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  محضر إجتماع

 مجلس الكلية

  (  8الجلسة رقم ) 

 10/6/2017الموافق  السبت المنعقدة يوم

 2016/2017للعام الجامعى 
 

الموافددددق  السددددبت( المنعقدددددة يددددوم  8بجلسددددتم رقددددم )  إنعقددددد مجلددددس الكليددددة   

وذلدددددع بقا دددددة  صدددددباحا   والنصددددد  العاشدددددرةفدددددى تمدددددام السدددددا ة  10/6/2017

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

  ؛ الكلية

  -و ضوية ك  من السادة :

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون البيئة د / ايمان السيد عرفة  .1

 للدراسات العلياقائم بعمل وكيل الكلية  د / عماد ابراهيم الفقى  .2

 د / رجب حسن عبدالكريم  .3
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 قائم بعمل رئيس قسم القانون العاموال

 قائم بعمل رئيس قسم القانون الدولى أ.د/ عبدالهادى العشرى  .4

 قائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائى أ.د/ حسام الدين محمد احمد  .5

 االسالمية مدرس الشريعة عبدهد/ يحيى حسن   .6

7.  
 السيد محمد اسماعيل محمد/  المستشار السيد

 نافع
 نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية

 -وبمشاركة :

 السيد أ/ أحمد خالد هاشم                          سكرتير المجلس -

 -و  تذر  ن الحضور :

 القانون الخاصقائم بعمل رئيس قسم  أ.د/ محمد محى الدين ابراهيم سليم -

 ** إسته  **

د زغلييييوي  ميييييد الكلييييية الجلسيييية   بسييييم   اليييير من السيييييد اذسييييتار الييييدكتور /  الييييد سييييع

الييير يم ا وال يييالال والسيييالم  ليييى أ سيييل المرسيييلين سييييدنا محميييد  يييلى    ليييي  وسيييلم   

ثييييم ر ييييب سيييييادل  بالسييييادال الحسييييور مييييين أ سييييا  المجلييييس ولمنييييى سيييييادل  التو يييييي  

 .. يعوالنجاح للجم
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 ثم شرع سيادتم بالنظر فى جدو    ما  المجلس

 الم ادقات :موضو ات :  أوالا 

 .2017 مايو ن شهر ا  7الم ادقة  لى محسر إجتماع مجلس الكلية الجلسة رقم    ▪

 محاضر مجالس اذقسام : ▪

 .2017 يونيه شهر عن العام القانون قسم مجلس محضر  -

 الم ادقة -القرار : 

 .2017 يونيه شهر عن الخاص القانون قسم مجلس محضر  -

 الم ادقة -القرار : 
 
 

-   
 محاضر اللجان : ▪

 

 .2017 يونيه شهر عن والطالب التعليم شئون لجنة إجتماع محضر -

 الم ادقة -القرار : 

 .2017 يونيه شهر عن والبحوث العليا الدراسات لجنة إجتماع محضر  -

 الم ادقة -القرار : 

 .2017 يونيه شهر عن الثقافية والبحوث العالقات لجنة إجتماع محضر -

 الم ادقة -القرار :  -

 .2017 يونيه شهر عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجنة إجتماع محضر -

 الم ادقة -القرار : 

 .2017 يونيه شهر عن المكتبة لجنة إجتماع محضر -

 الم ادقة -القرار :  -

 .2017 يونيه شهر عن المختبرات لجنة إجتماع محضر -

 الم ادقة -:  القرار
 

ا : موضو ات اإل اطة :     ثانيا

( من الئحة  8المادة ) تطبيقاً لنص  تحصيل االشتراك السنوى الخاص بمجلة الكلية  بشأن. 1

يح ل جميع أ سا  مجلة الدراسات القانونية واإلقتصادية التى تصدرها الكلية على انه : " 

نسخة من أ داد المجلة  ى مقابل د ع اشتراك هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة  لى 

". وحيث أنه تم طباعة  جنيها ويد ع االشتراك  ى بداية كل سنة مالية 200سنوى قدره 

؛ األمر الذى يتطلب معه تحصيل االشتراك  2016وإصدار يونيه  2015إصدار ديسمبر 

  -على النحو التالى :؛ السنوى من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية 

 2015/2016لح يييييل االشييييتراك السيييينوى الخيييياص بالمجليييية  يييين السيييينة المالييييية  •

 .2017من رالب شهر مايو 

 2016/2017لح يييييل االشييييتراك السيييينوى الخيييياص بالمجليييية  يييين السيييينة المالييييية  •

 .2017من رالب شهر يوني  
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 2017/2018لح يييييل االشييييتراك السيييينوى الخيييياص بالمجليييية  يييين السيييينة المالييييية  •

 .2017من رالب شهر يوليو 

 

ا   -القرار :  •  .أ يط المجلس  لما
 

 الكلية مع التعاون على يفيد الموافقة اإلدارية للتنمية العربية المنظمةبشأن الكتاب الوارد من  -2

 عقده يتم أن على(  التنمية على وآثره بالبشر اإلتجار مكافحة)  عنوان تحت المؤتمر عقد فى

 . 2017 نوفمبر 2-1 يومى خالل

ا   -القرار :  •  .أ يط المجلس  لما
 

بشأن تبادل اإلصدار األول والثانى من مجلة الدراسات القانونية واإلقتصادية التى تصدرها  -3

 الكلية مع كليات الحقوق بمختلف أنحاء الجمهورية.

ا   -القرار :  •  .أ يط المجلس  لما
 

ا : موضو ات قطاع شئون التعليم والطالب :   ثالثا

المذكرة المقدمة من السيد الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن العذر المقدم  -1

نوع العذر مرضى  – 2016/2017من الطالب / محمد حسن ابراهيم حالوة عن العام الجامعى 

 عذر الثالث.حالة القيد باقى بعذر . علماً بأن هذا ال –

 .الموا قة والعرض  لى مجلس شئون التعليم بالجامعة إللخار الالزم -القرار :  •
 

المذكرة المقدمة من السيد الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األعذار  -2

، حيث تقدم عدد من الطالب  2016/2017المرضية واإلجتماعية وإيقاف القيد للعام الجامعى 

وهم  2016/2017بطلب عدم الرغبة فى دخول االمتحان فى بعض مواد التحميل للعام الجامعى 

  -لتالى : على النحو ا

 المواد  الة القيد الفرقة االسم م

 التدريب القانونى والحاسب اذلى مستجد الثانية  بدالمحسن نا ر سالم العجمى  .1

 الحاسب اذلى  مستجد الثانية محمد غالى نا ر  نهات الرشيدى  .2

 الشخ يةالتدريب القانونى والحاسب اذلى واذ واي  مستجد الثانية ابرار  ربيد  سن  ربيد  .3

 التدريب القانونى والحاسب اذلى واذ واي الشخ ية مستجد الثانية  مود  ربيد  سن  ربيد  .4

 التدريب القانونى والحاسب اذلى واذ واي الشخ ية مستجد الثانية ريهام ا مد  بدالاله  .5

 الحاسب اذلى  مستجد الثانية ابتسام  سيم  يحان  .6

 الحاسب اذلى  مستجد الثانية هنادى مرزوق ر ار  .7

 الحاسب اذلى  مستجد الثانية نايف  هيد لركى  .8

 الحاسب اذلى  ثانية مستجد الثالثة نادية لركى ابراهيم الوزان  .9

 الحاسب اذلى  ثانية مستجد الثالثة  بدالعزيز  مزال  باس  .10

 الحاسب اذلى  ثانية مستجد الثالثة هادى  ارس هادى العنزى  .11

 الحاسب اذلى  ثانية مستجد الثالثة راشد  ياش الح مبارك   .12

 الحاسب اذلى  أولى مستجد الثالثة مبارك  بد   سين  مود  .13

 الحاسب اذلى  ثانية مستجد الثالثة  بد  سعد مسلط السبيعى  .14

 الحاسب اذلى  رقة أولى و ثانية مستجد الثالثة ا مد  بدالفتاح ا مد سراج الدين  .15

 الحاسب اذلى  رقة أولى و ثانية مستجد الثالثة محمد   فور ي ل  الح   .16
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 الحاسب اذلى  رقة أولى و ثانية مستجد الثالثة  سن  بدالهادى مبارك  .17

 الحاسب اذلى  رقة ثانية ولدريب قانونى  رقة ثانية مستجد الثالثة ا مد زيد  ماد العفاسى  .18

 اذلى  رقة ثانيةالحاسب  مستجد الثالثة  ادي ابراهيم مبارك  لى  .19

 

 .الموا قة والعرض  لى مجلس شئون التعليم بالجامعة إللخار الالزم -القرار :  •
 

المذكرة المقدمة من السيد الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن األعذار  -3

، حيث تقدم عدد من الطالب  2016/2017المرضية واإلجتماعية وإيقاف القيد للعام الجامعى 

  -وهم على النحو التالى :  2016/2017بطلب عدم الرغبة فى دخول االمتحان للعام الجامعى 

  الة القيد الفرقة االسم م
نوع 

 العذر

رقم 

 العذر
 المواد

  ن الف ل الدراسى اذوي االوي مرضى مستجد اذولى ا مد  طي  محمد محمد  .1

  ن مادلى القانون الدستورى ومد ل القانون االوي مرضى باقى لال ادال اذولى  بدالعزيز ا مد مطل  العازمى  .2

 التدريب القانونى –الدولى العام  –لاريخ النظم  – ن المواد مد ل القانون  االوي مرضى مستجد اذولى محمد شعبان  بدالمجيد ضيف    .3

  ن مادلى النظم السياسية و القانون الدستورى االوي اجتما ى مستجد اذولى اسالم شبل رشاد المغربى  .4

 2016/2017الجامعى  ن العام  الثانى مرضى باقى بعذر اذولى اميرال جاب   اسما يل موسى  .5

 2016/2017 ن العام الجامعى  االوي اجتما ى مستجد اذولى محمد سبيب نادر العجمى  .6

 مادال القانون الدولى العام االوي مرضى مستجد أولى موج  مى  بدالعاي سعيد سراج الدين  .7

 مادال القانون الدستورى االوي مرضى مستجد أولى موج  ا مد محمد محمود سيد  .8

 2016/2017 ن العام الجامعى  االوي اجتما ى مستجد أولى موج  محمد  باس  بدالحليماية   .9

 مادال القانون الدولى العام االوي اجتما ى مستجد اذولى م طفى محمد  بدالخال  ا مد  .10

 الحاسب اذلى والتدريب القانونى اولى االوي اجتما ى مستجد الثانية  بدالعزيز مسا د درويش  الح  .11

 مادال اللغة اذجنبية  االوي اجتما ى مستجد الثانية محمد سمير السيد  بدالرازق  .12

  ن الف ل الدراسى الثانى  االوي مرضى مستجد الثانية      ادي مطل  الجويدان  .13

  ن الدولى العام ولاريخ القانون والقانون االدارى االوي مرضى مستجد الثانية الحميدى  هد محمود المطيرى  .14

  ن مادال االقت اد و القانون االدارى االوي امنى مستجد الثانية اسالم  طا شندى  .15

  ن الف ل الدراسى االوي االوي اجتما ى مستجد الثالثة هب   يد  سنين محمد  .16

  ن مادال المرا عات االوي مرضى مستجد الثالثة محمد د يل مبارك الرشيدى  .17

  ن مادال قانون العمل والتأمينات االوي مرضى مستجد الثالثة ا مد  وزى محمد ابوسيد ا مد  .18

 2016/2017 ن العام الجامعى  االوي اجتما ى مستجد الثالثة محمد  ريد زكريا  بدالرازق  .19

  ن مادال القانون الجنائى  االوي مرضى مستجد الثالثة وال  السيد  بدالعظيم أغا  .20

  ن الف ل الدراسى الثانى االوي مرضى مستجد الرابعة محمد ابراهيم سعيد م طفى  .21

  ن مادال القانون الدولى الخاص االوي مرضى مستجد الرابعة  نان  بدالستار محمد  راج  .22

  ن مادال اللغة الفرنسية االوي مرضى مستجد الرابعة ا مد اسامة محمد  بدالر من  .23
 

 .الالزمالموا قة والعرض  لى مجلس شئون التعليم بالجامعة إللخار  -القرار :  •
 

ا : موضو ات الدراسات العليا :  رابعا

بخصوص اعتماد نتيجة الطالب الوافدين المقيدين بدبلوم القانون العام للعام الجامعى  -1

، حيث وردت  2016/2017وقد نجحوا فى دبلوم القانون العام دور يناير  2015/2016

 موافقاتهم االمنية وهم على النحو التالى :
 

  مدان  نت . ايز  ويد  -

 سعود محمد  بداللطيف يوسف . -

  الد هادى منا ى ب مان . -

  مد سالم أ مد سالم . -
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 أمنة  لى محمد سالم . -

 طارق  بد   لى  سين . -

 .2016/2017دور سبتمبر  –نايف بدر  بدالهادى  -
 

 . الموا قة  -القرار : 
 

جامعة المنوفية بشأن نقل تسجيل بعض الطالب  –بخصوص ماورد من كلية الحقوق  -2

جامعة مدينة  –المسجلين بدرجة الدكتوراه قسم القانون الخاص الى ذات القسم بكلية الحقوق 

 السادات وهم : 

لاريخ موا قة نائب رئيس جامعة  االسم م

المنو ية للدراسات العليا  لى نقل 

 التسجيل

 لاريخ التسجيل

 16/12/2015 23/4/2017  بدالبارىم طفى  بدالشا ى   .1

 19/5/2015 23/4/2017 ايمن محمد محمد  بداللطيف  .2

ابراهيم  بدالر من ا مد الشرقاوى   .3

   وا د ا

12/4/2017 11/9/2013 

 15/6/2016 23/4/2017 هبة محمد  وزى الجندى  .4
 

( طالب  2بعدد )  علماً بأن السيد أ.د/ محمد محى الدين ابراهيم قد تجاوز النصاب المسموح له

 تسجيل رسالة دكتوراه .
 

مع مرا اال اإللتزام بالحد اذق ى الموا قة مع التجاوز  ن هذين الطالبين     -القرار : 

 . المسموح ل  مستقبالا 
 

 الدكتوراه رسالة على المشرف ابراهيم الدين محى محمد /د.أ للسيد السنوى التقرير بشأن -3

 بالكلية الخاص القانون بقسم المساعد رسدالم حواش حسن حواش حسن/  الباحث من المقدمة

  %.25 انجاز بمعدل
 

 .  الموا قة -القرار : 
 

 أعداد فيه يطلب العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب /د.أ السيد من من الوارد الكتاب بشأن -4

 الطالب على الدراسية المصروفات على تعديالت أى إجراء الى الكلية حاجة مدى يوضح كتاب

  . تخفيضها أو المصروفات قيمة برفع سواء الوافدين
 

ا     -القييييرار :  وأو ييييى باإلبقييييا   لييييى الم ييييرو ات كمييييا هييييى أ يييييط المجلييييس  لمييييا

 . دونما لعديل
 

لكل من  2016/2017االعذار المرضية واالجتماعية وايقاف القيد للعام الجامعى بشأن  - 5

 الطالب االتى أسمائهم :
 

عذر اجتماعى عن مادة  –باقى لالعادة  –دبلوم عام  –الطالب / احمد سامى الزناتى  .1

القانون الجنائى  ، علما بأن الطالب المذكور كانت فرصته األخيرة فى الفصل 

وغير ذلك يكون قد اجتاز المدة الزمنية التى تنص  2016/2017الدراسى الثانى 

 عليها الئحة الدراسات العليا . 
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عن  –عذر اجتماعى  –مستجد  –دبلوم عام  –/ اشرف سالم عوض سالم  الطالب .2

 مادة القانون الجنائى . 
 

عذر  –مستجد  –دبلوم العلوم الجنائية  –الطالبة / صابرين مرزوق محمد عفان  .3

ً بأن الطالبة المذكورة من  –مرضى  عن مادة فلسفة وتاريخ القانون الجنائى ، علما

 من قبل االدارة العامة للدراسات العليا . الثمانية طالب المرفوضين
 

عذر  –مستجد  –دبلوم العلوم الجنائية  –الطالب / مصطفى السيد مبروك بيومى  .4

 عن الفصل الدراسى الثانى . –اجتماعى 
 

عن  –عذر مرضى  –باق لالعادة  –دبلوم عام  –الطالبة / منال يوسف سالم فهد  .5

مادة القانون اإلدارى علماً بأن الطالبة المذكورة كانت  فرصتها األخيرة فى الفصل 

بحد أقصى دخول مادتين فقط وهى راسبة فى ثالث  2016/2017الدراسى الصيفى 

 .حة الدراسات العليامواد وغير ذلك تكون اجتازت المدة الزمنية التى تنص عليها الئ
 

عن مادة  –عذر اجتماعى  –مستجد  –بلوم عام د –الطالب / محمد هشام بدوى  .6

 القانون الجنائى والقانون االدارى والقانون الدولى العام .
 

 .الموا قة  لى اذ ذار  المقدمة من الطالب المذكورين بعالي   -القرار : 
 

 :  دمة المجتمع ولنمية البيئةموضو ات :   امسا
 

اورانج لالتصاالت بشأن عروض الشركات للباقات  ةبخصوص العرض المقدم من شرك  -1 

 والخطوط المميزة كما هو موضح بالعرض المرفق .

 . الموا قة  -القرار :

التحكيم واالستشارات القانونية مقترح بروتوكول التحكيم بين مركز  نموذجبخصوص  -2

 مؤسسة التحكيم التجارى الدولى والمحلى لدول الشرق االوسط .و

ا   وأو ى بإرجا  البرولوكوي لمزيد من الدراسة -القرار :  . أ يط المجلس  لما
 

ا   :  امة: موضو ات  سادسا

بقسم  المدرس ندا عبدالمجيد عبدالحميد عاطف/  الدكتور السيد من المقدم الطلب بشأن .1

 للعام اعارة تجديد فيه يطلب عجمان جامعة - القانون كلية الى والمعار القانون الخاص

ً بأن مجلس قسم القانون  15/6/2018 وحتى 16/6/2017 من اعتبارا التاسع . علما

 .3/6/2017الخاص قد وافق بتاريخ 
 

 الموا قة .  -القرار :

بقسم القانون  المدرس محمد عبدالوهاب طاحون/  الدكتور السيد من المقدم الطلب بشأن .2

لتصبح إعارة الى برنامج القانون بكلية البريمى الجامعية  أجازته تحويل العام يطلب فيه



 10/6/2017 بتاريخ المنعقدة(  8)  رقم الجلسة الكلية مجلس إجتماع محضر

 

 7   جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

وحتى نهاية العام األكاديمى  28/5/2017بسلطنة عمان، وذلك اعتباراً من 

 .5/6/2017علماً بأن مجلس قسم القانون العام قد وافق بتاريخ  .2017/2018
 

 الموا قة .  -القرار :
 

ا والن ف  الحادية  شركانت السا ة  هذا وقد انتهى اإلجتماع  يث   وأقفل المحسر   با ا

  ى سا ت  ولاريخ  ووقع الحاضرون  ى الكشف المر   .

 أمين المجلس          
 د / إيمان السيد عرفه   

 يعتمد ؛                

         عميد                                                                              
 الكلية ورئيس المجلس  

  أ.د/ خالد سعد زغلول
 

 

 ا  SQ00000000I101206كود رقم  

 27/9/2016إ دار : 


