
 

                                                         
    كلية التربية الرياضيةجامعة مدينة السادات                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

 الرياضيةكلية/ التربية 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم مكتب/ 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمجلس / قسم  جتماعامحضر 

   م 2018/2019 العام الجامعي 33 رقم الجلسة

 بدء االجتماع م7/5/2019 التاريخ  
والنصف   العاشرةالساعة 

 صباحا  
 نهاية االجتماع

   الواحدةالساعة 

 ظهرا

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية قسم  أعضاء مكتبمقر  الجتماعامكان 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

(  33عقدت الجلسة رقم ) صباحا   والنصف العاشرةالساعة  في تمام  م7/5/2019الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 حضور كل من:، وتم رئيس القسم   – أمل صالح سرور /الدكتورألستاذ برئاسة ا

  

نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   " قسم رئيس الدكتور/ أمل صالح سروراألستاذ  افتتح السيد:  يةفتتاحإلا
ثم انتقلت سيادتها لعرض ومناقشة  ، أعضاء مجلس القسم ةساديب بالالترح  و بسم اهلل الرحمن الرحيم "الجلسة بذكر " " الرياضية

 الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

ــ االس م  ةــــــــالوظيف مـــــــ

 رئيس مجلس القسم  سرور محمد أ.د/ أمل صالح  1
 عضوا   مشيرة إبراهيم محمد محمد العجمي  أ.م.د/  2
 عضوا   عبد الحميد محمد  أ.م.د/ شيرين 3
 وأمين سر المجلس  عضوا   عزب الزيني محمد   أ.م.د/ مها 4
 عضوا   أمين السيد  أ.م.د/ وسام عادل  5
 عضوا   عبد الرحمن  أ.م.د/ ماجدة محمد السعيد 6
 عضوا   أ.م.د/ ياسر علي قطب عبد الحليم  7
 عضوا   أ.م.د/ أحمد محمد عبد العزيز  8
 عضوا   منال محمد عزب الزيني  / د 9
 عضوا   المعصراوي  الدين  إيمان كمال د/ 10
 عضوا   عبد السالم  غدير عزت  د/ 11

 عضوا   عبد اهلل اسماعيل  عال طه د/ 12
 عضوا   الحريريالسيد د/ رشا يحيى  13



 

    أوالً: المصـــادقات 

  .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة ومتابعة ما جاء به من موضوعات. القرار: 

 ثانياً: موضوعات اإلحاطة

وشئون أعضاء هيئة  وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العالقات الثقافية و  مكتب العميد  عرض الخطابات الواردة للقسم من 2/1
لجنة ووحدة إدارة األزمات والكوارث و  ITووحدة الجودة ووحدة وشئون التعليم والطالب والمكتبة التدريس والدراسات العليا 

 .للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم لإلطالع عليها  األجهزة والمختبرات 
 تم العرض وأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم. القرار: 

 شئون التعليم والطالب :ثالثاً 

حوامل و  األخيرة وهي وجود بعض الطالبات متزوجاتونة ظاهرة انتشرت باآل الطلب المقدم من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشأن 3/1
يضعنا في مهارات المواد العملية وهذا  الفرقتين الثالثة والرابعة ، مما يعرضهن للخطورة بأداء بالفرق الدراسية المختلفة وخاصة وذلك

، فالرجاء من قبل وأثناء االختبارات العملية مواليدهن ، والبعض األخر وضعهنفبعضهن تؤدين دون علمنا ، وعبء كبيرمسئولية 
   .(مع االقتراح بتأجيل المواد العملية لهن ، وذلك أسوة بالجامعات األخرى ، ) اتخاذ القرار الالزم والحاسمسيادتكم 

   تخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة والعرض علي مجلس الكلية ال: القرار

يجاد عدد  بشأن النظر في تعديل الئحة الكلية الخاصة بالبنات 3/2 مادتي التعبير الحركي واإليقاع الحركي ) مواد ساعات لتدريس وا 
تدرس للبنات فقط ( حيث أنها تشترك مع مادتي التمرينات والجمباز في نفس عدد الساعات وهو ما يخالف الئحة البنين ، ذلك بما 

  يتناسب مع النتائج الغير مرضية والملموسة أثناء هذا العام والعام السابق.

 تخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة والعرض علي مجلس الكلية ال: القرار

االدارة العامة بناءًا علي الخطاب الوارد من  مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من الينا الخطاب الوارد  3/3
 Sadatة الغياب عن الطالب المشاركين في مسابقة )بشأن رفع نسب ( النشاط االجتماعي والرحالت ) ادارة لرعاية الطالب 

student got talent 2) ،  واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل الكلية  م12/3/2019،  10/3وذلك يومي األحد والثالثاء الموافق
 المشاركين (الطالب .) مرفق طيه كشف بأسماء 

 التخاذ الالزم   لك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذ القرار:

االدارة العامة بناءًا علي الخطاب الوارد من  مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من الينا الخطاب الوارد  3/4
دورات البرلمان والتعليم بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب المشاركين في   ( النشاط االجتماعي والرحالت ) ادارة لرعاية الطالب 

حتى  24/2المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة وتحت اشراف عام السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة ، ذلك خالل الفترة من 
      واعتبارهم في مهمة رسمية لتمثيل الكلية ثالثة ( م ) الدورة ال19/3/2019حتى  17/3م ) الدورة الثانية ( ، ومن 26/2/2019

 المشاركين (الطالب ) مرفق طيه كشف بأسماء 

 التخاذ الالزم  أحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم القرار:

( طالبات 2( طلبة وعدد)5تمثيل عدد ) بشأن  ( النشاط الرياضي) ادارة االدارة العامة لرعاية الطالب مكتب من الينا الخطاب الوارد  3/5
( على مستوى الجامعات المصرية في رياضة الكاراتيه والمقامة باإلسكندرية 46من الكلية في فاعليات بطولة الشهيد الرفاعي رقم )

 المشاركين (الطالب ) مرفق طيه كشف بأسماء م 17/4/2019حتى  13/4خالل الفترة من 
 التخاذ الالزم  علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمأحيط المجلس القرار: 

 بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب المشاركين والطالب  مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليممن الينا الخطاب الوارد  3/6
رهم في مهمة واعتبا في المهرجان الدوري الرياضي الجامعي في األلعاب الجماعية والفردية ابتداء من شهر أكتوبر وحتى شهر ابريل 



 

   المشاركين (الطالب ) مرفق طيه كشف بأسماء رسمية لتمثيل الكلية . 
 التخاذ الالزم  ة المعاونة بالقسمأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئالقرار: 

 بشأن رفع نسبة الغياب عن الطالب المشاركين مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من الينا الخطاب الوارد  3/7
رهم في مهمة رسمية لتمثيل واعتبا م ، 13/4/2019في فعاليات اللقاء الحواري بعنوان ) العودة للجذور ( وذلك يوم السبت الموافق 

   المشاركين (الطالب ) مرفق طيه كشف بأسماء الكلية . 
 التخاذ الالزم  القسمأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقرار: 

الطلبة والطالبات  بشأن رفع نسبة الغياب عن الخطاب الوارد الينا من مكتب األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  3/8
) مرفق طيه رهم في مهمة رسمية لتمثيل الكلية . واعتبا، م8/4/2019المشاركين في الدوري الرياضي ، ذلك يوم االثنين الموافق 

      المشاركين (الطالب كشف بأسماء 
 التخاذ الالزم  أحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمالقرار: 

 شئون أعضاء هيئة التدريس : رابعاً 

بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةاستاذ مساعد ب مهدي فتحينجالء أ.م.د/  الطلب المقدم من 4/1
 م. 2020م/2019لرابع بالمملكة العربية السعورية بالعام الجامعي زوج للعام االمرافقة سيادتها لأجازة  تجديدالموافقة على 

 بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. الموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس القرار: 

بشأن  قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةب مدرس ابراهيم محمود محمد دياب  /الدكتور الطلب المقدم من 4/2
السعودية للعام الجامعي األجازة الخاصة بسيادته للعام التاسع لإلعارة بجامعة حائل بالمملكة العربية  تجديدالموافقة على 

 م.31/8/2020م حتي 2020م/2019

 الموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار: 

 الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض ب مدرس محمد حسين م.د/ سالي محمد ابو والي الطلب المقدم من 4/3
الموافق  م2020م/2019بدون مرتب للعام الجامعي  السابعاألجازة الخاصة بسيادتها للعام  تجديدالموافقة على بشأن 
 بالمملكة العربية السعودية. ) كلية تربية ( لإلعارة لجامعة جازان  ه1441ه/1440

 الموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار: 

 قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةمدرس ب صفاء غازي محمد سيد احمدالطلب المقدم من الدكتور/  4/4
الخاصة بسيادتها للعام السابع لإلعارة بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي  بشأن الموافقة على تجديد األجازة

 م.31/7/2020م حتي 2020م/2019

 الموافقة ورفع الطلب إلي شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار: 

م للسادة أعضاء هيئة  2018/2019المتحانات الفصل الدراسى األول من العام الجامعى بشأن وضع اللجان العملية والشفوية  4/5
 التدريس بالقسم والسادة الممتحنيين الخارجيين

: تم توزيع جدول اللجان العملية والشفوية على السادة اعضاء هيئة التدريس وتم إرسال نسخة لمكتب السيد  القرار:

 األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للشئون التعليم والطالب  . 

 الدراسات العليا : خامساً 

   تسجبل أبحاث انتاج علمي  5/1
نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض بقسم  األستاذ مساعد نجالء فتحي مهدىالدكتور/ الطلب المقدم من 

،  ا جامعة مدينة السادات بشأن الموافقة على تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي الخاصة بسيادته –كلية التربية الرياضية  -الرياضية
 .أستاذ وهي كاألتي:لدرجة ( للترقي  أبحاث 7وعددها ) 



 
 مكان النشر  تاريخ قبول النشر  نوعه  عنوان البحث  م

1 
األمن النفسي وعالقته بنمط تقدير الذات  

تبعا  لمتغيرات    ومستوى األداء في التمرينات 

 . الجنس والصف الدراسي ومكان اإلقامة 

Psychological security and its 

relation to the pattern of self-

esteem and the level of 

performance in the exercise 

depending on the variables of 

sex, grade and place of 

residence. 

 فردي
ابريل   15-16

 م2009
المؤتمر العلمي لعلوم التربية  

 والرياضة 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  

 في الفترة   العظمى، االشتراكية 

 م  2009ابريل  16-15من 

السابع   البدنية، جامعة كلية التربية 

 . بالزاويةمن ابريل 

2 
The impact of collective 

exercise program (Free - Tools) 

at the Level of Behavioral 

Disorders and Some Elements 

of Physical Fitness among some 

Pupils of Mental Disabilities 

that are able to Learn. 
  –تأثير برنامج تمرينات جماعية )حرة 

( على مستوى االضطرابات  بأدوات  

وبعض عناصر اللياقة البدنية لدى   السلوكية 

بعض تلميذات اإلعاقة العقلية القابالت  

 للتعلم 

 فردي

 

JULY.1,2015 Assiut Journal Of Sport 

Science and Arts( AJSSA) 

Egypt , Assiut University, 

Faculty Of Physical 

Education 

3 
بعض التغيرات النفسية كنتاج لممارسة  

تمرينات الهاثايوجا المدعمة بتدريبات  

التصور العقلي لدى عينة من طالبات جامعة  

   جازان

some psychological changes a 

product of practice exercises 

Hatha Yoga subsidized mental 

visualization exercises among a 

sample of students from the 

University of Jazan. 

 فردي

 

اليوبيل   17المؤتمر العلمي الدولي ال م2017/ 1/ 12

الذهبي لعلم النفس الرياضي في مصر  

نوفمبر  20-18، من والدول العربية 

كلية التربية   م القاهرة ، 2016

 الرياضية للبنين جامعة حلوان 

4 
استخدام تمرينات األيروبك كمدخل لتنمية  

مهارات الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة  

لدى عينة من الطالبات  وإنقاص الوزن 

 البدينات 
Use Aerobic exercises as an 

input to develop emotional 

intelligence and witchcraft 

skills And weight loss in a 

sample of obese students. 

 فردي

  الرياضة، المجلة العلمية لعلوم وفنون  م2017/ 10/ 19

 بالجزيرة   كلية التربية الرياضية للبنات 

  -8460 -2019 -105تحت رقم 

ISSN  1110  

 ( 4عدد )فبراير() جزء 

5 
االبتكار االنفعالي وعالقته بجودة الحياة في  

ضوء ممارسة تمرينات الزومبا واالسترخاء  

لدى عينة من طالبات السنة التحضيرية  
 فردي

مجلة جامعة مدينة السادات للتربية   م2017/ 9/ 18

 البدنية والرياضة 

( المجلد األول يناير  29العدد رقم )



 
 جامعة جازان 

Emotional Innovation and its 

Relationship to Quality of Life 

in the Light of Exercise of 

Zomba and Relaxation in a 

sample of preparatory year 

students Jazan University. . 

   م2018
 

6 
 

تأثير برنامج الحركة )صحة وبركة( على     

  بعض المتغيرات البدنية والنفسية وعالقته

النشاط الرياضي لدي  باالتجاهات نحو 

 طالبات جامعة جازان 

 
The effect of the program 

movement health and blessing 

on some physical, psychological 

variables and the it is reflection 

on the trends of a sample of 

students of Jazan University. 

 فردي

 

 م30/12/2018

 

لعلوم وفنون التربية  مجلة أسيوط 

الجزء الثالث   48الرياضية، العدد 

 2019مارس 

7 
تأثير استخدام التمرينات بالكرة السويسرية  

على مستوى الضغوط النفسية لدى عينة  

   من عضوات هيئة التدريس بجامعة جازان 

The impact of the use of Swiss 

ball exercises on the level of 

psychological Stress A sample 

of faculty members at Jazan 

University 

 فردى
ابريل   18 – 17

 م2019

مجلد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي  

األول التربية البدنية والرياضة من  

ابريل   18-17الكفاية الى الكفاءة من 

 م 2019

 كلية التربية الرياضية  

 جامعة مدينة السادات 

 
للقسم ، يرفع حيث أنها ضمن الخطة البحثية  نجالء فتحي مهدىالموافقة على تسجيل األبحاث الخاصة بالدكتور/  القرار:

 الموضوع لشئون الدراسات العليا والثقافية  بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة
 تشكيل لجنة المناقشة والحكم ) رسالة ماجستير(  5/2

معيدة بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض   تيسير عبد الفتاح محمد الخفيف  /الباحثة  الطلب المقدم من
جامعة مدينة السادات ، لتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير الخاصة بسيادتها بعنوان  –الرياضية كلية التربية رياضية 

 عليها التزامات مالية تجاه  الكلية  وأن الباحثة ليس، " تأثير استخدام التعلم المعكوس على مستوى أداء بعض مهارات الباليه
 وذلك بعد تقديم هيئة األشراف التقرير النهائي وصالحية الرسالة للمناقشة وهم كاألتي:

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــ الوظيف م ـــــــــــــــاإلس م
، كلية   والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز أستاذ مساعد  أمين السيد عادل وسام أ.م.د/ 1

 التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. 
، كلية   بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  ياسر علي قطب عبد الحليم أ.م.د/ 2

 التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. 
قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  نظريات وتطبيقات  بقسم أستاذ مساعد رحاب عادل جبل  أ.م.د/ 3

  جامعة مدينة السادات.  –، كلية التربية الرياضية الحركة الرياضية 



 

 وتتكون من السادة   لخفيفا تيسير عبد الفتاح محمد: الموافقة على تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة /  القرار:
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوظيف م ــــــــــــــــاإلس م
عصام الدين متولي علي  د/أ. 1

 عبداهلل شحاتة  
قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ 

 ) مناقشا  ( جامعة مدينة السادات –، كلية التربية الرياضية الرياضية 

كلية التربية الرياضية  -التمرينات والجمباز والتعبير الحركي التعبير الحركي بقسمأستاذ  أماني يسري الجندي  أ.د/ 2
 ) مناقشا  (  .الزقازيقجامعة  -بنات

، كلية   بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةأستاذ مساعد  أمين السيد عادل وسام أ.م.د/ 3
 ) مشرفا  ( التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات.

، كلية   والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم نظريات وتطبيقات الجمباز أستاذ مساعد  ياسر علي قطب عبد الحليم أ.م.د/ 
 ) مشرفا  ( التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات. .

قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم  نظريات وتطبيقات  بقسم  أستاذ مساعد رحاب عادل جبل  أ.م.د/ 
  ) مشرفا  ( جامعة مدينة السادات. . –، كلية التربية الرياضية الحركة الرياضية 

مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة  ةوافقبم مكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ) إدارة البحوث العلمية (الخطاب الوارد من  5/3
م على أن تكون االستمارة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس برفع األبحاث المنشورة على الموقع الشخصي 31/10/2018بتاريخ 

 -والمواقع المعتمدة واالستمارة التعريفية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ضمن األوراق الخاصة باالجراءات التالية:
 جائزة من جوائز الجامعة.التقدم لنيل  -1
 التقدم لنيل مكافأة نشر.  -2

 .( ) مرفق طيه صورة كاًل من استمارة نشر األبحاث العلمية ، استمارة تعريفية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 التخاذ الالزم بالقسم  اء هيئة التدريسأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعض القرار:

بشأن االلتزام بالتوصيات  السيد األستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  مكتب الخطاب الوارد من  5/4
 الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة.المرفقة والتي تم التوصل إليها بعد مراجعة ملفات 

 ة وااللتزام بالتوصيات.  بالقسم  اء هيئة التدريسأحيط المجلس علما  كما تم إعالن ذلك على أعض القرار:
 العالقات الثقافية. سادساً 
 كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة والمؤتمرات (اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات مكتب ن نا ميلخطاب الوارد إلا 6/1

) إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي ( مكتب األمين للمجلس األعلى للجامعات بشأن مشروع مذكرة   اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية
ئيس مجلس الوزراء بقيام السيدة المحدودة والمتضمن توجيه السيد األستاذ الدكتور/ ر  السويدية  ABBج م ع وشركة التفاهم بين 

الدكتورة/ وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بالتوقيع على مذكرة التفاهم باالنابة عن كافة الجهات .) مرفق صورة  من كتاب الوزير 
 مشروع مذكرة التفاهم باللغتين العربية واالنجليزية (  –كتاب وزارة االستثمار  –للتعاون الدولي 

 . موافتكم باوجه التعاون المطلوب ، ويتم المشروعبنود مواد وسوف يتم االطالع ودراسة  القرار: القرار:

 كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن نا ميلخطاب الوارد إلا 6/2
) إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي ( بشأن مشروع البرنامج التنفيذي التفاقية التعاون في مجال  اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية

م ) مرفق طيه 2022م/2019لألعوام   حكومة ج م ع وحكومة جمهورية السودان الشقيقةالتعليم العالي والبحث العلمي بين 
 البرنامج التنفيذي ( 

  العامة المدرجة في البرنامج واتخاذ الالزم المواد: سوف يتم االطالع ودراسة  القرار
 كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن نا ميلخطاب الوارد إلا 6/3



 

) إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي ( مكتب األمين للمجلس األعلى للجامعات بشأن البرنامج  اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية
م       2021م/2020م/2019في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لألعوام  حكومة ج م ع وحكومة دولة الكويت التنفيذي بين 

 ) مرفق طيه البرنامج التنفيذي (
 موافتكم باوجه التعاون المطلوب ويتم المشروعبنود مواد و سوف يتم االطالع ودراسة القرار:
 كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (اإلدارة العامة للعالقات مكتب ن نا ميلخطاب الوارد إلا 6/4

 اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي ( مكتب األمين للمجلس األعلى للجامعات بشأن 
 ) مرفق طيه البرنامج التنفيذي (  جامعة جواهر الل نهرو بالهندنموذج مقترح لمذكرة تفاهم مع 

   نوافيكم بالرداتخاذ اللزم ووالنموذج المقترح  لمذكرة التفاهم سوف يتم االطالع ودراسة  القرار:

 كتاب  الفادتنا بأنه ورد لالدارة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقات والمؤتمرات (مكتب ن نا ميلخطاب الوارد إلا 6/5
( بتاريخ 123الفادتنا بأن لجنة العالقات الثقافية رقم ) اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ) إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي (

ا إبرام أي اتفاقيات م أوصت بإبالغ جميع الجامعات بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة المنوط به24/12/2018
 تعاون مع وزارات التعليم العالي المناظرة من الدول األخرى. 

 تم اإلحاطة والتوجيه وسوف يتم اتخاذ الالزم   القرار:
   

 ظهرا الواحدةاختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 القسم رئيس مجلس                                                        أمين سر المجلس     

 (أ.د/ أمل صالح سرور )                                                ( مها محمد الزيني د/ أ.م. )   
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