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محضر إجتماع
مجلس الكلية
الجلسة رقم ( ) 1
المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/11/19
للعام الجامعى 2017/2016
إنعقددددد مجلددددس الكليددددة بجلسددددتم رقددددم (  ) 1المنعقدددددة يددددوم السددددبت الموافددددق
 2016/11/19فدددددددى تمدددددددام السددددددداوة البانيدددددددة و دددددددر دددددددرا و لددددددد بقاودددددددة
اإلجتماوددددات بمبنددددى الكليددددة بر.اسددددة السدددديد د /الددددد سددددعد لددددو – وميددددد
الكلية
ووضوية ك من السادة -:

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

د  /ايمان السيد عرفة

قائم بعمل وكيل الكلية لشئون البيئة

د  /عماد ابراهيم الفقى

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

د  /رجب حسن عبدالكريم
أ.د /عبدالهادى العشرى
أ.د /حسام الدين محمد احمد
أ.د /محمد محى الدين ابراهيم
سليم
د /يحيى حسن عبده

قائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائى
قائم بعمل رئيس قسم القانون الخاص
مدرس الشريعة

وبم اركة -:
سكرتير المجلس

 -السيد أ /أحمد خالد هاشم

** إست

**

السيييييد اذسييييتار الييييدكتور الييييد سييييعد زغلييييو عميييييد الكلييييية الجلسيييية م بسييييم اليييير م
الييير يم ا وال يييالال والسيييالم عليييى ن سيييل المرسيييلي سييييدنا م ميييد يييلى عليييي وسيييلم
ثييييم ر يييي سييييياال بالسييييااال ال سييييور مييييي نعسييييا المجلييييس ولمنييييى سييييياال التو يييييي
والنجاح للجميع ..

بم رع سيادتم بالن ر فى جدو وما المجلس
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نولا  :موضوعات الم ااقات :
▪ م اضر مجالس اذقسام :
 محضر مجلس قسم القانون العام عن شهر أكتوبر .2016القرار  - :الم ااقة
▪ م اضر اللجان :
 محضر إجتماع لجنة شئون التعليم والطالب عن شهر أكتوبر .2016القرار  - :الم ااقة
 محضر إجتماع لجنة الدراسات العليا والبحوث عن شهر أكتوبر .2016القرار  - :الم ااقة
 محضر إجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر أكتوبر .2016القرار  - :الم ااقة
 محضر إجتماع لجنة المكتبات عن شهر سبتمبر .2016القرار  - :الم ااقة
ثانيا ا  :موضوعات اإل اطة :
 .1الكتاااااب الااااوارد ماااان إدارا أمانااااة المجااااالس بالجامعااااة بشاااا ن موافقااااة مجلااااس الجامعااااة
بجلسااااات  ) 2بتااااااري  2016/10/26علاااااى المااااامكرا المقدماااااة بشااااا ن تشاااااكي مجلاااااس
الكلية اعتبارا من العام الجامعى.2017/2016
القرار  - :ن يط المجلس علما ا .
 .2قاااارار الساااايد أ.د  /رماااايس الجامعااااة رقاااام  ) 2236بتاااااري  2016/11/9بشاااا ن تعااااين
الساااادا أعضاااا هيئاااة التااادريس التاااى أسااامامهم قااااممين بعمااا راساااا ا قساااام المو اااح
قرين ك منهم كالتالى -:
▪ أ.د /عبدالهادى العشرى – قامم بعم رميس قسم القانون الدولى .
▪ أ.د /محمد محى الدين سليم – قامم بعم رميس قسم القانون الخاص.
▪ أ.د  /حسام الدين محمد أحمد – قامم بعم رميس قسم القانون الجنامى .
القرار  - :ن يط المجلس علما ا .
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 .3الكتااااااب الماااااادر مااااان السااااايد أ.د /عمياااااد الكلياااااة للسااااايد أ.د /رمااااايس الجامعاااااة للتفضااااا
بالموافقاااة علاااى إعاااادا تو ياااع وتشاااكي أعضاااا هيئاااة التااادريس والهيئاااة المعاوناااة علاااى
ا قسام الجديدا طبقا لما جا بالفم ا ول من المحة الكلية طبقا للكشف المرفق.
القرار  - :ن يط المجلس علما ا .
ثالثا ا  :موضوعات قطاع شئون التعليم والطالب :
 .1جدول إمتحانات التخلفات دور يناير . ) 2017
القرار  - :الموا قة .
 .2جدول إمتحانات الفم الدراسى ا ول دور يناير . ) 2017
القرار  - :الموا قة .
 .3جدول إمتحانات التعليم المفتوح دور يناير .) 2017
القرار  - :الموا قة .
 .4المااامكرا المقدماااة للسااايد أ.د  /عمياااد الكلياااة مااان إدارا شااائون التعلااايم والطاااالب بشااا ن
تحدياااااد المماااااروفات الدراساااااية للطاااااالب الوافااااادين الااااامين يقوماااااون بدراساااااة ماااااواد
تكميلياااة معادلاااة ) وهااام -:ناصااار بااادر محماااد علاااى ال يااا الطياااار  -محماااد حساااين
غلوم محمد الكندرى ) .
جييييا قييييرار المجلييييس علييييى الن ييييو التييييالى  - :ن يطيييي المجلييييس علمييييا ا ونو ييييى
بت ديييييد الم ييييرو ات الدراسييييية علييييى الن ييييو ا لييييى  :مبليييي م  1500ا اولر رسييييم
قيد لد ع ذو مرال و مبل م 500ا اولر رسم ا و لكل مااال اراسية .
رابعا ا  :موضوعات الدراسات العليا :
 .1جاااادول إمتحانااااات الفماااا الدراسااااى ا ول الدراسااااات العليااااا دبلااااوم دبلااااوم القااااانون
العاااام – دبلاااوم القاااانون الخااااص – دبلاااوم القاااانون الجناااامى – دبلاااوم القاااانون الااادولى )
للعام الجامعى .2017/2016
القرار  - :الموا قة
 .2الكتااااب المقااادم مااان السااايد الااادكتور  /وكيااا الكلياااة للدراساااات العلياااا والبحاااوث للسااايد
أ.د/عمياااد الكلياااة بشااا ن التفضااا بالموافقاااة علاااى عااارل المو اااوعات التالياااة علاااى
مجلس الكلية:
▪ إبااادا الااارأى النهاااامى فاااى الكتااااب الاااوارد مااان السااايد أ.د /ناماااب رمااايس الجامعاااة
للدراساااات العلياااا فيماااا اساااتقر اليااا المجلاااس ا علاااى للدراساااات العلياااا بجلسااات
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المنعقااااادا بتااااااري  2016/10/5علاااااى أن دبلاااااومتى الحقاااااو ال تسااااااويا درجاااااة
الماجستير وإنما تؤهال للتسجي للدكتوراه.
▪ تحديااااد موقااااف الطااااالب المتقاااادمين لاااادبلوم الدراسااااات العليااااا للعااااام الجااااامعى
 - 2017/2016اللااامين قاااد حمااالوا علاااى دبلاااوم أخااارى فاااى القاااانون ساااوا مااان
جامعااااة السااااادات أو أى جامعااااة أخاااارى – ماااان التوصااااية الااااواردا ماااان رماااايس
قطااااااع الدراساااااات القانونياااااة باااااالمجلس ا علاااااى للجامعاااااات التاااااى أوصااااا

ضيييرورال اذلتيييرام بشيييرط يييو المتقيييدم للدراسيييات العلييييا عليييى لقيييدير جييييد
عليييى اذقيييل يييى مر لييية الليسيييانس وذلاااو دون ارشاااارا للطاااالب الحاصااالين
على دبلومات سابقة من عدم .
القرار :
▪ بالنسييييبة للبنييييد اذو  :الموا قيييية مييييع التوكيييييد علييييى نن ال ييييو علييييى ابلييييومتي
يعيييياال ماجسييييتير كمييييا ييييي لالن للتسييييجيل لدرجيييية الييييدكتورا و قييييا ليييين القييييانون
والالئ ة.
▪ بالنسييييبة للبنييييد الثييييانى  :الموا قيييية علييييى قبييييو الت ييييا الطييييالب ال ا ييييلي علييييى
ابلوميية ميي كليييات ال قييو للتقييديم بالدبلوميي الثانييية سييتنااا ا لييى نيي المييااال رقييم
م  140ا والمييييااال رقييييم م  141ا ميييي الالئ يييية التنفيذييييية لقييييانون لنظيييييم الجامعييييات
رقم  49لسنة . 1972
 .3الكتااااب المقااادم مااان السااايد الااادكتور /وكيااا الكلياااة للدراساااات العلياااا والبحاااوث للسااايد
أ.د /عمياااد الكلياااة بشااا ن تحديااااد موقاااف الطاااالب الوافاااادين المقيااادين بالعاااام الجااااامعى
 2016/2015والبااااااقين لالعاااااادا بالعاااااام الجاااااامعى  2017/2016نظااااارا لعااااادم ورود
بعااال الموافقاااات ا منياااة الخاصاااة بهااام وتحدياااد موعاااد الباااد فاااى تحماااي الرساااوم
الدراسية الخاصة بهم.
القرار -:
الموا قييييية عليييييى ا يييييو الطيييييالب الوا يييييدي اإلمت يييييان ل يييييي وروا الموا قيييييات
اذمنيييية الخا ييية بفيييم وا يييع الم يييرو ات الدراسيييية كميييا نو يييى المجليييس بسيييرورال
اإللتيييرام ب جيييي النتيجيييية وعييييدم اسييييتخراا الشيييفااات نو عييييالن النتييييائ الخا يييية بفييييم
ل ي ال و على الموا قات اذمنية الخا ة بفم.
 .4الماامكرا المقدمااة ماان الساايد الاادكتور  /وكيااا الكليااة للدراسااات العليااا للساايد أ.د /عمياااد
الكلياااة بشااا ن تحدياااد قيماااة مكافااا ا مالحظاااة الدراساااات العلياااا للماااراقبين والمالحظاااين
علاااى أن تكاااون  50جنيااا ) عااان كااا ياااوم امتحاناااات باال اااافة إلاااى نسااابة  %3مااان
ا ساسى .
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القرار -:
الموا قييية عليييى ماجيييا بالميييذكرال المشيييار ليفيييا والمقدمييية مييي السييييد اليييدكتور
وكيل الكلية للدراسات العليا والب وث .
 .5الممكرا المقدمة من السيد د  /وكي الكلية للدراسات العليا للسيد أ.د /عميد الكلية بش ن
تو يح أسباب انتداب عدد من أعضا هيئة من خارج الكلية للتدريس بدبلوم الدراسات
العليا دبلوم القانون العام – دبلوم القانون الجنامى – دبلوم القانون الخاص – دبلوم
القانون الدولى العام ) وذلو بنا على الكتاب الوارد من اردارا العامة للدراسات العليا.
القرار - :
الموا قييييية عليييييى انتيييييداب السيييييااال نعسيييييا ليئييييية التيييييدريس اذليييييى نسيييييمائفم
بالمييذكرال المشيييار ليفييا للتيييدريس بييدبلومات الدراسيييات العليييا كميييا لييو موضييي بالميييذكرال
ورلك للعام الجامعى .2017 2016
 .6الكتاب المقدم من السيد أ.د /حسام الدين محمد أحمد القامم بعم رميس قسم القانون
الجنامى بش ن نق القيد وارشراف للباحث  /منار عال الماوى من كلية الحقو –
جامعة المنوفية إلى كلية الحقو – جامعة مدينة السادات مع ارحتفاظ بالمدا التى قضتها
فى التسجي .
القرار -:
الموا قييية عليييى نقيييل القييييد واإلشيييراا الخييياص بالبا ثييية منيييار عيييال ال ييياو
مييي كليييية ال قيييو جامعييية المنو يييية ليييى كليييية ال قيييو جامعييية مدينييية السيييااات كميييا
نو يييى المجليييس بإ تفيييال البا ثييية بالميييدال التيييى قسيييتفا يييى التسيييجيل عليييى نن يكيييون
التسيييييجيل ل ييييي اشيييييراا السييييييد اليييييدكتور عمييييياا ابيييييراليم الفقيييييى – نسيييييتار القيييييانون
الجنائى المساعد ووكيل الكلية للدراسات العليا والب وث.
امسا ا  :موضوعات دمة المجتمع ولنمية البيئة :
 .1الكتااااب المقااادم مااان السااايدا الااادكتورا  /وكيااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
للسااايد  /أ.د /عمياااد الكلياااة بشااا ن التفضااا بالموافقاااة علاااى تنظااايم واستضاااافة معااارل
للمالباااس الجااااهعا ب ساااعار مخفضاااة لطاااالب الكلياااة  .علاااى ان يقاااام المعااارل خاااالل
شهر ديسمبر .2016
القرار -:
الموا قييية عليييى المقتيييرح المقيييدم مييي السييييدال اليييدكتورال وكييييل الكليييية لشيييئون
البيئيييية و دميييية المجتمييييع بشييييون لنظيييييم معييييرم للمالبييييس الجييييالرال بوسييييعار مخفسيييية
كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات

5

محضر إجتماع مجلس الكلية الجلسة رقم (  ) 1المنعقدة بتاريخ2016/11/19

للطيييالب كميييا نو يييى المجليييس بإعيييداا ميييذكرال بيييذلك للعيييرم عليييى السييييد ن.ا رئييييس
الجامعة .
 .2الكتااااب المقااادم مااان السااايدا الااادكتورا  /وكيااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
للسااايد  /أ.د /عمياااد الكلياااة بشااا ن التفضااا بالموافقاااة علاااى تجهياااع قاعاااة لتنظااايم ور
تدريبيااة لطااالب الفرقااة الرابعااة انتظااام ) علااى ماادار العااام وذلااو ماان خااالل محكمااة
تدريبية ونموذج محاكاا.
القرار -:
الموا قييية عليييى المقتيييرح المقيييدم مييي السييييدال اليييدكتورال وكييييل الكليييية لشيييئون
البيئييية و دمييية المجتميييع بشيييون لجفيييير قاعييية للتيييدري عليييى نميييارا الم كمييية التدريبيييية
ونميييورا الم اكييياال كميييا نو يييى المجليييس بإعيييداا ميييذكرال بيييذلك للعيييرم عليييى السييييد
ن.ا رئيس الجامعة .
 .3الكتااااب المقااادم مااان السااايدا الااادكتورا  /وكيااا الكلياااة لخدماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااة
للساااايد  /أ.د /عميااااد الكليااااة بشاااا ن التفضاااا بالموافقااااة علااااى تنظاااايم ناااادوا بعنااااوان
الهجرا غير الشرعية وكيفية معالجتها خالل شهر نوفمبر .2016
القرار -:
مناسبا ا .

الموا قييية ميييع لكلييييل السييييد اليييدكتورال يميييان السييييد عر ييية بيييدعوال مييي ليييرا

سااسا ا  :موضوعات اللجان المنبثقة :

لطبيقيييا ا لقيييرار رئييييس الجمفوريييية رقيييم  809لسييينة  1975بشيييون الالئ ييية التنفيذيييية الخا ييية
بقانون لنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
•
•
•
•

الباب اذو  :لكوي الجامعات واإل ت ا ات ونظام العمل بالمجالس
ثانيا  :ال ت ا ات ونظام العمل ى المجالس
 – 3اارال الكلية
مييااال  : 27يشييكل مجلييس الكلييية م ي بييي نعسييائ وم ي غييير لييم م ي نعسييا ليئيية
التيييييدريس والمتخ يييييي لجانيييييا ا نيييييية لب يييييي الموضيييييوعات التيييييى ليييييد ل ييييييى
اللجان ا لية :
ا ت ا وعلى اذ
 لجان شئون التعليم والطالب. لجنة الدراسات لعليا والب وث. لجان المختبرات والجفرال العلمية . لجنة العالقات العلمية والثقا ية الخارجية . -لجنة المكتبات .
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 لجنة دمة المجتمع ولنمية البيئة . .1أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة شئون التعليم والطالب
للعام الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من التشكي
السابق ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
 التشكيل الجديد :رميسا ً
د  /رجب حسن عبدالكريم
.1
عضو
د  /محمد جالل العيسوى
.2
عضو
أ /عايدا عبدال فار
.3
عضو
أ /تامر قورا
.4
عضو
أ /محمد عبدالمجيد
.5
عضو
أ/هبة عاطف
.6
سكرتيرا
أ /أحمد خالد هاشم
.7
القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
 .2أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة شئون الدراسات العليا
للعام الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من التشكي
السابق ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
 التشكيل الجديد :.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

د  /عماد الفقى
أ /ممطفى حمدان
أ /نوال عبدالرا
أ /أحمد خالد هاشم
أ /صبحى مبارك غباشى
أ /هبة عاطف
أ /محمد عبدهللا غعال

رميسا ً
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
سكرتيرا

القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
 .3أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة للعام الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من
التشكي السابق ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
 التشكيل الجديد :رميسا ً
د  /ايمان السيد عرفة
.1
عضو
د  /هدي ط غلو
.2
عضو
أ /صالح ابوشادى
.3
كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
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.4
.5
.6
.7

أ /أحمد بدر
أ/هبة عاطف
أ /وام الفقى
أ /أحمد خالد هاشم

عضو
عضو
عضو
سكرتيرا

القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
 .4أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة العالقات الثقافية للعام
الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من التشكي السابق
ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
 التشكيل الجديد :رميسا ً
أ.د  /خالد سعد غلول
.1
عضو
د  /عماد الفقى
.2
عضو
د  /هانى يحيى
.3
عضو
أ /ممطفى حمدان
.4
عضو
أ /أحمد خالد هاشم
.5
عضو
هبة عاطف
.6
سكرتيرا
أ /اية محمد عبدهللا
.7
القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
 .5أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة المكتبات للعام
الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من التشكي السابق
ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
 التشكيل الجديد :رميسا ً
د  /عماد الفقى
.1
عضو
د  /احمد ابوالمجد
.2
عضو
أ /عبدالعظيم احمد
.3
عضو
أ /محمد حشيش
.4
عضو
أ /شعبان خضر
.5
عضو
أ /دعا عبدالنعيم
.6
سكرتيرا
أ /ايمان جعفر
.7
القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
 .6أعادا النظر فى موافقة السيد أ.د /رميس الجامعة على تشكي لجنة المختبرات للعام
الجامعى  2017/2016على أن تكون اللجنة على النحو التالى بدالً من التشكي السابق
ويعم بها بدأ ً من شهر ديسمبر . 2016
كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات
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 التشكيل الجديد :.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أ.د /خالد سعد غلول
د  /ايمان السيد عرفة
أ /صالح ابوشادى
أ /ينب محمد محمد
أ /خالد أحمد هاشم
أ /ميمى العبد
أ /هوايدا ابراهيم

رميسا ً
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
سكرتيرا

القرار  :الموا قة على التشكيل الجديد.
سابعا ا  :موضوعات عامة :
 .1الكتاب المقدم من السيد أ.د /القامم بعم رميس قسم القانون الدولى للسيد أ.د /عميد الكلية
يفيد موافقة مجلس القسم بارجماع على ترشيح السيد أ.د /نبي أحمد حلمى – عميد كلية
الحقو – جامعة العقا يق السابق لجامعا الدولة التقديرية .
القرار - :
الموا قييية عليييى لرشيييي السييييد ن.ا نبييييل ن ميييد لميييى – عمييييد كليييية ال قيييو –
جامعيييية الرقييييازي السيييياب لجييييائرال الدوليييية التقديرييييية كمييييا نو ييييى المجلييييس بعييييرم
اذمر على مجلس الجامعة.
لذا وقد انتفى اإلجتماع ي كان الساعة الوا دال والن ل مسا ا ونقفل الم سر ى
ساعت ولاريخ ووقع ال اضرون ى الكشل المر .

أمين المجلس
د  /إيمان السيد عرفه
يعتمد ؛

عميد

الكلية ورئيس المجلس
أ.د /خالد سعد زغلول
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