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 1   جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق 
 

  محضر إجتماع

 مجلس الكلية

  (  7الجلسة رقم ) 

 13/5/2017الموافق  السبت المنعقدة يوم

 2016/2017للعام الجامعى 
 

الموافددددق  السددددبت( المنعقدددددة يددددوم  7بجلسددددتم رقددددم )  إنعقددددد مجلددددس الكليددددة   

وذلدددددع بقا دددددة  صدددددباحا   والنصددددد  التاسدددددعةفدددددى تمدددددام السدددددا ة  13/5/2017

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

  ؛ الكلية

  -و ضوية ك  من السادة :

 قائم بعمل رئيس قسم القانون الدولى السيد أ.د/ عبدالهادى العشرى  .1

 القانون الجنائى قائم بعمل رئيس قسم أ.د/ حسام الدين محمد احمد  .2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون البيئة د / ايمان السيد عرفة  .3

 قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا د / عماد ابراهيم الفقى  .4

 د / رجب حسن عبدالكريم  .5
 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 قائم بعمل رئيس قسم القانون العاموال

 االسالمية مدرس الشريعة عبدهد/ يحيى حسن   .6

 -وبمشاركة :

 السيد أ/ أحمد خالد هاشم                          سكرتير المجلس -

 -و  تذر  ن الحضور :

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

 اسماعيل محمد/  المستشار السيد -

 نافع السيد محمد
 النيابة اإلداريةنائب رئيس هيئة 

 ** إسته  **

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

الييير يم ا وال يييالال والسيييالم  ليييى ن سيييل المرسيييلي  سييييدنا م ميييد  يييلى    ليييي  وسيييلم   

ثييييم ر ييييب سيييييادل  بالسييييادال ال سييييور مييييي  ن سييييا  المجلييييس ولمنييييى سيييييادل  التو يييييي  

 .. للجميعوالنجاح 
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 ثم شرع سيادتم بالنظر فى جدو    ما  المجلس

 الم ادقات :موضو ات :  نوالا 

 .2017 ابريل   شهر ا  6الم ادقة  لى م سر إجتماع مجلس الكلية الجلسة رقم    ▪

 م اضر مجالس اذقسام : ▪
 

 .2017 مايو شهر عن العام القانون قسم مجلس محضر  -

 الم ادقة -القرار : 
 

-   
 

 
-   
 اللجان :م اضر  ▪

 

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

 الم ادقة -القرار : 

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

 الم ادقة -القرار : 

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

 الم ادقة -القرار :  -

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

 الم ادقة -القرار : 

ا : موضو ات اإل اطة :  اليوجد  ثانيا

ا : موضو ات قطاع شئون التعليم والطالب :   ثالثا

 الرابعببببة بالفرقببببة المقيببببد – اسببببماعيل حسببببن محمببببد عمببببر/  الطالببببب مببببن المقببببدم الطلببببب .1

 محمبببد عمبببر)   البببى(  اسبببماعيل حسبببن محمبببد عمبببر)  مبببن اسبببم  تغييبببر ويلبببتمس انتظبببام

 (. اسماعيل السيد حسن

 . الموا قة  -القرار : 
 

 2012 مببببايو دور خريجببببة – محمبببد محمببببد جبببابر فتحيبببب /  الخريجببببة مبببن المقببببدم الطلبببب .2

 جبببابر سبببار )   البببى(  محمبببد محمبببد جبببابر فتحيببب )  مبببن اسبببمها تغييبببر وتلبببتمس انتظبببام

 (. محمد محمد
 

 .الموا قة   -القرار : 
 

 مببببن المقببببدم الطلببببب المبببب ار  المقدمببببة مببببن إدار  شببببئون التعلببببيم والطببببالب بخ ببببو  .3

المقيببببد بالمسببببتوى الرابببببع تعلببببيم مفتببببو   –شببببريى علببببى عبببببداللطيى محمببببد  /الطالببببب

ويلبببتمس فيببب  تغييبببر اسبببم  مبببن )شبببريى علبببى عببببداللطيى محمبببد ( البببى )شبببريى علبببى 

 عبداللطيى حجاج (.
 

 .الموا قة   -القرار : 
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 مببببن المقببببدم الطلببببب المبببب ار  المقدمببببة مببببن إدار  شببببئون التعلببببيم والطببببالب بخ ببببو  .4

المقيببببد بالمسببببتوى الثالببببح تعلببببيم مفتبببببو   –سببببامم محمببببد عبببببد  ابوشوشببببب   /الطالببببب

ويلبببتمس فيببب  تغييبببر اسبببم  مبببن ) سبببامم محمبببد عببببد  ابوشوشببب  ( البببى )سبببامم محمبببد 

 عبد  محمد ابوشوش  (.

 .الموا قة   -القرار : 

ا : موضو ات الدراسات العليا :  رابعا

جامعة المنوفية والخاصة  –الملفات الوارد  من ادار  الدراسات العليا بكلية الحقوق بشأن  .1

( باحثين مسجلين لدرجة الداتوراه فى قسم القانون الخا  وهم على  5بنقل تسجيل عدد ) 

 النحو التالى :

 االسم م
جامعة  لاريخ موا قة نائب رئيس

المنو ية للدراسات العليا  لى نقل 

 التسجيل
 لاريخ التسجيل

 2014 4 16 2017 4 14 بدر سعد  لى العتيبى   وا د ا.   .1

2.  
م مد  بد  م مد  س  م مد   

 وا د ا.
14 4 2017 20 5 2015 

 2014 9 10 2017 4 4 السيد ا مد طنطاوى  بدالال.  .3

 2011 5 25 2017 4 12 كريم  زت  س  الشارلى.  .4

 2015 12 16 2017 4 4 اشرف ايم   ج يوسف.  .5

الموا قة   لى قبوي نقل لسجيل الطالب المذكوري  بعالي  لدرجة الدكتوراه  ى   -القرار : 

 .القانون الخاص
 

بشأن نتيجة التظلمات الخاصة بطالب الدراسات العليا الباقين لالعاد  دور يناير  .2

 -نتيجتهم من باقى بماد  الى ناجم ، وهم :الل ين تم تعديل  2016/2017

لم لعديل درجت   ى مادال    –دبلوم القانون الخاص  –الطالب    جمى سليم سيد  جمى  •

 درجة ا. 14درجات الى  4 لسفة القانون ولاريخ  م  

لم لعديل درجت   ى مادال    –دبلوم القانون العام  –الطالب    س  ابراهيم رالب  س   •

 درجة ا . 14درجات الى  10تورى م  القانون الدس

 سيد سليم  جمىالموا قة  لى نتيجة التظلمات الخا ة بكل م  الطالب     -القرار : 

 .العام القانون دبلوم –  س  رالب ابراهيم  س والطالب    الخاص القانون دبلوم –  جمى

 

احمد للباحح /  العامالقانون قسم بشأن نموذج تسجيل خطة بحح لنيل درجة الداتوراه فى  .3

الضوابط الدستورية للتوازن بين السلطتين لرسالة تحت عنوان ) سعد محمد عبدالقادر 

، وذلك تحت إشراف السيد د/  دراسة مقارن  ( –التشريعية والتنفي ية فى الدستور الم رى 

 . رجب حسن عبدالكريم

 لييييى رسييييالة   بييييدالكريم  سيييي  رجييييبالموا قيييية  لييييى اشييييراف السيييييد د    -القييييرار : 

ل يييييا  نيييييوان     بيييييدالقادر م ميييييد سيييييعد ا ميييييداليييييدكتوراه المقدمييييية مييييي  البا ييييي    

 الدسييييتور  ييييى والتنفيذييييية التشييييريعية السييييلطتي  بييييي  للتييييوازن الدسييييتورية السييييواب 
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بعيييييد  قيييييد السييييييمنار اليييييالزم  يييييى ضيييييو  القيييييواني    ا مقارنييييي  دراسييييية – الم يييييرى

 .واللوائح المنظمة لذلك
 

بشأن نموذج تسجيل خطة بحح لنيل درجة الداتوراه فى قسم القانون الدولى المقدم من  .4

الباحح / ابراهيم رشوان عبدالفتا  مبروك ابوحامد لرسالة تحت عنوان ) التنظيم الدولى 

للجريمة االرهابية ( ، وذلك تحت اشراف ال من الساد  أعضاء هيئة التدريس األتى أسمائهم 

 السيد د / عماد الفقى ( . –.د/ عبدالهادى العشرى وهم : ) السيد أ

والسييييد  العشيييرى  بيييدالهادىن.د   الموا قييية  ليييى اشيييراف كيييل مييي  السييييد  -القيييرار : 

 رشييييوان ابييييراهيم لييييى رسييييالة الييييدكتوراه المقدميييية ميييي  البا يييي      ميييياد الفقييييىد  

  ا االرهابييييية للجريميييية الييييدولى التنظيييييمل ييييا  نييييوان    ابو امييييد مبييييرو   بييييدالفتاح

 .بعد  قد السيمنار الالزم  ى ضو  القواني  واللوائح المنظمة لذلك
 

 : العالقات الثقا ية: موضو ات   امسا
 

 إنهببباء فيببب  يطلبببب بالجامعبببة الثقافيبببة للعالقبببات العامبببة االدار  مبببن البببوارد الخطببباب بشبببأن .1

 المبببببدر  – اسبببببماعيل محمبببببد عببببببدالحليم محمبببببود/  للسبببببيد المشبببببترك االشبببببراف بعثبببببة

 .  الخا  القانون بقسم المساعد

ا   ونو يييييى بارجيييييا  اذمييييير لمزييييييد مييييي  الب ييييي    -القيييييرار : ن يييييي  المجليييييس  لميييييا

 .والدراسة
 

 

 :  دمة المجتمع ولنمية البيئة: موضو ات  سادسا
 

بخ و  عقد دور  فى مجال التحكيم للطلبة الوافدين من قبل مراز التحكيم واالستشارات  .1

$ دوالر أو ما يعادلها بالجني  100أن يكون رسم اشتراك الفرد القانونية بالكلية . على 

 الم رى.

 .الموا قة  -القرار :

على أن يقام خالل شهر  2016/2017بخصوص تنظيم ملتقى توظيف لخريجى الكلية دفعة  .2

 بعد عيد الفطر. 2017يوليو 

 الموا قة.  -القرار :

 معتواوالت التعاون التى تم توقيعها بخ و  تعديل البند المالى ) البند الرابع ( فى برو .3

 مراز التحكيم واالستشارات القانونية 

  لى نن يكون التعديل كالتالى :     

 ى  لودع   لى  دهن ف قيمة االشترا  الم  ل م  كل مشتر  بالدورال  يلتزم الطرف الثاني بد ع" 

مدينة السادات  طبقا لما قرره جامعة  –  ساب مركز الت كيم واإلستشارات القانونية بكلية ال قوق

 لى ان يرا ى ا ادال النظر  ى هذه الرسوم م  مجلس االدارال ؛  بجلست  اذ يرال مجلس ادارال  المركز

   كلما د ا ال اجة سوا  باالبقا   ليها او بتعديلها بالزيادال او النق ان ".

ا   ونو يييييى بارجيييييا  اذمييييير لمزييييييد مييييي    -القيييييرار :  الب ييييي  ن يييييي  المجليييييس  لميييييا

 والدراسة.
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ا   :  امة: موضو ات  سابعا

بعدم تعيين  القائم بعمل رئيس قسم القانون العام اقترا  السيد د / رجب حسن عبدالكريم .1

معيدين جدد فى قسم القانون العام لمد  خمس سنوات نظراً لزياد  عدد المعيدين والمدرسين 

علماً بأن   ( مدر  مساعد بالقسم .9)عدد المدرسين المساعدين المساعدين بالقسم . حيح بلغ 

 .8/5/2017تم عرض األمر على مجلس قسم القانون العام ال ى وافق بتاريخ 

 لمييييدال العيييام القيييانون قسيييم  يييى جيييدد معييييدي  لعييييي   يييدمالموا قييية  ليييى   -القيييرار :

 . بالقسم المسا دي  والمدرسي  المعيدي   دد لزيادال نظراا  سنوات  مس

عماد الفقى القائم بعمل وايل الكلية للدراسات العليا بشأن إرجاء إجراءات اقترا  السيد د /  .2

 . 2016/2017تعيين المعيدين الجدد من خريجى عام 

الموا قييية  ليييى إرجيييا  إجيييرا ات لعييييي  المعييييدي  الجيييدد مييي   ريجيييى  يييام   -القيييرار :

ورلييييك ل ييييي  االنتهييييا  ميييي  الفييييا والنظيييير  ييييى الييييد اوى المر و يييية  2017  2016

 .بخ وص لعيي  المعيدي  الجدد م  السنوات السابقة

بشأن التوصيات ال اد  من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس األعلى للجامعات فيما  .3

 يخص الدراسات العليا بكليات الحقوق .

ا   ونو ييييى  -القييييرار : بتشييييكيل لجنيييية للنظيييير  ييييى التو يييييات  ن ييييي  المجلييييس  لمييييا

ال يييادرال مييي  لجنييية قطييياع الدراسيييات القانونيييية بيييالمجلس اذ ليييى  الخا ييية بالدراسيييات

 .للجامعات
 

ا والن ف  الشراعالكانا السا ة  هذا وقد انتهى اإلجتماع  ي    ونقفل الم سر  ى   با ا

 سا ت  ولاريخ  ووقع ال اضرون  ى الكشف المر   .

 أمين المجلس          
 د / إيمان السيد عرفه   

 يعتمد ؛                

         عميد                                                                              
 الكلية ورئيس المجلس  

  أ.د/ خالد سعد زغلول
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 ا  SQ00000000I101206كود رقم  

 2016 9 27إ دار : 


