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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسـ 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسـ  جتماعامحضر 
   ـ5106/5107 العاـ الجامعي 55 رقـ الجمسة
 الواحدة ظيراً  نياية االجتماع صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع ـ7/3/5107 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسـ  مكاف الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 55عقدت الجمسة رقـ ) الحادية عشرةفي تماـ الساعة ـ 7/3/5107 الموافؽ الثالثاء نو في يـوإ 
 القسـ وبحضور كؿ مف:مجمس رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ هالدكتور  ةألستاذا

 لوظيفةا االسـ                    ـ 
 رئيس مجمس القسـ مني مصطفي محمد عميد/ .أ 0
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 5
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 3
  المجمسسر أميف و  عضواً  أحمد سعيد أميف خضرد/ .أ 4
 عضواً              أحمد محمود عبد الحكيـد/ .أ 5
 عضواً  اىيـ عزبد/ أحمد إبر .أ 6
 متفرغ عضواً  د/ محمد نبوي االشـر.أ 7
 عضواً  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوت 8
 عضواً  أ.ـ.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 9
 عضواً  أ.ـ.د/ مني محمد كامؿ 01
 عضواً  أ.ـ.د/ رشا فرج محمود العربي 00
 عضواً  أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى 05
 عضواً  عصاـ الديف الدياسطى ىبة اهلل د/ 03
 عضواً  د/ والء محمد كامؿ العبد 04
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالـ 05

 وتغيب عف الحضور بعذر كؿ مف:
 عضواً                           عبد الحميـ محمد معاذ د/.أ 0
 عضواً  د/ ربيع السيد السيد سراج 5
 عضواً  د/ سماح أميف حالوة 3

  : فتتاحالا
الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ هالدكتور  ةاألستاذ ةالسيد تافتتح 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ. اسيادتي تثـ انتقم ,القسـبالسادة أعضاء مجمس 
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   :أواًل: المصػػػادقات 
  .لجمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر ا 0/0

 .المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات: القرار
 :ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

أعضاء ىيئة التدريس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف  لمقسـ مف العالقات الثقافية وشئوف عرض الخطابات الواردة 5/0
لمعرض ووحدة األزمات والكوارث   ITووحدةووحدة الجودة والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ـ والطالب وشئوف التعمي

 .عمييا لالطالعالييئة المعاونة بالقسـ و عمى أعضاء ىيئة التدريس 
 .عمماً  أحيط المجمستـ العرض و : القرار
 :شئوف التعميـ والطالب :ثالثاً 

راسية الخاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ إعداد وتجييز الجداوؿ الد 3/0
ـ وتسميـ نسخة موقعو مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمسيد األستاذ الدكتور/ 5107ـ / 5106الجامعي 

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب.
الجداوؿ الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمفصؿ الدراسي  مفوتـ تسميـ نسخة الموافقة  القرار:

ـ وموقعو مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمسيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية 5107ـ / 5106الثاني لمعاـ الجامعي 
 .لشئوف التعميـ والطالب

 الدراسات العميا:: رابعاً 
بخصوص رفع أسـ والبحوث  مدراسات العمياوكيؿ الكمية لاالستاذ الدكتور/ مكتب ءًا عمي الخطاب الوارد إلينًا مف بنا 4/0

المنوفية مف لجنة األشراؼ مدرس بقسـ المنازالت كمية التربية الرياضية جامعة أبو السعد ال محمد فتحي نصارالدكتور/ 
 المكونة مف: 

بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة  اذ تدريب المالكمةأست أحمد سعيد أميف خضرد/ أ.ػ 0
 مدينة السادات. 

 . المنوفيةمدرس بقسـ المنازالت كمية التربية الرياضية جامعة محمد فتحي نصار ػ د/ 5
 ضية جامعة مدينة السادات. بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الريا المدرس أحمد عمر الفاروؽ/ دػ 3

اسالـ محمود عبد الحافظ بعنواف " تأثير استخداـ التدريبات الباليستية عمي بعض  /عمي رسالة الماجستير لمباحثمف 
 ليصبح لجنة االشراؼ مكونة مف: ", المتغيرات البدنية والميارية لدي العبي الساندا وشوو كونغ فو والتايكوندو

بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة  أستاذ تدريب المالكمة ف خضرأحمد سعيد أميد/ أ.ػ 0
 مدينة السادات. 

 بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.  المدرس أحمد عمر الفاروؽ/ دػ 5
راؼ مف خارج الجامعة أقؿ مف درجة أستاذ مساعد طبقًا لنص المادة وذلؾ لكوف سيادتو مف خارج الجامعة وال يصح االش

 ( مف القواعد المنظمة لمدراسات العميا.59)
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 بتعديؿ لجنة األشراؼ وىي: جاء بخطاب وكيؿ الكمية لمدراسات العميا ماعمي الموافقة  القرار:
رياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة بقسـ المنازالت وال أستاذ تدريب المالكمة أحمد سعيد أميف خضرد/ أ.ػ 0

 السادات. 
 بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.  المدرس أحمد عمر الفاروؽ/ دػ 5
بخصوص موافقة مجمس والبحوث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا االستاذ الدكتور/ بناءًا عمي الخطاب الوارد إلينًا مف مكتب  4/5

ـ قد وافؽ عمي اعتبار بوابة المكتبات الجامعية المصرية ىي المصدر 58/5/5107( بتاريخ 6الجامعة بجمستو رقـ )
الرسمي لمتأكد مف عدـ تسجيؿ موضوعات الرسائؿ الجامعية في اي مف الجامعات المصرية مف خالؿ البحث عمي البوابة 

معتمدًا وموثقًا مف إدارة مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة والتنبيو باتخاذ الالـز نحو حصوؿ والحصوؿ عمي ما يفيد ذلؾ 
طالب الماجستير والدكتوراه عمي إفادة مف مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة بأف موضوع الرسالة وخطة البحث لـ يسبؽ 

 تسجيميما قبؿ اتخاذ أي إجراء عمي مستوي القسـ والكمية. 
 أحيط المجمس عممًا وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. :القرار

بأف التقارير السنوية والبحوث وكيؿ الكمية لمدراسات العميا االستاذ الدكتور/ بناءًا عمي الخطاب الوارد إلينًا مف مكتب  4/3
الخاص بالقسـ وارساؿ اسماء الطالب المطموب استيفاء  Publicالخاصة بطالب الدراسات العميا بالقسـ موجوده عمي 

التقارير السنوي ليـ وضرورة تخصيص عضو ىيئة تدريس مف القسـ لمتابعة استيفاء التقارير السنوية وتوقيعيا مف 
ي السادة المشرفيف وعدـ تسجيؿ جديد لعضو ىيئة التدريس الذي ال يتقدـ بتقارير سنوية عف الطالب الذيف يشرؼ عم

 ( مف القواعد المنظمة لمدراسات العميا.36رسائميـ عاميف متتاليف ال بعد التقدـ بيذه التقارير طبقًا لنص المادة )
وتكميؼ الدكتور/ محمود عبد  أحيط المجمس عممًا وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ القرار:

لمتابعة استيفاء التقارير  نازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتبقسـ الم المجيد سالـ المدرس
 .السنوية وتوقيعيا مف السادة المشرفيف

طمب مف رئيس القسـ بشأف بناءًا عمي الخطاب الوارد إلينًا مف مكتب االستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث  4/4
 3مسيد االستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث لتأىيمو إلي السمنار العاـ, وممخص لمبحث )االطار( موجة ل

وعمي أف  (ةباستفاضورقات يشتمؿ عمي )العنواف ػ المشكمة ػ االىداؼ ػ الفروض ػ التساؤالت ػ أىـ المصطمحات ػ االجراءات 
دقائؽ بحد أقصي يشتمؿ  01رحة مف القسـ, وعرض تقديمي عمي الكمبيوتر مدتو يتـ مراجعاتيا مف لجنة االشراؼ المقت

 عمي نفس النقاط والتركيز عمي إجراءات البحث.
 أحيط المجمس عممًا وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. القرار:

اذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث بتعميـ بناءًا عمي الخطاب الوارد إلينًا مف مكتب االست 4/5
التوجيو التالي عمي السادة أ.د/ رؤساء األقساـ عدـ الموافقة عمي تقدـ أي مف أعضاء ىيئة التدريس لمترقية لوظيفة أستاذ 

عف سيادتو  C.Vمية شاممة وتفعيؿ صفحتو عمي موقع الك Google Scoreأو أستاذ مساعد إال بعد تسجيؿ سيادتو ب 
 وصورة شخصية والمقررات التي يدرسيا وأنشطة سيادتو العممية والعممية لصالح القسـ والكمية والجامعة.

 أحيط المجمس عممًا وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. القرار:
 شئوف أعضاء ىيئة التدريس: خامسًا:

اء عمي الخطاب الوارد إلينا مف االتحاد المصري لمجمباز بواسطة الدكتورة / والء محمد كامؿ العبد والذي يفيد بترشيح بن 5/0
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الدكتورة / والء محمد كامؿ العبد المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات   
مشاركة في تنظيـ دورة التدريب الدولية لجمباز األيروبيؾ والجمباز االيقاعي وتحت مف قبؿ االتحاد المصري لمجمباز لم

إشراؼ االتحاد الدولي لمجمباز المقامة بمدينة شـر الشيخ وذلؾ بخصوص الموافقة عمي تفرغ سيادتيا خالؿ الفترة مف 
 واعتبارىا في ميمة.ـ 5107إبريؿ  07ـ وحتي 5107مارس  56

بالكمية التخاذ  أعضاء ىيئة التدريسمي أف يتـ احضار القرار الوزاري الداؿ عمي ذلؾ ويرفع الموضوع لشئوف الموافقة وع القرار:
 اإلجراءات الالزمة.

5/5 
  

ب ػ الطمب المقدـ مف الدكتورة/ داليا سميماف السيد ميرة المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية 
ادات وذلؾ بخصوص الموافقة عمي تجديد االجازة الخاصة بدوف مرتب لمرافقة الزوج  بدولة السعودية جامعة مدينة الس
 الزوج.تجديد ـ لمعاـ الثامف ومرفؽ طية صورة مف قرار 08/0/5108ـ حتي 59/0/5107خالؿ الفترة مف 

 اذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخ أعضاء ىيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف  القرار:

 -: عالقات ثقافية:سادساً 
 عمييا. لالطالعتـ عرض الخطابات الواردة عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ  6/0

 .أحيط المجمس عمماً  القرار:
ضات المائية كمية التربية الرياضية الطمب المقدـ مف الدكتور/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد المدرس بقسـ المنازالت والريا 6/5

جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة عمي تسجيؿ االبحاث الخاصة بو, وىذه األبحاث ضمف الخطة البحثية لمقسـ 
 لمترقي لدرجة أستاذ مساعد وىي: والكمية والتي تقدـ بيا لمجنة العممية )التدريب الرياضي(

 تاريخ النشر نوعو عنواف البحث ـ

قانونًا لممالكميف المشاركيف بالدورة  بيا المصرحبالجسـ و أكثر مناطؽ المكـ استيدافًا وتأثيرًا "  0
 ـ( "5105االولمبية بمندف )

 ـ5103/ 05/  55 زوجي

5 
 " تأثير استخداـ أساليب فف الحمقة عمي تنمية بعض المتغيرات

 البدنية والخططية لممالكميف الشباب " 
 ـ5104/  6/  7 زوجي

3 
 عمي بعض المتغيرات البدنية " فاعمية التدريب المركب

 ـ5104/  9/  05 فردي ومستوى األداء الميارى لناشئي المالكمة "

" تكتيكات مالكمي مدارس المكـ اليجومية واليجومية المضادة وفقًا ألماكف الحمقة المختمفة  4
 ـ("5105بالدورة األولمبية بمندف )

 ـ5105/  5/  08 فردي

 ـ5105/  05/  6 فردي روفيؿ السموؾ التحكيمى لدي حكاـ رياضة المالكمة""ب 5

6 " Effect of training program for attack accompanied by foot work 
after feint on development of Performance level for boxing juniors " 

 ـ5106/  6/  04 فردي
 

مقدـ مع رفع األمر لمجنة الدراسات العميا ومجمس الكمية ألخذ الموافقة واخطار الجامعة عمي أف توافي عمي الطمب ال الموافقة القرار:
 العالقات الثقافية بالمستندات المطموبة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

ت المائية كمية التربية الطمب المقدـ مف الدكتور/ إبراىيـ عبد الحميد اإلبيارى األستاذ المساعد بقسـ المنازالت والرياضا 6/3
الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص الموافقة عمي تسجيؿ االبحاث الخاصة بو, وىذه األبحاث ضمف الخطة البحثية 
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 لمترقي لدرجة أستاذ مساعد وىي: لمقسـ والكمية والتي تقدـ بيا لمجنة العممية )التدريب الرياضي(

 نشرتاريخ ال نوعو مكاف النشر عنواف البحث ـ

0 
تأثير توجيو أحماؿ تدريبية متوازية عمى مستوى األداء المياري لمجممة 

 KANKU – DAI  KATA كانكو _ داى  كاتا الحركية
بحث منشور في المجمة العممية 
نظريات وتطبيقات , كمية التربية 

 الرياضية, أبو قير جامعة اإلسكندرية
/30/05 مشترؾ

 ـ51103

ركات القدميف عمى بعض محددات األداء تأثير برنامج تدريبي لتح 5
 اليجومي لالعبي الكوميتو في رياضة الكاراتيو

مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية 
/0/05 فردي الرياضية , جامعة أسيوط 

5104 

3 
تأثير استخداـ التدريب البميوميترؾ عمى سرعة األداء المياري لبعض 

المصري لمكاراتيو  أساليب المكـ اليجومية لالعبي الفريؽ القومي
 ـ5101

مجمة أسيوط لعمـو وفنوف التربية 
/0/05 فردي الرياضية , جامعة أسيوط

5104 

4 
Effect of special training determinants kime on the 
skill performance standard of the motor package 
(Unsu. Kata) for the Karate Egyptian National 
Team players 

International Journal of 
Sport Science & Art (IJSSA) 08/8 مشترؾ/

5105 

5 
تأثير أحماؿ تدريبية مقترحة لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة و 
فاعميتيا عمى استخداـ محددات اليجـو المضاد المقابؿ في رياضة 

 الكاراتيو

المجمة العممية لعمـو وفنوف الرياضة , 
ياضية لمبنات بالجزيرة , كمية التربية الر 

 جامعة حمواف
/05/9 فردي

5105 

6 
فاعمية استخداـ اليجـو  المباشر لبعض ميارات الذراعيف  الفردية 

 والمركبة  عمى نتائج المباريات في رياضة الكاراتيو
المجمة العممية لعمـو وفنوف الرياضة , 
كمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة , 

 جامعة حمواف
/53/5 يفرد

5106 

7 
Development of the Determinants of tactical 
performance with significance of the monthly 
Biorhythm and their effect on the results of Kumite 
Matches in Karate 

International Journal of 
Sport Science&Art (IJSSA) 0/3 فردي/

5106 
 

عمي الطمب المقدـ مع رفع األمر لمجنة الدراسات العميا ومجمس الكمية ألخذ الموافقة واخطار الجامعة عمي أف توافي  قةالمواف القرار:
 العالقات الثقافية بالمستندات المطموبة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 :سابعًا: شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ات مف السيد االستاذ الدكتور/ عصاـ الديف متولي ػ رئيس الجامعة وبموافقة مجمس بناء عمي الخطاب الوارد إلينا بتعميم 7/0

ـ عمي أنشاء بيت خبرة لمجامعة عمي أف يتـ 08/5/5107( بتاريخ 6شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمستو رقـ )
دوات وورش العمؿ وانشطة وخدمات توفير وتجميع المعمومات عف الخبراء لتسويقيـ خارج الجامعة واالستفادة منيـ في الن

 الجامعة وعمي أف يتـ استخراج تراخيص استشاري معتمد لكؿ تخصص يتطمبو المجتمع البيئي والمحمي بالكمية.
لكؿ  وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ وحصر االسماء الموافقة وأحيط المجمس عمماً : القرار

 .شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئةقديميا لمسيد االستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لوت تخصص
الطمب المقدـ مف االستاذة الدكتورة / مني مصطفي محمد عمي أستاذ السباحة ورئيس قسـ المنازالت والرياضات المائية   7/5

وذلؾ  في قانوف السباحة بعد الدورة األولمبية "بعنواف " المستحدثات بخصوص الموافقة عمي عقد ندوة عممية عامة بالقسـ 
 .ـ وسوؼ يحاضر بالندوة الدكتور / حساـ رضواف الحكـ الدولي في السباحة5107خالؿ شير مارس 

شئوف خدمة وكيؿ الكمية لمع تحديد اليـو والتاريخ والساعة واخطار السيد االستاذ الدكتور/ الموافقة عمي عقد الندوة  القرار:
 .وتنمية البيئةالمجتمع 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: فيما يستجد مف أعماؿ :ثامناً 
أػ بناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف السيد االستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارة استاذ المصارعة بخصوص الموافقة  8/0

البكالوريوس لمعاـ  عمي انتداب المعيد/ حسيف شوقي بقسـ اصوؿ التربية الرياضية لمقياـ بالتدريس مادة المصارعة بمرحمة
 ـ.5107ـ/5106الجامعي 

الموافقة مع توجيو خطاب لرئيس قسـ اصوؿ التربية الرياضية لمموافقة عمي االنتداب ويرفع الموضوع لمجيات المختصة  القرار:
.  التخاذ الالـز

ة كمية التربية الرياضية جامعة الطمب المقدـ مف الدكتور/ محمد بيمي إبراىيـ المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائي 8/5
مدينة السادات بخصوص الموافقة عمي انتداب سيادتو لتدريس مادة المبادئ االساسية لممصارعة لمفرقة األولي بكمية 

ـ في غير أوقات العمؿ الرسمية 5107ـ / 5106التربية الرياضية جامعة حمواف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 مف كؿ أسبوع. بالكمية يوماف

الموافقة عمي انتداب سيادتو لتدريس مادة المبادئ االساسية لممصارعة لمفرقة األولي بكمية التربية الرياضية جامعة حمواف  القرار:
 ـ في غير أوقات العمؿ الرسمية بالكمية.5107ـ / 5106في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 

نا مف السيد االستاذ الدكتور / إبراىيـ محمود غريب شريؼ عميد كمية التربية الرياضية جامعة بناء عمي الخطاب الوارد إلي 8/3
 ـ بموافقة القسـ عمي انتداب كؿ مف:50/5/5107المنوفية بتاريخ 

 (.3ػ د/ وساـ زكي حمدو رياضات مائية )0
 ػ أ.ـ.د/ ياسر محمد الوراقى مالكمة.5
 (.0) ػ د/ أحمد عمر الفاروؽ الشيخ كاراتيو3
 (.0ػ أ.ـ.د/ إبراىيـ عبد الحميد اإلبيارى كاراتيو )4

بكمية التربية الرياضية  ـ5107ـ / 5106لمقياـ بالتدريس بواقع يوميف في االسبوع لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
 .جامعة المنوفية

.الموافقة مع عدـ معارضة ذلؾ مع جدوؿ سيادتيـ الدراسي بالكمية ويرف القرار:  ع الموضوع لمجيات المختصة ألتخاذ الالـز
بشاف الخطاب الوارد إلينا مف وحدة ضماف الجودة والتطوير المستمر بزيارة موقع الكمية لالطالع عمي دليؿ وميثاؽ العمؿ  8/4

والنشر, ـ الخاص بحقوؽ الممكية الفكرية, وحقوؽ التأليؼ 5115لسنة  85األخالقي الميني لمكمية, واالطالع عمي قانوف 
 وحضور الندوة الخاصة بحقوؽ الممكية الفكرية.

 وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. الموافقة وأحيط المجمس عمماً : القرار
ي موقع بضرورة ادخاؿ محضر قسـ شير مارس عمتكنولوجيا المعمومات  ITوحدة مدير بشاف الخطاب الوارد إلينا مف  8/5

 المجالس االلكتروني الخاص بالجامعة.
 أميف مجمس القسـ.يد االستاذ الدكتور/ وجاري التنبيو عمى الس الموافقة وأحيط المجمس عمماً : القرار

تكنولوجيا المعمومات بخصوص انشاء الجامعة لمبوابة االلكترونية بالجامعة  ITبشاف الخطاب الوارد إلينا مف مدير وحدة  8/6
ع جديدة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والتي ستكوف عمي الرابط التالي )اسـ عضو ىيئة التدريس( لموق

Staff.usc.edu.eg/user  عمي أف يكوف الدخوؿ باستخداـ الرقـ القومي الخاص بعض ىيئة التدريس وبعد ذلؾ يمكف
ة بسيادتو بالمغتيف العربية واالنجميزية تمييدًا إلنشاء مستودع انشاء اسـ المستخدـ وكممة المرور وادخاؿ البينات الخاص
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 ابحاث عممية لمجامعة لرفع تصنيؼ الجامعة عالمياً.
 وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. الموافقة وأحيط المجمس عمماً : القرار

امعة المساعد لمشئوف المالية بموافاة اإلدارة العامة لمشئوف المالية بجامعة مدينة بشاف الخطاب الوارد إلينا مف أميف الج 8/7
حيث صدر قرار أ.د/  السادات بأرقاـ الحسابات البنكية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ وكذلؾ صورة البطاقة الرقـ القومي

ت الورقية وسيتـ سداد كافة المستحقات عف ـ بإيقاؼ العمؿ نيائيًا بالشيكا5107لسنة  053رئيس مجمس الوزراء رقـ 
 طريؽ الدفع االلكتروني.

 وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. الموافقة وأحيط المجمس عمماً : القرار
الدورية الخاصة بكافة أعضاء ىيئة بشاف الخطاب الوارد إلينا مف وزارة التعميـ العالي بخصوص تقديـ إقرارات الذمة المالية  8/8

ـ والمتخمفيف عف تقديـ اقرارات ذمميـ المالية عاـ  5106التدريس واالساتذة المتفرغيف والمنتيية خدمتيـ عف عاـ 
 ـ واالعواـ السابقة كؿ عمي حدة إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدؿ عدا االجانب منيـ.5105

 وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. مجمس عمماً الموافقة وأحيط ال: القرار
( دقائؽ في بداية كؿ محاضرة مف المحاضرات 5بخصوص تخصيص ) وحدة األزمات والكوارث بشاف الخطاب الوارد إلينا مف 8/9

والذي تسعي الكمية مف خالليا لمحصوؿ عمي  االستراتيجية واالىداؼ الوحدةالعممية والنظرية بالكمية عف رؤية ورسالة 
وتخصيص عضو ىيئة تدريس  ي الطالب وأعضاء ىيئة التدريسلد وحدة إدارة األزمات والكوارثاالعتماد ونشر ثقافة 

 .كمنسؽ لمقسـ عف وحدة إدارة األزمات والكوارث
وتكميؼ السيد  وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ الموافقة وأحيط المجمس عمماً :  ارالقر 

 .ة عف القسـدكمنسؽ لموح عمارةعبد الحميد االستاذ الدكتور/ أحمد 
 

 ظيرًا. الثانيةاختتمت الجمسة في تماـ الساعة و 
 

 المجمسسر أميف 
)               ( 

  رئيس مجمس القسـ
)                 ( 

 مني مصطفي محمد عميد/ .أ د/ أحمد سعيد أميف خضر.أ
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