

 َظشاً  سُزيٍ نًذح  ثؼبنيّ انًزكٕسح األلسبو ْزِ فٗ عذد يؼيذيٍ رؼييٍ ثؼذو(  اإلسالييخ

 . ئنيٓب انًشبس ثبأللسبو انًسبػذيٍ ٔانًذسسيٍ انًؼيذيٍ ػذد نىيبدح
 

 : ػلييئ ػيييذم رؼيييييي هؼييييذيي جيييذد ثباللغيييبم   لغييين الميييبًْى الوْافميييخ   -الميييشاس

لغييين الشيييشيؼخ االعيييالهيخ (  يييالم االػيييْام  –لغييين الميييبًْى اليييذّلٔ  –الخيييبص 

 .(  2018/2019 – 2017/2018الذساعيخ   
 

انًزكشح انًمذيخ يٍ انسيذ أ.د/ ػًيذ انكهيخ ثخصٕص ثذ  رفؼيم شؼجخ انذساسبد  ثشأٌ .2

 .2017/2018ػزجبساً يٍ انؼبو انغبيؼٗ انمبََٕيخ ثبنهغخ اإلعُجيخ ا
 

 : اإلسجبء إلٔ هجلظ الكليخ المبدم لوضيذ هي الذساعخ  -المشاس. 
 
 

ا ّالٌظف  الذبديخ ػششكبًذ الغبػخ  ُزا ّلذ اًزِٔ اإلجزوبع ديث   ّألفل الوذسش  طجبدب

 فٔ عبػزَ ّربسيخَ ّّلغ الذبضشّى فٔ الكشف الوشفك .

 أمين المجلس          
 د / إيمان السيد عرفه   

 يعتمد ؛                

         عميد                                                                              
 الكلية ورئيس المجلس  

  أ.د/ خالد سعد زغلول
 

 

 

 (  SQ00000000I101206كْد سلن  

 27/9/2016إطذاس : 
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 6   جامعة مدينة السادات –كلية الحموق 
 

 


