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 التربية الرياضية ليةك

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية /مكتب 

للعام الجامعي ( 6)في تمام الساعة الحادية عشر تم عقد الجلسة رقم  م9/2/2019الموافق  السبتإنه في يوم  : الحضور 

 :رئيس مجلس القسم وبحضور كل من خالد عبدالحميد شافع /األستاذ الدكتوربرئاسة  م2018/2019

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبدهللاى عصام الدين متول /د.أ   .1

 عضوا مجدي محمود فهيم /د.أ  .2

 عضوا الشافعىأحمد أمين  /د.أ  .3

 عضوا طهأميرة محمود  /د.أ  .4

 عضوا محمد لحليماعبدهللا عبد /د.م.أ  .5

 أمين سر المجلسعضوا و طلحة حسين أحمد /د.م.أ  .6

 عضوا محمد بكر سالم /د.م  .7

 عضوا سعيد عبدالرشيد خاطر /متفرغ. د.أ  .8

 عضوا زكىمحمد محمد  /متفرغ. د.أ  .9

 رحاب عادل جبل /د.م.أ -  :الحضورواعتذر عن 

 السيد فتح هللا تنيتين /د.م -

 قسم المجلس محضر اجتماع 

 م2018/2019 العام الجامعي  (6) رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا االجتماعنهاية  الحادية عشر صباحا االجتماعبدء  م9/2/2019 التاريخ

 قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مكان االجتماع
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" سم هللا الرحمن الرحيمب"رئيس مجلس القسم الجلسة بذكر  عبدالحميد شافعخالد  /الدكتور األستاذافتتح السيد  :االفتتاح   

 .والترحيب بالسادة أعضاء المجلس ، ثم انتقل السيد رئيس القسم لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال

 المصادقات: أوال 

 .محضر الجلسة السابقة علىبشأن التصديق  1/1

 .ومتابعة ما جاء به من قراراتالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة  :القرار

 ون مجلس القسمئش: ثانيا 

2/1 
المجلس، حيث صدر قرار تعيينه بوظيفة  لتشكيلمتولي أحمد امين  /إعادة تشكيل مجلس القسم بضم السيد الدكتور

 .م31/1/2019مدرس بالقسم بتاريخ 

 :القرار

 :كالتاليإعادة تشكيل المجلس ليصبح التشكيل  علىالموافقة 

 الوظيفة اإلسم م

 عضوا عبدهللا متولىأ.د/ عصام الدين  .1

 عضوا محمود فهيم مجدىأ.د/  .2

 ورئيس مجلس القسم  عضوا أ.د/  خالد عبدالحميد شافع .3

 عضوا أ.د/ أحمد أمين الشافعى .4

 عضوا أ.د/ أميرة محمود طه .5

 عضوا رحاب عادل جبلأ.م.د/  .6

 عضوا أ.م..د/  عبدهللا عبدالحليم محمد .7

 أمين سر المجلسعضوا و أ.م.د/ أحمد طلحة حسين .8

 عضوا م.د/ السيد فتح هللا تنيتين .9

 عضوا م.د/ محمد بكر سالم .10

 عضوا متوليلطفي أحمد امين   /م.د .11

 عضوا أ.د. متفرغ/ سعيد عبدالرشيد خاطر 12

 عضوا أ.د. متفرغ/ محمد محمد زكى 13
 

 الخطابات الواردة: ثالثا 
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عرض الخطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب السيد  3/1

 .عميد الكلية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/

 :القرار
 .المجلس علماتم العرض وأحيط 

 شئون أعضاء هيئة التدريس:  رايعا

4/1 

بوظيفه مدرس  االمدرس المساعد بالقسم للموافقة علي تعيين سيادته شروق علي أبو النصر /د الطلب المقدم من 

درجة دكتوراه الفلسفة في  امنحهعلي  2019/ 1 / 30بالقسم بعد موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

تأثير إستخدام إستراتيجية التعلم المعكوس على مستوى التحصيل "التربية الرياضية في موضوع بعنوان 

 "المعرفي والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة طرق التدريس

The effect of Inverted Learning strategy on cognitive achievement level and 

creative thinking for the course of teaching methods subject 

 :القرار

الموافقة على تعيين سيادتها بوظيفة مدرس بالقسم بعد تقرير اللجنة الثالثية لفحص الرسالة المقدمة من الباحثة 

 :للتعيين على أن يكون تشكيل اللجنة كما يلي

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  عصام الدين متولي  /د.أ 1

 الرياضية

أستاذ المناهج وطرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  مجدي فهيم /د.أ 2

 الرياضية

بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  أستاذ طرق التدريس والتدريب الميدانى اميرة طة /د.أ 3

 الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات

 .ويرفع االمر لشئون أعضاء هيئة التدريس الستكمال إجراءات التعيين 

4/2 

دعمها ماديا لالشتراك بها في  علىتسجيل أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس والتالية أسمائهم وطلب الموافقة 

 :مؤتمر الكلية
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األبحاث تسجيل عناوين األستاذ المساعد بالقسم للموافقة على أحمد طلحة حسام الدين  /د الطلب المقدم من  .1

  :كالتالي مبحث عنوانه( 2)الخاصة بسيادته وعددهم 

الدوائر الكبرى على جهاز العقلة االختالفات التكنيكية كمتطلبات لتطوير النواتج البيو ميكانيكية في  "

 ("دراسة مقارنة)لالعبي المستويات العليا في الجمباز 

 "ميكانيكية التصويب في كرة اليد كأساس لتصميم التمرينات الوقائية من إصابات مفصل الكتف "

األبحاث ين تسجيل عناواألستاذ المساعد بالقسم للموافقة على  عبد هللا عبد الحليم /د الطلب المقدم من    .2

 :كالتالي مبحث عنوانه( 1)الخاصة بسيادته وعددهم 

 "The effect of an electronic program on some learning outcomes of internal 

practical education subject for faculty of P.E students" 

األستاذ المساعد بالقسم  رحاب عادل جبل/د.م.و أ بالقسمعصام الدين متولي األستاذ  /د .أالطلب المقدم من  .3

 :كالتالي مبحث عنوانه( 1)وعددهم  ماألبحاث الخاصة بسيادتهتسجيل عناوين للموافقة على 

 "The effect of web-based learning environment on teaching performance 

level of Helwan and Sadat universities (comparative study)" 

 

 :القرار

الالزم  التخاذالتسجيل والدعم المادي مع رفع االمر لشئون الدراسات العليا والبحوث وإدارة المؤتمر  على الموافقة

 .بشأن الدعم والنشر

 شئون التعليم والطالب :خامسا

5/1 

السادة أعضاء  على 2018/2019توزيع الخطة الدراسية واالعباء التدريسية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 :هيئة التدريس لتكون كالتالي
 مواد مرحلة البكالوريوس

 م
رقم 

 المقرر
 سماء السادة أعضاء هيئة التدريسأ المادة

  مجدى فهيم.د عصام متولى.د (أولى بنين)تربية حركية  102 1

  عبدهللا عبدالحليم.د أميرة طه.د (أولى بنات)تربية حركية  102 2
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  أحمد أمين.د أحمد طلحة.د (ثانية بنين)داخلية تربية عملية  204 3

  السيد تنيتين.د رحاب عادل.د (ثانية بنات)تربية عملية داخلية  204 4

  أحمد أمين.د أحمد طلحة.د (ثانية بنين باقيين) التدريس والتربية العمليةطرق  ق.ل 5

 محمد بكر.د محمد زكى.د الشافعىأحمد .د (أولى بنين)أسس ونظريات علم التدريب الرياضى  103 6

 محمد بكر.د محمد زكى.د أحمد الشافعى.د (أولى بنات)أسس ونظريات علم التدريب الرياضى  103 7

 أحمد الشافعى.د محمد زكى.د محمد بكر .د (ثانية بنين)طرق التدريب الرياضى  203 8

 محمد بكر.د الشافعىأحمد .د محمد زكى .د (ثانية بنات)طرق التدريب الرياضى  203 9

 محمد بكر.د محمد زكى.د أحمد الشافعى.د (ثالثة بنين)طرق تدريب  ق.ل 10

 محمد بكر.د أحمد الشافعى.د محمد زكى .د (ثالثة بنات)طرق تدريب  ق.ل 11

 أحمد الشافعى.د محمد زكى.د محمد بكر .د (رابعة بنين)طرق تدريب  ق.ل 12

 محمد بكر.د أحمد الشافعى.د محمد زكى .د (باقيينثانية بنات )طرق تدريب  ق.ل 13

  سعيد عبدالرشيد.د خالد شافع.د (ثالثة بنات)علم حركة  ق.ل 14

 جميع السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم (التربية العملية الخارجية)مواد التدريب الميدانى   15
 

 :القرار

 . هاالسادة أعضاء هيئة التدريس بعد االنتهاء من علىالخطة وتوزيع الجداول الدراسية  علىالموافقة 
مع اعتراض الدكتورة أميرة طة علي توزيع الخطة بالرغم من انه تم عرض المواد الدراسية عليها وقامت باختيار 

 .الدفعة التي ترغب في التدريس لها 

 الدراسات العليا:  سادسا

6/1 

المدرس المساعد بالقسم لتسجيل رسالة أبو هيبة  شاكر صبريعبير /  ةالباحث علىتعديل تشكيل لجنة االشراف 

 :دكتوراه بعنوان

تأثير استخدام التعلم التكيفي المعكوس على تنفيذ درس التربية الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية " 

 "جامعة مدينة السادات

The Effect of Using Adaptive flipped Learning on Implementing Motor Education 

Lesson for Faculty of Physical Education Female Students University of Sadat City 

أحمد أمين لطفي  /بإضافة الدكتور ( 6/4)بند  م1/1/2019 بتاريخ( 5)والمسجلة بمحضر مجلس القسم رقم  

 :دة األساتذةالسالتصبح هيئة االشراف مكونة من هيئة اإلشراف على الرسالة لمتولي 

 المسمى الوظيفي االسم م

أستاذ طرق التدريس والتدريب الميدانى بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  أميرة محمود طه /د.أ 1

 الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه مدينة السادات 
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المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية  مدرس بقسم أمين لطفي متولي أحمد /د.م 2

 الرياضية جامعه مدينة السادات

 

 لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوثاالمر  رفعواإلضافة والتعديل في تشكيل هيئة االشراف  على الموافقة :القرار

 .التخاذ الالزم

6/2 

 :تسجيل رسائل ماجستير

المقدمة من الباحثين التالية أسماءهم لتسجيل رسائل ماجستير في التربية الرياضية وذلك بعد افادة مكتب الطلبات 

 .الدراسات العليا والبحوث بالكلية باستيفاء الباحثين لمتطلبات التسجيل بالقسم

 :القرار

 . الموافقة على التسجيل ورفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات

 :األبحاث من السادة علىويقترح القسم أن تشكل هيئة االشراف 

1 

القدم بدولة الكويتتأثير استخدام التدريبات البصرية على سرعة أداء بعض المهارات الُمندمجة الهجومية لناشئي كرة   

داود النصرهللا زعبد العزيخالد الباحث/   

  أمين أحمد الشافعي أ.د/ أحمد

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق 

التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة 

 السادات

طارق محمد عبد الرؤوفأ.د/   

 وتطبيقات نظرياتأستاذ كرة السلة بقسم 

بكلية  المضرب ورياضات الجماعية الرياضات

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 م.د/ محمد بكر سالم

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس 

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية 

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

2 

استخدام التدريبات النوعية على مرونة الجذع والمستوى الرقمي لناشئي الوثب العالي بدولة الكويتتأثير   

خليل خليل إبراهيم الخليلالباحث/   

 

خاطر دعبد الرشيأ.د/ سعيد   

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم 

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم 

الرياضية ـ  الحركة الرياضية بكلية التربية

 جامعة مدينة السادات

 أ.د/ وائل السيد إبراهيم قنديل

أستاذ القياس والتقويم بقسم أصول التربية 

الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية ـ 

 جامعة مدينة السادات

 أ.د/ عاطف سيد أحمد

أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات 

ة ـ جامعة ألعاب القوى بكلية التربية الرياضي

 مدينة السادات
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3 

متر بدولة الكويت 1500تأثير استخدام تدريبات الهيبوكسك على بعض المتغيرات البدنية والمستوى الرقمي لالعبي   

إسماعيل الفيلكاوي عبد هللامحمد علي الباحث/   

  أمين أحمد الشافعي أ.د/ أحمد

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق 

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية التدريس 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة 

 السادات

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل

أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات وتطبيقات 

ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية ـ جامعة 

 مدينة السادات

 م.د/ أحمد حمدي شرشر

مدرس بقسم نظريات وتطبيقات ألعاب القوى 

كلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة ب

 السادات

4 

 تأثير استخدام التدريب المكثف على مستوى بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم

أحمد جمال عبدهللا طرادالباحث/   

  أحمد أمين أحمد الشافعيأ.د/ 

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق 

وعلوم الحركة الرياضية التدريس والتدريب 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة 

 السادات

  محمد محمد ذكيأ.د/ 

أستاذ التدريب الرياضي بقسم المناهج وطرق 

التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة 

 السادات

 م.د/ محمد بكر سالم

دريس مدرس بقسم المناهج وطرق الت

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية 

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

5 

المهارات األساسية لناشئي كرة القدم تأثير استخدام تدريبات مرحلة االتقان على مستوى أداء بعض  

السعيد عبد السالم على الشينىالباحث/   

  أحمد أمين أحمد الشافعيأ.د/ 

الرياضي بقسم المناهج وطرق أستاذ التدريب 

التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 

بكلية التربية الرياضية ـ جامعة مدينة 

 السادات

 أ.م.د/ أحمد طلحة حسين

أستاذ ُمساعد بقسم المناهج وطرق التدريس 

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية 

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

بكر سالم م.د/ محمد  

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس 

والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية 

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة السادات

 

6/3 

 :التالية أسمائهم الرياضية للباحثينتشكيل لجنة المناقشة والحكم لنيل درجة الماجستير فى التربية 

  :بعنوانببحث  على عبدالرزاق على سعد /الباحث  .1

 " متر حرة 100أثر تمرينات التحمل الالكتيكى على بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية لسباحى "   

  :االساتذةوتقترح هيئة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
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التدريـــس أستــــــاذ الميكانيكا المتفرغ بقســـــم المنـــاهج وطـــرق سعيد عبدالرشيد خاطر  /د .أ -1

)                   مدينة السادات            الرياضيـــة جامعةم الحركة الرياضية كليـة التربيــة ووالتدريب وعل

 (                                                               مشرفاً 

بكلية التربية الرياضية للبنات أستاذ متفرغ تدريب الرياضات المائية  جليلة حسن محمد إبراهيم /د .أ -2

 (مناقشاً )                                              جامعة االسكندرية                                         

الريـاضيـة  أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علــوم الصحة عبدالحليم يوسف عبدالعليم /د.أ -3

مشرفاً )                                                    جامعة مدينة السادات            كليـة التربية الرياضيـة 

) 

طلب أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  أحمد محمود عبدالحكيم /د .أ -4

 (مناقشاً )                                 المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات    

 
 : بعنوان  ببحث الرئيسعبدالعزيز محمد عباس  /الباحث  .2

 " برنامج تدريبى مقترح لتطوير سرعة أداء بعض المهارات في كرة القدم للناشئين بدولة الكويت   "   

 :االساتذةوتقترح هيئة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

المنـــاهج وطـــرق التدريـــس  المتفرغ قســـــمأستــــــاذ الميكانيكا  خاطرسعيد عبدالرشيد  /د .أ -1

)                            مدينة السادات  الرياضيـــة جامعةم الحركة الرياضية كليـة التربيــة ووالتدريب وعل

                                                                         (مشرفاً 

                                                                                                        اإلسكندرية التربية الرياضية للبنين جامعة  القدم بكليةأستاذ تدريب كرة  عادل عبد الحميد الفاضى /د .أ -2

                                                                                        ( مناقشاً )

الجماعية  وتطبيقات الرياضاتبقسم نظريات  القدم المتفرغأستاذ كرة محمود حسن الحوفى  /د.أ -3

                                             ورياضات المضرب كليــــــــة التربيـــــة الرياضيـــــة جامعة مدينة السادات

                                                                               (مشرفاً )



 

9 | P a g e  
SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 

المنـــاهج وطـــرق التدريـــس والتدريب وعلوم مساعد بقسم  أستاذ الدينأحمد طلحة حسام  /د .م.أ -4

 (مناقشاً )                                                                                                 الرياضية   الحركة

 
 
 

 : ببحث بعنوان  محمد عبدالوهاب فرج البلوشى /الباحث  .3

متر عدو ناشئين في العاب  400 البدنية لالعبيبعض المتغيرات  الحديثة فيتأثير استخدام التكنولوجيا "   

 "القوى

  :االساتذةوتقترح هيئة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

المنـــاهج وطـــرق التدريـــس  المتفرغ قســـــمأستــــــاذ الميكانيكا  سعيد عبدالرشيد خاطر /د .أ -1

)                             مدينة السادات ـة جامعةالرياضيــم الحركة الرياضية كليـة التربيــة ووالتدريب وعل

                                                                      (مشرفاً 

أستــــــاذ الميكانيكا ورئيس قســـــم المنـــاهج وطـــرق التدريـــس  خالد عبدالحميد شافع   /د.أ -2

)                                                              كليـة التربيــة الرياضيـــةم الحركة الرياضية ووالتدريب وعل

 (مشرفاً 

 مدينة السادات  الرياضيـــة جامعةأستــــــاذ ألعاب القوى ووكيل كليـة التربيــة  محمد عنبر بالل /د.أ -3

    (مشرفاً )   

الرياضى بقســـــم المنـــاهج وطـــرق التدريـــس والتدريب أستاذ التدريب   أحمد أمين الشافعى  /د.أ -4

)                                                     وعلم الحركة الرياضية كليـة التربيــة الرياضيـــة                 

 (مناقشاً 

ر كلية التربية نظريات وتطبيقات الميدان والمضماأستاذ بقسم    حمدى محمد على عثمان /د .أ -5

 (مناقشاً )                                                                                            الرياضية جامعة بنها   
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 :القرار
 .ورفع األمر لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث التخاذ الالزم نحو استكمال اإلجراءات التشكيلالموافقة على 

6/4 

 نسرين عبد المعبود محمد السيد / ةالرياضية للباحثفى التربية  الدكتوراةتشكيل لجنة المناقشة والحكم لنيل درجة 

المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية ـ جامعة 

م ، والمقيدة بدورة 15/11/2016م ومجلس الكلية بتاريخ 1/11/2016مدينة السادات والمسجلة بالقسم بتاريخ  

 : م  ببحث بعنوان2015 /م 2014أكتوبر 

تأثير إستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية كفاية تنفيذ الجزء الرئيسي بدرس التربية الرياضية للطالبات " 

 "المعلمات

 :األساتذة وتقترح هيئة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة 
  الوظيفة االسم

جمال الدين عبد العاطي الشافعي /د.أ.  1  
 أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ  بقسم  المناهج وطرق التدريس بكلية     

 جامعة حلوان                 مناقشاً  –التربية  الرياضية للبنين بالهرم                

 

سكر محمد وجيه عبد الجواد /د.أ.  2  
 بكلية التربية  –أستاذ البحث العلمى المتفرغ بقسم علم النفس الرياضى

 مناقشاً                جامعة كفر الشيخ                 –الرياضية

 

مجدى محمود فهيم محمد /د.أ. 3         

 أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة

جامعة مدينة السادات         مشرفاً  –كلية التربية الرياضية الرياضية بكلية   

                   

 

 

 :القرار

الختيار أحد السادة المناقشين غير  أحمد طلحة حسام الدين /مع اعتراض الدكتور  علي التشكيل الموافقة

قسم علم )التدريس وبقسم غير مناظر لقسم المناهج وطرق ( طرق التدريس)المتخصصين في موضوع الرسالة 

الدكتوراة، والذي لم ، أي ان التشكيل ال يراعي التخصص وهو االمر الواجب خصوصا في مناقشة رسائل (النفس

 .المتخصصين في موضوع الرسالة بالقسم االساتذة واألساتذة المساعدينوجود عدد من السادة  ايضا يراعي

صرف مبلغ  علىللموافقة  قسمالالمدرس المساعد ب نسرين عبد المعبود محمد السيد / ةلباحثالطلب المقدم من ا 6/5

 .عشرة االف جنية تكلفة اجراء رسالة الدكتوراة الخاصة بها
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 (الواردة بالمحضر والتقارير المذكراتمرفق صور من )

 .هذا وقد اقفل المحضر في تمام الساعة الواحدة ظهرا  

           رئيس مجلس القسم السيد                                                       أمين سر المجلس  السيد     
أ.م.د/ أحمد طلحة حسام 

                                     الدين              

                                                   

 فعشا دعبد الحميأ.د/ خالد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :القرار
 .الموافقة

 ما يستجد من أعمال: سابعا 

7/1 

مجالس االقسام التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات مخاطبة ادارة الكلية بشأن صرف بدل جلسات حضور 

ويستلزم حضورها التخاذ قرارات حاسمة وضرورية لحسن سير العمل والعملية التعليمية والتي ال يتم صرفها 

 .ألسباب غير معروفه

 :القرار
 .رفع االمر لمجلس الكلية التخاذ الالزم نحو اجراءات الصرف على الموافقة
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