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مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات  جتماعامحضر 
 المضرب

 م2019م/2018 العام الجامعي )9( رقم الجلسة
 صباحاً  11.30 االجتماعنھایة توقیت  صباحاً  10.30 االجتماع توقیت بدأ م04/5/2019 التاریخ 

 مكتب رئیس مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
. تم عقد ص���باحاً. والنص���ف في تمام الس���اعة العاش���رة م04/5/2019الموافق  الثالثاءأنھ في یوم 

(رئیس  فءوعبدالراألس�تاذ الدكتور/ طارق محمد برئاس�ة  م18/2019للعام الجامعي  )9(الجلس�ة رقم 
 :وبحضور كل من، مجلس القسم)

 الوظیفة االســــم م
 مجلس القسمرئیس  طارق محمد عبد الرؤوف /أ.د 1
 عضواً  محمد جمال الدین حماده /)متفرغ(أ.د  2
 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد /)متفرغ(أ.د 3
 عضواً  المعاطيأ.د/ محمد طلعت أبو  4
 عضواً  محمود حسن محمود الحوفي /)متفرغ(أ.د  5
 عضواً  عادل رمضان بخیت/أ.د 6
 عضواً  جوزیف ناجي أدیب بقطر /أ.د 7
 عضواً  أ.م.د/ طارق محمد خلیل الجمال 9

 عضواً  محمود معبد المنعأ.م.د/ محمد  10
 عضواً  إبراھیمأ.م.د/ أكرم كامل  11
 المجلسأمین سر  عبد العظیم كابوهندا محفوظ /أ.م.د 12
 عضواً  یونس المنعممحمد عبدم.د/ شریف  13
 عضواً  سعید عبدالباري یمن مرضيأم.د/  14
 عضواً  تركي محمد رفعت م.د/ محمود 15
 عضواً  الخفیف عبدالفتاح محمد م.د/ شیماء 16
 عضواً  جبر ھاشم م.د/ محمد فاروق 17

بسم هللا الرحمن (الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسید األستاذ الدكتور/ افتتح  االفتتاح:ـ 
نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات والترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم  )،الرحیم

 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.ثم انتقل سیادتھ لعرض ومُ  .المضرب
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 ـ أوالً: الُمصادقات:
 بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة.  1/1

 تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار

 ـ ثانیاً: موضوعات اإلحاطة:
 بشأن الخطابات الواردة للقسم من مكتب العمید، الدراسات العلیا، شئون ھیئة التدریس والعالقات الثقافیة.  2/1

 تم العرض وأحیط المجلس علماً. القرار
 بشأن االطالع على الُمخاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافیة بالكلیة. 2/2

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

 ـ ثالثاً: شئون التعلیم والطالب:
الش��فھیة للفص��ل الدراس��ي الثاني للعام  الطلب المقدم من رئیس القس��م باعتماد لجان االمتحانات العملیة  واالمتحانات 1/3

 م2018/2019الجامعي 
  )1مرفق ( كالتالي:الموافقة علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القسم بالجان امتحانات العملي والشفھي لیصبح  القرار
النظریة للفصل الدراسي متحانات الا بتصحیح ینالمكلف أعضاء ھیئة التدریسالطلب المقدم من رئیس القسم باعتماد   2/3

 م2018/2019الثاني للعام الجامعي 
الموافقة، علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القس������م باعتماد عض������و ھیئة التدریس المكلف بوض������ع االمتحانات  القرار

ضرورة االلتزام بشروط الورقة االمتحانیة المرسلة  م مع2018/2019النظریة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 -من وحدة ضمان الجودة لیصبح كالتالي :

 أٔمس واضع �مت�ان أٔمس املقرر رمز املقرر الفرقة الحئة م
1.  

الئحة 
 جدیدة

الفرقة االولي 
 ینین

 عبدالمنعم فد. شری )1كرة ید ( 103
 أ.م.د أیمن مرضي )1كرة طائرة ( 104  .2
 أ.م.د طارق الجمال )1أرضي (تنس  106  .3
 أ.م.د طارق الجمال )1ھوكي ( 107  .4
5.  

الفرقة االولي 
 بنات

 العشماوي مد. ھیا )1كرة ید ( 103
 أ.م.د أیمن مرضي )1كرة طائرة ( 104  .6
 أ.م.د طارق الجمال )1تنس أرضي ( 106  .7
 أ.م.د طارق الجمال )1ھوكي ( 107  .8
9.  

الفرقة الثانیة 
 بنین

 تركي دد. محمو )2كرة قدم ( 201
 أ.د طارق عبدالرءوف )2كرة سلة ( 202  .10
 أ.د جوزیف ناجي )2تنس أرضي ( 207  .11
 أ.د جوزیف ناجي )2تنس طاولھ ( 208  .12
الفرقة الثانیة   .13

 بنات
 تركي دد. محمو )2كرة قدم ( 201

 أ.د طارق عبدالرءوف )2كرة سلة ( 202  .14
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 جوزیف ناجيأ.د  )2تنس أرضي ( 207  .15
 أ.د جوزیف ناجي )2تنس طاولھ ( 208  .16
17.  

الئحة 
 قدیمة

الفرقة الثانیة 
 بنات

 د محمد طلعت العاب مضرب -
 د . شیماء الخفیف كرة  سلة -  .18
الفرقة الثانیة   .19

 بنین
- 

تركي دد. محمو كرة  قدم  
الفرقة ثالثة   .20

 بنات
 أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة -

أكرم كاملأ.م.د  كرة ید -  .21  
22.  

رابعة  الفرقة
 بنات

كرة طائرة رابعة  -
 أ.م.د أیمن مرضي بنات

العشماوي مد. ھیا كرة ید -  .23   
الطلب المقدم من رئیس القسم باعتماد أعضاء ھیئة التدریس المكلفین بتصحیح االمتحانات النظریة للفصل الدراسي  3/3

 م2018/2019الثاني للعام الجامعي 
الموافقة، علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القسم باعتماد أعضاء ھیئة التدریس المكلفین بتصحیح االمتحانات  القرار

 -م لیصبح كالتالي :2018/2019النظریة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 العضو الرابع العضو الثالث العضو الثاني العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

یدة
جد

حة 
الئ

 

الفرقة االولي 
 بنین

 طالب 500

 أ.م.د اكرم كامل أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة د. شریف عبدالمنعم )1كرة ید (
 أ.د محمد طلعت د شیماء الخفیف أ.م.دندي كابوه أ.م.د أیمن مرضي )1كرة طائرة (
 د.محمد فاروق أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال )1تنس أرضي (

 د.محمد فاروق أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال )1ھوكي (
الفرقة االولي 

 بنات
 طالبة 200

 د محمد ابو سریع د شریف عبدالمنعم أ.م.د اكرم كامل د. ھیام العشماوي )1كرة ید (
   د شیماء الخفیف أ.م.دندي كابوه أ.م.د أیمن مرضي )1كرة طائرة (
 د.محمد فاروق أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال )1تنس أرضي (

 د.محمد فاروق أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال )1ھوكي (
الفرقة الثانیة 

 بنین
 طالب 458

   أ.م.د اكرم كامل أ.د محمود الحوفي د. محمود تركي )2كرة قدم (
 أ.م.دندي كابوه أ.م.د محمد عبد المنعم أ.دعادل رمضان أ.د طارق عبدالرءوف )2كرة سلة (

   د.محمد فاروق أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي )2تنس أرضي (
   د.محمد فاروق أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي )2تنس طاولھ (

الفرقة الثانیة 
 بنات

 طالبة 163

   أ.د كریم مراد أ.د محمود الحوفي تركيد. محمود  )2كرة قدم (
 د شیماء الخفیف أ.م.دندي كابوه أ.م.د محمد عبد المنعم أ.د طارق عبدالرءوف )2كرة سلة (

   د.محمد فاروق أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي )2تنس أرضي (
   د.محمد فاروق أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي )2تنس طاولھ (

مة
قدی

حة 
الئ

 

   د شریف عبدالمنعم أ.د محمود الحوفي د. محمود تركي كرة  قدم الفرقة الثانیة بنین 
 د.محمد فاروق أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي د محمد طلعت العاب مضرب الفرقة الثانیة بنات

د . شیماء الخفیف كرة  سلة  كابوه أ.م.دندي أ.م.د محمد عبد المنعم أ.دعادل رمضان 

 الفرقة الثالثة بنات
د . شیماء الخفیف أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة  أ.د طارق عبد الروؤف أ.م.دندي كابوه 

 د ھیام العشماوي أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د أكرم كامل كرة ید
   د محمد ابو سریع أ.دعادل رمضان أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة 
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الفرقة الرابعة 
 د محمد ابو سریع د شریف عبدالمنعم أ.م.د اكرم كامل د. ھیام العشماوي كرة ید بنات

اختیاري 
أول الفرقة 

 الثالثة

   د جوزیف ناجي د ھیام العشماوي د طارق الجمال تنس  
   أ.د محمد طلعت د ھیام العشماوي د جوزیف ناجي تنس طھ

   أ.م.د محمد عبدالمنعم الروؤفأ.د طارق عبد  أ.د عادل رمضان كرة  سلة 
   أ.د جمال حمادة د. محمود تركي أ. د. محمود الحوفي كرة  قدم 
 د شریف عبدالمنعم أ.م.د اكرم كامل أ.د كریم مراد د. محمد أبو سریع كرة  ید 

   أ.دعادل رمضان أ.د طارق عبد الروؤف أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة 

اختیاري 
 ثاني الفرقة

 الثالثة

   أ.دعادل رمضان أ.د طارق عبد الروؤف أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة  

  أ.د جمال حمادة د محمد ابو سریع د طارق الجمال تنس  
   أ.م.د محمد عبدالمنعم أ.د طارق عبد الروؤف أ.د عادل رمضان كرة  سلة 

   مرادأ.د كریم  د. محمود تركي أ. د. محمود الحوفي كرة  قدم 

اختیاري 
أول الفرقة 

 الرابعة

  أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة د محمد فاروق تنس  
  د محمد فاروق أ.د جمال حمادة د محمد طلعت  تنس طاولھ
   أ.د عادل رمضان أ.د طارق عبد الروؤف أ.م.د محمد عبدالمنعم كرة  سلة 

   أ.م.د محمد عبد المنعم أ.د محمود الحوفي د. محمود تركي كرة  قدم 

   أ.م.د محمد عبد المنعم د ھیام العشماوي أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة

 د محمد ابو سریع أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة د. شریف عبدالمنعم كرة  ید 

اختیاري 
ثاني 

الفرقة 
 الرابعة

   أ.دعادل رمضان د محمد طلعت  د محمد فاروق تنس  

  د محمد فاروق د طارق الجمال د محمد طلعت  طاولھتنس 
   أ.م.دندي كابوه د ھیام العشماوي أ.م.د أیمن مرضي كرة طائرة

    د شیماء الخفیف أ.د محمود الحوفي د. محمود تركي كرة  قدم 
الجماعیة والفردیة واعتبارھم في رفع نسبة الغیاب عن الطلبة والطالبات الُمشاركین في الدوري الریاضي في األلعاب  3/4

م. (مرفق قائمة بأس��ماء الطالب الُمش��اركین) 2019م وحتى ش��ھر أبریل 2018ُمھمة رس��میة ابتداء من ش��ھر أكتوبر 
 خالل أیام المباریات.

 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار
. وذلك یومي Sadat Student Got Talent 2رفع نس���بة الغیاب عن الطلبة والطالبات الُمش���اركین في ُمس���ابقة  3/5

 م. (مرفق قائمة بأسماء الطالب الُمشاركین).12/03/2019، 10األحد والثالثاء الموافق 
 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار

 /13/04رفع نسبة الغیاب عن الطلبة والطالبات الُمشاركین في الندوة الحواریة (العودة للجذور) یوم السبت الموافق  3/6
 م. (مرفق قائمة بأسماء الطالب الُمشاركین).2019

 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار
رفع نس��بة الغیاب عن الطلبة والطالبات الُمش��اركین في مھرجان الیوم الریاض��ي المتنوع بین كلیات الجامعة وأعض��اء  3/7

 م. (مرفق قائمة بأسماء الطالب الُمشاركین).2019 /08/04 ھیئة التدریس والجھاز اإلداري یوم االثنین الموافق
 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار
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الجامعات على مستوى  46رفع نسبة الغیاب عن الطلبة والطالبات الُمشاركین في فعالیات بطولة الشھید الرفاعي رقم  3/7
م. (مرفق قائمة بأس���ماء 17/04/2019إلى  13المص���ریة في ریاض���ة الكاراتیھ المقامة باإلس���كندریة خالل الفترة من 

 الطالب الُمشاركین).
 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار

الطلبة والطالبات الُمش�������اركین في دورات البرلمان والتعلیم المدني التابع لوزارة الش�������باب رفع نس�������بة الغیاب عن  3/8
م 19/03/2019إلى  17م (ال��دورة الث��انی��ة)، وخالل الفترة من 26/02/2019إلى  24والری��اض��������ة خالل الفترة من 

 (الدورة الثالثة). (مرفق قائمة بأسماء الطالب الُمشاركین).
 الموافقة مع أقامھ محاضرات تعویضیة لھؤالء الطالب لتحفیزھم علي المشاركة في األنشطة الریاضیة . القرار

 ـ رابعاً: شئون الدراسات العلیا والبحوث:
الطلب المقدم من رئیس القس��م باعتماد لجان االمتحانات الش��فھیة المتحانات الدراس��ات العلیا للفص��ل الدراس��ي الثاني   4/1

 م2018/2019الجامعي للعام 
الموافقة علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القس��م بالجان االمتحانات الش��فھیة المتحانات الدراس��ات العلیا للفص��ل  القرار

  )2(مرفق  م2018/2019الدراسي الثاني للعام الجامعي 
امتحانات النظریة للفصل الدراسي الثاني الطلب المقدم من رئیس القسم باعتماد عضو ھیئة التدریس المكلف بوضع   4/2

 م2018/2019للعام الجامعي 

الموافقة، علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القس��م باعتماد أعض��اء ھیئة التدریس المكلفین بتص��حیح االمتحانات  القرار
 -م لیصبح كالتالي :2018/2019النظریة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 أٔمس واضع �مت�ان التخصص الرمز المقرر الالئحة
تیر

جس
لما

ة ا
حل

مر
 

 قراءات في برامج التدریب لریاضة التخصص
603 

 أ.م.د أ�من مرضي ( �رة القدم)

 أ.م.د أ�من مرضي (كرة السلة)

 أ.م.د أ�من مرضي كرة الید

 أ.م.د أ�من مرضي الكرة الطائرة

 أ.م.د أ�من مرضي العاب المضرب 

 قراءات فى مشكالت ریاضة التخصص
604 

 أ.د جمال حمادة كرة الید

 أ.د جمال حمادة كرة الطائرة

 أ.د جمال حمادة كرة القدم

 أ.د جمال حمادة كرة السلة

 أ.د جمال حمادة العاب المضرب 

 تطبیقات في التحلیل الفني لریاضة التخصص
607 

 أ.م. أكرم �امل السلة

 أ.م. أكرم �امل الیدكرة 

 أ.م. أكرم �امل كرة القدم

 أ.م. أكرم �امل كرة الطائرة

 أ.م. أكرم �امل العاب المضرب 
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 )048( 2610373 /2603217تلیفون وفاكس: 

 أ.د محمود الحوفي كرة القدم 606 تطبیقات في مجال التدریب بمجال التخصص

 أ.د جوز�ف ناجي العاب المضرب 632 تكنولوجیا تعلیم وتدریب ریاضة التخصص

راة
تو

لدك
ة ا

حل
مر

 

 )1تطبیقات فى مشكالت ریاضة التخصص (
 أ.د محمود الحوفي كرة القدم 704

 أ.د محمود الحوفي العاب المضرب 

حلقات بحث في قیادة التدریب والمنافسات لریاضة 
 أ.د محمود الحوفي كرة القدم 706 )1التخصص(

 أ.د محمود الحوفي المضربالعاب  708 االتجاھات الحدیثة فى تدریب ریاضة التخصص

 710 )2حلقات بحث في مستحدثات التدریب لریاضة التخصص (
 أ.د محمود الحوفي كرة القدم

  أ.د محمود الحوفي العاب المضرب
 
4/3 

الطلب المقدم من رئیس القسم باعتماد أعضاء ھیئة التدریس المكلفین بتصحیح االمتحانات النظریة للفصل الدراسي 
 م2018/2019للعام الجامعي  الثاني

 القرار
الموافقة، علي المقترح المقدم من رئیس مجلس القس��م باعتماد أعض��اء ھیئة التدریس المكلفین بتص��حیح االمتحانات 

ضرورة االلتزام بشروط الورقة االمتحانیة المرسلة  م  مع2018/2019النظریة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 )3(مرفق  -من وحدة ضمان الجودة لیصبح كالتالي :

عنوان: (تأثیر  تس���جیل رس���الة الماجس���تیر في التربیة الریاض���یة بالقس���م للباحث/ حس���ام س���المة إبراھیم ش���نب  تحت 4/4
 استخدام تدریبات سلم الرشاقة على بعض المتغیرات البدنیة والمھاریة لناشئي كرة السلة)

الموافقة على تس��جیل العنوان علي أن تكون لجنة اإلش��راف الُمقترحة من مجلس القس��م والُمش��كلة من الس��ادة األس��اتذة،  القرار
 وھم: 

مساعد بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات أستاذ  أ.م.د/ ندا محفوظ عبدالعظیم كابوه
 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة -المضرب 

مدرس بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات  د/ الشیماء عبدالفتاح الخفیف
  المضرب ـ كلیة التربیة الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات.

خطة (تحت عنوان:  ایمان محمد عبد الخالق محمدتس����جیل رس����الة الماجس����تیر في التربیة الریاض����یة بالقس����م للباحثة/  4/5
 ) مقترحة للتغلب علي معوقات ممارسو ریاضة الكرة الطائرة في محافظة المنوفیة

أن تكون لجنة اإلشراف الُمقترحة من مجلس القسم والُمشكلة من السادة األساتذة،  الموافقة على تسجیل العنوان علي القرار
 وھم: 

أس���تاذ بقس���م نظریات وتطبیقات الریاض���ات الجماعیة وریاض���ات  أ.د طارق محمد عبدالرءوف
 المضرب ـ كلیة التربیة الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات.

بقس�����م نظریات وتطبیقات الریاض�����ات الجماعیة أس�����تاذ مس�����اعد  أ.م.د/ أیمن مرضي عبدالباري
وریاضات المضرب ـ�������� كلیة التربیة الریاضیة ـ�������� جامعة مدینة 

  السادات.
كلیة التربیة - قسم أصول التربیة الریاضیة والترویحمدرس بقسم   أحمد حلمي غراب د.

  الریاضیة ـ جامعة مدینة السادات.
 وعنوانھا: بسیادتھا ةالخاص للموافقة على تسجیل االبحاثالطلب الُمقدم من د/ شیماء الخفیف.  4/6

 الموافقة على تسجیل األبحاث الخاصة بسیادتھا، حیث أن المواضیع یقع في إطار الخطة البحثیة للقسم. القرار
 -وھي كالتالي :
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 مكان النشر تاریخ النشر نوعھ اسم البحث م

1 Effect of using the Swiss ball on the level of 
performance some basic skills in basketball 1/2016 /3 فردي Assiut Journal of Sport 

Science and Arts 

2 
Educational software using multimedia and its 
impact on some basic skills In basketball for 
persons with special needs 

 Assiut Journal of Sport 5/6/2016 فردي
Science and Arts 

3 
The effect of using social network on the level 
of teaching performance for some basketball 
skills in practical education 

 Assiut Journal of Sport م2017 /3/1 فردي
Science and Arts 

4 
The effect of using specific exercises by tools on 
learning some of the basic skills for basketball 
beginners under 14 years old 

 Journal of Applied Sports 10/6/2017 فردي
Science, Alex university 

تأثیر استخدام الرسوم المتحركة ثالثیة األبعاد علي تعلم بعض  5
المجلة العلمیة المتخصصة للتربیة  4/2019 فردي المھارات األساسیة في كرة السلة للمعاقین فكریا

 جامعة أسیوط -الریاضیة 

6 
استخدام تقنیات بعض خرائط المفاھیم علي تعلم المھارات 
األساسیة المقررة في كرة السلة لطالبات كلیة التربیة الریاضیة 

 بالسادات
 17/4/2019 فردي

المؤتمر العلمي الدولي األول كلیة 
التربیة الریاضة جامعة مدینة السادات 

 –المجلة العلمیة لعلوم وفنون الریاضة 
 جامعة حلوان

7 
Effect of using virtual classroom on some 
learning outcomes in basketball for students of 
the Faculty of Physical Education 

 Assiut Journal of Sport 7/2018 مشترك
Science and Arts 

 
 :أعضاء ھیئة التدریس: شئون خامساـ 

بسعادتھ للعام الثالث الطلب الُمقدم من أ.م.د/ خالد رمضان األستاذ المساعد بالقسم والخاص بتجدید اإلعارة الخاصة   5/1
 للعمل بالمملكة العربیة السعودیة.

 أعضاء ھیئة التدریس الستكمال اإلجراءات الالزمة.الموافقة، ورفع الموضوع لشئون  القرار
بس���عادتھ للعمل من للعام الثابالقس���م والخاص بتجدید اإلعارة الخاص���ة األس���تاذ  محمد س���المةد/  الطلب الُمقدم من أ.  5/2

 بالمملكة العربیة السعودیة.
 الموافقة، ورفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس الستكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

ً ـ   :ما یُستجد من أعمال: سابعا
 الحادیة عشر والنصف صباحاً.في تمام الساعة  مجلس القسماختتم و

 رئیس مجلس القسم المجلس سر أمین

  
 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف أ.م.د/ ندا محفوظ عبدالعظیم كابوه
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