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 طقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.المن
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 5من  - 1 -حة الصف م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /6/8تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم10210299  //م م 81028102  العام الجامعي العام الجامعي   5555  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//88//66  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //تطبيقات المنازالت والرياضات المائية تطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات و مقر قسم نظريات و كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 5555عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120199//88//66  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  وبحضور كلوبحضور كلرئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر    //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم

  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  11

  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  33

  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  44

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  55
  عضواً عضواً   محمد جعفر محمد جعفر د/ عمرو د/ عمرو أ.م.أ.م.  66

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/   77

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد  88
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   99
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  0202

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  22
  ضواً ضواً عع  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  33
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  44
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  55
  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  66

  عضواً عضواً   أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  77

  ر عن حضور مجلس القسم كل من: ر عن حضور مجلس القسم كل من: ذ ذ وتغيب بدون عوتغيب بدون ع
  عضواً عضواً   زكي حمدو زكي حمدو   د/ وسام محمدد/ وسام محمد  22

  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.المن
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 5من  - 2 -حة الصف م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /6/8تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
لجميع أعضاء القسم بحلول عيد األضحى المبارك أعادة اهلل علينا وعليكم باليمن والخير لجميع أعضاء القسم بحلول عيد األضحى المبارك أعادة اهلل علينا وعليكم باليمن والخير   التهانيالتهانيوجه سيادته وجه سيادته   , حيث, حيثمجلس القسممجلس القسم

    انانالمدرسالمدرس  محمد بيلي إبراهيم بيليمحمد بيلي إبراهيم بيلي  والدكتور/والدكتور/  والء محمد كامل العبدوالء محمد كامل العبدالدكتورة/ الدكتورة/ لكل من لكل من التهنئة القلبية التهنئة القلبية ات, كما وجه سيادته ات, كما وجه سيادته والبركوالبرك
الواردة بجدول الواردة بجدول   ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعاتثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعاتمتمنيا لهم التوفيق, متمنيا لهم التوفيق, لدرجة أستاذ مساعد لدرجة أستاذ مساعد   ممبالقسم لترقية سيادتهبالقسم لترقية سيادته

    األعمال.األعمال.
    ::ات ات أواًل: المصـــادقأواًل: المصـــادق 
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  22//22

  المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

نمية البيئة وشئون أعضاء هيئة نمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتعرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وت  22//11
األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة

  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
بأنه لم يتم إدراج أي تشكيل بأنه لم يتم إدراج أي تشكيل بخصوص افادتنا بخصوص افادتنا   مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//33

  لجنة المناقشة والحكم لطالب الدراسات العليا بلجنة الدراسات العليا اال بعد استيفاء الباحث األوراق المطلوبة للتشكيل وهي:لجنة المناقشة والحكم لطالب الدراسات العليا بلجنة الدراسات العليا اال بعد استيفاء الباحث األوراق المطلوبة للتشكيل وهي:
فادتنا بشهادة:  ـ اجتياز احدـ اجتياز احد22 فادتنا بشهادة:البرنامجين التاليين وا    البرنامجين التاليين وا 

  أ ـ برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية )من مركز تنمية الموارد البشرية(.أ ـ برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية )من مركز تنمية الموارد البشرية(.
  ب ـ برنامج نظم إدارة المراجع البحثية واالقتباس العلمي. ب ـ برنامج نظم إدارة المراجع البحثية واالقتباس العلمي. 

  ـ إفادة من المكتبة الرقمية بتحديد نسبة االقتباس في البحث.ـ إفادة من المكتبة الرقمية بتحديد نسبة االقتباس في البحث.11
فادتنا بخطاب النشر.ـ نشر بحث في مجلة الكلية بالنسـ نشر بحث في مجلة الكلية بالنس33 فادتنا بخطاب النشر.بة للماجستير ونشر بحثين بالنسبة للدكتوراه وا    بة للماجستير ونشر بحثين بالنسبة للدكتوراه وا 
( درجة بالنسبة للدكتوراه خاص بالطالب المقيدين ( درجة بالنسبة للدكتوراه خاص بالطالب المقيدين 004004( درجة للماجستير و)( درجة للماجستير و)053053ـ شهادة التويفل معتمدة بمجموع ال يقل عن )ـ شهادة التويفل معتمدة بمجموع ال يقل عن )44

  ..بنظام الساعات المعتمدةبنظام الساعات المعتمدة
  ..المعتمدةالمعتمدة  معتمدة خاص بالطالب المقيدين بنظام الساعاتمعتمدة خاص بالطالب المقيدين بنظام الساعات  IICCDDLLـ شهادة ـ شهادة 55

واحاطتنا بعدم إدراج أي تشكيل أو تسجيل للباحث اال بعد إعطاء القسم إفادة من قسم الدراسات العليا باستيفاء الباحث لألوراق واحاطتنا بعدم إدراج أي تشكيل أو تسجيل للباحث اال بعد إعطاء القسم إفادة من قسم الدراسات العليا باستيفاء الباحث لألوراق 
  المطلوبة. المطلوبة. 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
صوص افادتنا بالخطاب الوارد من اإلدارة صوص افادتنا بالخطاب الوارد من اإلدارة بخ بخ   مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//33

م بأنه تم الموافقة علي م بأنه تم الموافقة علي 92019201//55//9191العامة للدراسات العليا والبحوث والذي جاء فيه قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ العامة للدراسات العليا والبحوث والذي جاء فيه قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
الماجستير الماجستير اعتبار شهادة تحديد نسبة االقتباس واالنتحال العلمي متطلب رسمي لتشكيل لجنة الفحص والمناقشة لجميع طالب اعتبار شهادة تحديد نسبة االقتباس واالنتحال العلمي متطلب رسمي لتشكيل لجنة الفحص والمناقشة لجميع طالب 

  م.م.92019201والدكتوراه علي أن يتم تطبيق القرار بداية من شهر يوليو والدكتوراه علي أن يتم تطبيق القرار بداية من شهر يوليو 



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 اضات المائية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريرئيس  /مكتب 

 
 

 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.المن
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 5من  - 3 -حة الصف م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /6/8تحريرًا في 
 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
بشأن احاطتنًا بموقف بعض طالب الدراسات بشأن احاطتنًا بموقف بعض طالب الدراسات   االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الخطاب الوارد إلينا من مكتب الخطاب الوارد إلينا من مكتب   33//33

  م والطالب علي النحو التالي:م والطالب علي النحو التالي:92019201//99//0303نونية للتسجيل في نونية للتسجيل في سوف تنتهي المدة القا سوف تنتهي المدة القا العليا الذين العليا الذين 

  برجاء التكرم من سيادتكم باتخاذ الالزم تجاه الباحثين المذكورين عالية.برجاء التكرم من سيادتكم باتخاذ الالزم تجاه الباحثين المذكورين عالية.

  مالحظات مالحظات   لجنة اإلشراف لجنة اإلشراف   دورة القيد دورة القيد   الدرجةالدرجة  الباحث الباحث   م م 

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  أحمد جمال الدين عفيفي أحمد جمال الدين عفيفي   22
  مم42014201

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم 
  أ.م.د/ عبد اهلل عبد الحليم محمد أ.م.د/ عبد اهلل عبد الحليم محمد 
  د/ هبة اهلل عصام الدين الدياسطى د/ هبة اهلل عصام الدين الدياسطى 

  

بد المعطي  بد المعطي  محمود زكريا عمحمود زكريا ع  11
أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  انانر ر زهزه

  مم42014201
  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 

    أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد 

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  محمود عبد اهلل أحمد شاهين محمود عبد اهلل أحمد شاهين   33
  مم42014201

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
    أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  أحمد حسام فتحي غراب أحمد حسام فتحي غراب   44
  مم42014201

  يم عبد الحميد اإلبيارى يم عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهأ.م.د/ إبراه
    أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  محمد سعيد محمد القواس محمد سعيد محمد القواس   55
  مم32013201

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  تم عمل مد عام أول تم عمل مد عام أول   أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  خالد شوقي فهمي الدسوقي خالد شوقي فهمي الدسوقي   66
  مم32013201

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  عبد الجواد الوراقى عبد الجواد الوراقى   أ.م.د/ ياسر أ.م.د/ ياسر 
  توفيق فتحي حفينةتوفيق فتحي حفينة    أ.م.د/ فتحأ.م.د/ فتح

  تم عمل مد عام أول تم عمل مد عام أول 

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  محمد إبراهيم الدسوقي حشاد محمد إبراهيم الدسوقي حشاد   77
  مم32013201

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيريأ.د/ محمد إبراهيم الباقيري
  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة 

  د/ ربيع السيد سراج د/ ربيع السيد سراج 

انتهت المدة القانونية في  انتهت المدة القانونية في  
    م ولم يتم عمل مدم ولم يتم عمل مد82018201//99//0303

عباس  عباس  مصطفي مدحت مصطفي مدحت   88
أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  باللبالل

  مم32013201

  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة 
  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 

  د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي 

انتهت المدة القانونية في  انتهت المدة القانونية في  
    م ولم يتم عمل مدم ولم يتم عمل مد82018201//99//0303

أكتوبر  أكتوبر    ماجستيرماجستير  حامد محمد حامد سويلم حامد محمد حامد سويلم   99
  مم32013201

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  الحميد اإلبيارى الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم عبد أ.م.د/ إبراهيم عبد 

  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ

انتهت المدة القانونية في  انتهت المدة القانونية في  
    م ولم يتم عمل مدم ولم يتم عمل مد82018201//99//0303

  احيط المجلس علمًا.احيط المجلس علمًا.  القرار:القرار:
بخصوص افادتنا بالخطاب الوارد من إدارة بخصوص افادتنا بالخطاب الوارد من إدارة   ة للدراسات العليا والبحوث ة للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكليمكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكليالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   44//33

االستاذ االستاذ م قد أحيط علما بكتاب السيد م قد أحيط علما بكتاب السيد 92019201//66//9292( المنعقد بتاريخ ( المنعقد بتاريخ 0202أن مجلس العمداء رقم )أن مجلس العمداء رقم )والذي جاء فيه والذي جاء فيه   أمانة المجالسأمانة المجالس
  تي:تي:بشأن التوصية لدي السادة رؤساء الجامعات باالبشأن التوصية لدي السادة رؤساء الجامعات باال  الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعاتالدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات

  ـ انشاء كتاب التعليم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومية المصرية.ـ انشاء كتاب التعليم التكنولوجي داخل الجامعات الحكومية المصرية.22



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 اضات المائية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريرئيس  /مكتب 

 
 

 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.المن
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 5من  - 4 -حة الصف م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /6/8تحريرًا في 
 

  ـ إجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل.ـ إجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل.11
  سب والمعلوماتية.سب والمعلوماتية.ـ إدراج منهج تكنولوجيا المعلومات في جميع الكليات بالتعاون مع لجنة قطاع علوم الحا ـ إدراج منهج تكنولوجيا المعلومات في جميع الكليات بالتعاون مع لجنة قطاع علوم الحا 33

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  : : أعضاء هيئة التدريسشئون : : رابعاً رابعاً 
  (: (: أستاذأستاذ))  تعينتعين  22//44

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  ياسر محمد عبد الجواد الوراقىياسر محمد عبد الجواد الوراقى  //الدكتورالدكتورالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
لترقية لترقية   للتدريب الرياضيللتدريب الرياضياللجنة العلمية الدائمة اللجنة العلمية الدائمة   مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عنمدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن  اتاتكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساد

بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بذات القسم والكلية والجامعة وذلك   تدريب المالكمةتدريب المالكمةبخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ بخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ األساتذة واألساتذة المساعدين األساتذة واألساتذة المساعدين 
  ..الترقيالترقيلجنة لجنة بنجاح بنجاح   سيادتهسيادته  بعد اجتيازبعد اجتياز

بذات القسم والكلية بذات القسم والكلية   تدريب المالكمةتدريب المالكمةبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   ياسر محمد عبد الجواد الوراقىياسر محمد عبد الجواد الوراقى  //دكتوردكتور  االستاذ مساعداالستاذ مساعد  الموافقة علي تعينالموافقة علي تعين  ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئون أعضاء هيئة التدريس شئون أعضاء هيئة التدريس و و والجامعة مع العرض علي مجلس الكلية والجامعة مع العرض علي مجلس الكلية 

  (:(:مساعدمساعد    أستاذأستاذ))  تعينتعين  11//44
بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   المدرس المدرس   صام الدين الدياسطىصام الدين الدياسطىهبة عهبة ع  //ةةالدكتور الدكتور الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

لترقية األساتذة لترقية األساتذة   للرياضة المدرسيةللرياضة المدرسيةاللجنة العلمية الدائمة اللجنة العلمية الدائمة   مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عنمدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن  الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
  بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازبذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتياز  مساعدمساعدبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   ا ا بخصوص الموافقة علي تعين سيادتهبخصوص الموافقة علي تعين سيادتهواألساتذة المساعدين واألساتذة المساعدين 

  ..الترقيالترقيلجنة لجنة بنجاح بنجاح   سيادتها سيادتها 
مجلس مجلس بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي   مساعدمساعدبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطى  //ةةالدكتور الدكتور الموافقة علي تعين الموافقة علي تعين   ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئون أعضاء هيئة التدريس شئون أعضاء هيئة التدريس و و الكلية الكلية 

كلية التربية كلية التربية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   شرين يحيي زكريا المهديشرين يحيي زكريا المهدي  //ةةالدكتور الدكتور الطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//44
لك لك وذوذ  امريكا امريكا وذلك بخصوص الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بدولة وذلك بخصوص الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج بدولة   الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات

  ..للعام الرابعللعام الرابع
بالكلية التخاذ بالكلية التخاذ   أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسلشئون لشئون بعد ذلك بعد ذلك وعلي أن يرفع الموضوع وعلي أن يرفع الموضوع   صورة من عقد الزوجصورة من عقد الزوج  المبدئية لحين احضارالمبدئية لحين احضار  الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.
كلية التربية كلية التربية اضات المائية اضات المائية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريالمدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والري الدكتور/ عادل متولي شحاته عامرالدكتور/ عادل متولي شحاته عامرالطلب المقدم من الطلب المقدم من   44//44

وذلك بخصوص الموافقة علي منحة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة الكويت وذلك وذلك بخصوص الموافقة علي منحة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة بدولة الكويت وذلك   الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
  عشر, ومرفق طية صورة من عقد الزوجة.عشر, ومرفق طية صورة من عقد الزوجة.  الثالثالثالثللعام للعام 

  ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكليبالكلي  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   ::القرارالقرار
  :: :: عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : خامساً خامساً 

بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//55
لمجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع لمجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به مشروع لإلدارة كتاب االستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن تلقي أمانة الإلدارة كتاب االستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن تلقي أمانة ا

  اتفاق في مجال التعليم العالي والتدريب بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ناميبيا.اتفاق في مجال التعليم العالي والتدريب بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ناميبيا.
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 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.المن
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 5من  - 5 -حة الصف م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /6/8تحريرًا في 
 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   رات(رات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتم)إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتم  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//55

خطاب خطاب لإلدارة كتاب االستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به لإلدارة كتاب االستاذ الدكتور/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقًا به 
  ..وزارة الخارجية والمرفق به وثيقة التعاون الثنائي بين مصر والصين في اطار مبادرة الحزام والطريقوزارة الخارجية والمرفق به وثيقة التعاون الثنائي بين مصر والصين في اطار مبادرة الحزام والطريق

  ..ط المجلس علماً ط المجلس علماً احياحي  القرار:القرار:
بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   33//55

القائم بعمل القائم بعمل تور/ تور/ االستاذ الدكاالستاذ الدكاإلدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والمرفق به كتاب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والمرفق به كتاب لإلدارة كتاب لإلدارة كتاب 
تنظيم تنظيم   رئيس الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن اقترح السيد / نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الثقافية والدينيةرئيس الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن اقترح السيد / نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الثقافية والدينية

  ..مؤتمر دولي حول التعايش بين الثقافة الهيلينية والعالم العربيمؤتمر دولي حول التعايش بين الثقافة الهيلينية والعالم العربي
  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:

مكتب مكتب بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب   ((المنح والبعثات المنح والبعثات )إدارة )إدارة   مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةلينا من لينا من الخطاب الوارد إالخطاب الوارد إ  44//55
م اعالن وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري والذي يفيد م اعالن وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري والذي يفيد 92019201//77//8181رئيس الجامعة ـ إدارة المتابعة بتاريخ رئيس الجامعة ـ إدارة المتابعة بتاريخ االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ 

بالتعاون بين الوزارة والجامعة االمريكية بالقاهرة وجامعة بالتعاون بين الوزارة والجامعة االمريكية بالقاهرة وجامعة   الثانية من البرنامج التدريبي )القيادة للتميز الحكومي(الثانية من البرنامج التدريبي )القيادة للتميز الحكومي(  بفتح باب التقديم للدفعةبفتح باب التقديم للدفعة
  ..كينجز بلندن وذلك في اطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز االداري للدولة.كينجز بلندن وذلك في اطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز االداري للدولة.

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةام الساعة ام الساعة اختتمت الجلسة في تماختتمت الجلسة في تموفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال 

  المجلس المجلس سر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

  أحمد سعيد أمين خضر أحمد سعيد أمين خضر د/ د/ ..أأ  الوراقىالوراقىياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ م.م...أأ
 


