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 5من  - 0 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /5/5تحريرًا في 

 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسم جتماع مجمس قسم محضر امحضر ا
  مم81081022  //م م 81081022  العام الجامعيالعام الجامعي  0101  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم81081022//55//55  التاريخالتاريخ
  / الدور الثالث/ الدور الثالث  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةتطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و قسم قسم مقر مقر كمية التربية الرياضية / كمية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

  
    ــور:ــور:ضضالحالح

لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 0000عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210288//55//55  الموافؽالموافؽ  السبتالسبت  نو في يـونو في يـوإإ  
  ::رئيس القسـ وبحضور كؿ مفرئيس القسـ وبحضور كؿ مفو و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر/ / الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة

  

  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
  رئيس مجمس القسـرئيس مجمس القسـ  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  11
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  00
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزب  55
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  66
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  .د/ محمد عباس صفوت.د/ محمد عباس صفوتأ.ـأ.ـ  77
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  88

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي  99

  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  2020

  عضواً عضواً   د/ عمرو حنفي وىدافد/ عمرو حنفي وىداف  2222
  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبد  2121
  كل من:كل من:  مجمس هذا الشهرمجمس هذا الشهر  عن حضورعن حضور  ررذذوتغيب بعوتغيب بع
  عضواً عضواً   مد عبد الحميد عمارةمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحأ.د/ أح  22
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  11

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى  33
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد  00
  عضواً عضواً   / عمرو محمد جعفر/ عمرو محمد جعفرأ.ـ.دأ.ـ.د  55

  عضواً عضواً   د/ محمد بيمي إبراىيـ بيميد/ محمد بيمي إبراىيـ بيمي  66
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 5من  - 8 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /5/5تحريرًا في 

 

   ::أواًل: المصـــادقاتأواًل: المصـــادقات 
    ..بشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقة  22//22

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

ئة وشئوف أعضاء ىيئة ئة وشئوف أعضاء ىيئة عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيعرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البي  22//11
األزمات والكوارث لمعرض األزمات والكوارث لمعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدة

  عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العميا:الدراسات العميا:: : ثالثاً ثالثاً 
  )ماجستير(:)ماجستير(:  لجنة اشرافلجنة اشرافتشكيل تشكيل   22//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسـ باحث بقسـ   أسامة السيد محمد عبد الرزاقأسامة السيد محمد عبد الرزاقالباحث/ الباحث/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
بناء بروفيل مدرب رياضة بناء بروفيل مدرب رياضة " " لموضوع رسالة الماجستير بعنواف لموضوع رسالة الماجستير بعنواف تشكيؿ لجنة اشراؼ تشكيؿ لجنة اشراؼ الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 

  ".".  الكمةالكمةالمالم
      وىـ:وىـ:  تشكيؿ لجنة األشراؼتشكيؿ لجنة األشراؼمع مع الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 22
  . . الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات

أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية   يديداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عاألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عػ ػ 11
  . . جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات

لجاف التصحيح مف السادة لجاف التصحيح مف السادة بصورة مف بصورة مف   سيادتوسيادتو  ةةبشأف احاطبشأف احاط  االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثاالستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  تعميماتتعميماتبناء عمي بناء عمي   11//33
  ـ:ـ:10281028ـ / ـ / 10271027لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي الالئحة القديمة الالئحة القديمة الدراسات العميا الدراسات العميا   ئميف بتدريس مقرراتئميف بتدريس مقرراتأعضاء ىيئة التدريس القاأعضاء ىيئة التدريس القا

   ::القرارالقرار
  ((00جدول )جدول )

  لجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميالجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا
  م الئحة قديمة )ممتد(م الئحة قديمة )ممتد(81028102م / م / 81028102لمعام الجامعي لمعام الجامعي 

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  أوؿأوؿ  عضوعضو  رر الدراسيرر الدراسيققالمالم  لجاف التصحيحلجاف التصحيح

  مرحمة الماجستيرمرحمة الماجستير
دارة المعسكرات الرياضية دارة المعسكرات الرياضيةتنظيـ وا    أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  تنظيـ وا 
  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  اإلمكانات في التربية الرياضيةاإلمكانات في التربية الرياضية

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أوؿعضو أوؿ  راسيراسيددالال  المقررالمقرر  لجاف التصحيحلجاف التصحيح

  مرحمة الدكتوراهمرحمة الدكتوراه
  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مقرر التدريب العممي )مالكمة(مقرر التدريب العممي )مالكمة(
  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  مقرر التدريب العممي )كاراتيو(مقرر التدريب العممي )كاراتيو(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5من  - 3 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /5/5تحريرًا في 

 

  ::سجيل ابحاث )إنتاج عممي(سجيل ابحاث )إنتاج عممي(تت  33//33
ػ ػ بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتالدكتور/ الدكتور/   االستاذاالستاذمف مف الطمب المقدـ الطمب المقدـ 

  بخصوص الموافقة عمي تسجيؿ أبحاث اإلنتاج العممي وىي عمي النحو التالي:بخصوص الموافقة عمي تسجيؿ أبحاث اإلنتاج العممي وىي عمي النحو التالي:  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتػ ػ كمية التربية الرياضية كمية التربية الرياضية 
  

  نشرنشرالال  تاريختاريخ  نوعػػػونوعػػػو  مكاف النشرمكاف النشر  عنواف البحثعنواف البحث  ــ

22  

TThhee  eeffffeecctt  ooff  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  

ooff  ttrraaiinniinngg  ((wweeiigghhttlliiffttiinngg,,  

PPllyyoommeettrriicc,,  aanndd  bbaalllliissttiicc))  oonn  

ddeevveellooppiinngg  tthhee  mmuussccllee  

aabbiilliittyy  aanndd  tthhee  sskkiillll  

ppeerrffoorrmmaannccee  lleevveell  ooff  

ppllaayyeerrss  ((FFooiill,,  SSaabbrree,,  EEppeeee))  

aassssiiuutt  jjoouurrnnaall  ooff  ssppoorrtt  

sscciieennccee  aanndd  aarrttss  
  10231023  جماعيجماعي

11  

لتعمـ التبادلي الثالثي لتعمـ التبادلي الثالثي تأثير اسموب اتأثير اسموب ا
عمى تعمـ بعض ميارات المبارزة عمى تعمـ بعض ميارات المبارزة 
بسالح الشيش لدى طالب الفرقة بسالح الشيش لدى طالب الفرقة 
  األولى بكمية التربية الرياضيةاألولى بكمية التربية الرياضية

  ػػمجمة كمية التربية الرياضية لمبنات مجمة كمية التربية الرياضية لمبنات 
  جامعة الزقازيؽجامعة الزقازيؽ

  10201020  زوجيزوجي

33  
تأثير تنمية التوقع الحركي عمى بعض تأثير تنمية التوقع الحركي عمى بعض 
المتغيرات البدنية والميارية ومستوى المتغيرات البدنية والميارية ومستوى 

  سالح السيؼسالح السيؼ  األداء لالعبياألداء لالعبي

مجمة جامعة مدينة السادات لمتربية مجمة جامعة مدينة السادات لمتربية 
  البدنية والرياضةالبدنية والرياضة

  10261026  فرديفردي

00  

تأثيػر تطوير بعض المتغيػرات البدنيػة تأثيػر تطوير بعض المتغيػرات البدنيػة 
والمياريػة الخططية عمي اكتساب والمياريػة الخططية عمي اكتساب 

أحقية الممسة المزدوجة لالعبي سػػالح أحقية الممسة المزدوجة لالعبي سػػالح 
  السيؼالسيؼ

قبوؿ نشر مجمة جامعة مدينة قبوؿ نشر مجمة جامعة مدينة 
  السادات لمتربية البدنية والرياضةالسادات لمتربية البدنية والرياضة

  10271027  فرديفردي

55  
التنبؤ بالقدرة اليوائية والالىوائية التنبؤ بالقدرة اليوائية والالىوائية 

لالعبي سالح السيؼ بداللة بعض لالعبي سالح السيؼ بداللة بعض 
  المتغيرات البدنية والقمبيةالمتغيرات البدنية والقمبية

قبوؿ نشر مجمة جامعة مدينة قبوؿ نشر مجمة جامعة مدينة 
  السادات لمتربية البدنية والرياضةالسادات لمتربية البدنية والرياضة

  10271027  فرديفردي

66  
EEffffeecctt  ooff  SS..AA..QQ  ttrraaiinniinngg  oonn  

cceerrttaaiinn  pphhyyssiiccaall  vvaarriiaabblleess  

aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  lleevveell  ffoorr  

ssaabbrree  ffeenncceerrss  //  pp..  4466    

OOvviiddiiuuss  UUnniivveerrssiittyy  AAnnnnaallss,,  

SSeerriieess  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  

aanndd  SSppoorrtt  //SScciieennccee,,  

mmoovveemmeenntt  aanndd  hheeaalltthh  vvooll..  

XXvv  IIiiii,,  iissssuuee  11,,  22001188  

rroommaanniiaa  

  10281028  فرديفردي

  

  موافقة وأف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا والثقافية بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.موافقة وأف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا والثقافية بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الال  القرار:القرار:

http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf
http://analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/MOHAMED%20Safwt%20Abbas.pdf


 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية قسم نظريات/ رئيس مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5من  - 0 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /5/5تحريرًا في 

 

  ::التعميم والطالبشئون : : رابعاً رابعاً 
/ رئيس لجنة االجهزة / رئيس لجنة االجهزة والسيد االستاذ الدكتوروالسيد االستاذ الدكتور  التعميم والطالبالتعميم والطالب  / وكيل الكمية لشئون/ وكيل الكمية لشئوناالستاذ الدكتوراالستاذ الدكتور  السيدالسيد  لمعرض عميلمعرض عمي  مذكرةمذكرة  22//00

المنازالت والرياضات المائية مف االجيزة المنازالت والرياضات المائية مف االجيزة   احتياجات قسـ نظريات وتطبيقاتاحتياجات قسـ نظريات وتطبيقات  بخصوصبخصوص  االستاذ/ أمين الكميةاالستاذ/ أمين الكمية  السيدالسيدو و   واالدواتواالدوات
  ـ:ـ:10291029ـ / ـ / 10281028في العاـ المالي في العاـ المالي   واالدوات الخاصة بالعممية التعميميةواالدوات الخاصة بالعممية التعميمية

 العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة

 المالكمة 

 (1) حمقة مالكمة متنقمة

زة  المبا
 بنات

 (2) جياز كيربائي كامؿ
 المصارعة

 (0) شواخص مصارعة روماني
 (0) شواخص مصارعة حرة (5) سالح شيش كيربائي كامؿ (10) قفازات لكـ قانونية )زوج(
 (5) سالح سيؼ مبارزة كيربائي كامؿ (200) قفازات لكـ لمتدريب )زوج(

 الجودو

 (20) استبات
 (10) اساتؾ مطاط (5) سالح سيؼ كيربائي كامؿ (20) كرات مترددة
 (1) مراتب لمرمي حجـ كبير )اسفنج( (5) قناع سالح شيش (20) كرات راقصة
 (0) شواخص رمي (5) قناع سالح سيؼ مبارزة (20) كرات سرعة

 (20) كور طبية (5) قناع سالح سيؼ (20) اكياس لكـ )سندباج( وزف ثقيؿ
 (5) جاكت معدني سالح شيش (20) دباج( وزف متوسطاكياس لكـ )سن

 الكاراتيه

 (20) كجـ( )زوج( 2دمبمز وزف )
 (20) كجـ( )زوج( 1دمبمز وزف ) (5) جاكت معدني سالح سيؼ (20) اكياس لكـ )سندباج( وزف خفيؼ

 (20) استيؾ تدريب (5) سمؾ جسـ سالح سيؼ مبارزة (10) كفوؼ مدرب )زوج(
 (5) لفة شريط الواف )تدريب( (5) سمؾ جسـ سالح شيش (200) احباؿ وثب

 (5) كجـ( 3كرات طبية وزف ) (5) سمؾ جسـ سالح سيؼ (10) وسائد حائط بأحجاـ واشكاؿ مختمفة
 (5) كجـ( 5كرات طبية وزف ) (5) قفاز معدني سالح سيؼ (10) شواخص تدريب

السباحة 
 بنين

 (5) كجـ( 20كرات طبية وزف ) (25) ي لمتدريبسالح شيش عاد (10) لوح طفو
 (20) (stepصناديؽ تدريب ) (25) قناع وجو عادي لمتدريب (10) كفوؼ

 (5) حباؿ مطاطية )استيؾ مائي(

المبارزة 
 بنين

 (20) احباؿ وثب FIE BF D 2018 (5)سيوؼ اوليستار
 (1) شواخص تدريب (21) سيؼ مبارزة كامؿ بالبوانطة والسمؾ (1) منصة قفز لمغطس

 (20) كؼ تدريب (10) شيش كامؿ بالبوانطة والسمؾ (10) كرات مائية
 (5) مت تدريب (21) سابر (1) مرمي كرة مائية
 (20) واقي صدر (21) فولدكورت اوليستار لكؿ سالح (1) دوميو انقاذ

السباحة 
 بنات

 (20) اقي يد )زوج(و  (10) فولدكور ماسؾ (6) عصا انقاذ بالخطاؼ
 (20) واقي قصبة )زوج( (21) شيش pbtماسكات اوليستار أو  (2) سماعات ستريو
 (20) واقي مشط قدـ )زوج( (21) سابر pbtماسكات اوليستار أو  (2) مشغؿ صوت
 (21) ابيو pbtماسكات اوليستار أو  (10) لوح طفو

 
 (8) جوانتي تدريب اوليستار (10) كفوؼ

 (1) منصة قفز لمغطس
 

   (1) دوميو انقاذ
.  لجنة االجهزة واألدوات وأمين الكميةلجنة االجهزة واألدوات وأمين الكمية  رئيسرئيس  أ.د/أ.د/و و   أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبأ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  إليإلي  الموافقة ورفع المذكرةالموافقة ورفع المذكرة  ::القرارالقرار .التخاذ الالـز   التخاذ الالـز

  ::أعضاء هيئة التدريسشئون : : خامساً خامساً 
بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المتفرغ المتفرغ   استاذ السباحةاستاذ السباحة  حسني محمد يوسفحسني محمد يوسف  حاتمحاتمالدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   22//55

, , لمعاـ الحادي عشرلمعاـ الحادي عشروذلؾ وذلؾ   بدولة الكويتبدولة الكويت  ةةالمائية وذلؾ بخصوص الموافقة عمي تجديد اإلجازة الخاصة بدوف مرتب لمرافقة الزوجالمائية وذلؾ بخصوص الموافقة عمي تجديد اإلجازة الخاصة بدوف مرتب لمرافقة الزوج
  ..ةةومرفؽ طية صورة مف تجديد عقد الزوجومرفؽ طية صورة مف تجديد عقد الزوج

  بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسرفع الموضوع لشئوف رفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يالموافقة وعمي أف ي  ::القرارالقرار
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 5من  - 5 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /5/5تحريرًا في 

 

  ::عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : سادساً سادساً 
التعاوف مع معيد التعاوف مع معيد بخصوص بخصوص   ((ة والمؤتمراتة والمؤتمرات)إدارة االتفاقيات الثقافي)إدارة االتفاقيات الثقافي  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   22//66

  ..((SSAAIIIIAAجنوب افريقيا لمشئوف الدولية )جنوب افريقيا لمشئوف الدولية )
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
إفادتنا بأنو ورد إفادتنا بأنو ورد بخصوص بخصوص   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   11//66

ووزارة ووزارة صر العربية صر العربية كتاب وزارة التعميـ العالي مرفقا بو مشروع برنامج تعاوف بيف حكومة جميورية مكتاب وزارة التعميـ العالي مرفقا بو مشروع برنامج تعاوف بيف حكومة جميورية ماألعمى لمجامعات األعمى لمجامعات ألمانة المجمس ألمانة المجمس 
  ـ.ـ.10101010ـ / ـ / 10281028لألعواـ لألعواـ   السودافالسودافجنوب جنوب جميورية جميورية التعميـ العالي والعمـو والتكنولوجيا بالتعميـ العالي والعمـو والتكنولوجيا ب

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بخصوص إفادتنا بأنو ورد بخصوص إفادتنا بأنو ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   33//66

ـ كتاب ألمانة المجمس األعمى لمجامعات كتاب وزارة التعميـ العالي بشاف خطاب وزير الخارجية  لمتعاوف ـ كتاب ألمانة المجمس األعمى لمجامعات كتاب وزارة التعميـ العالي بشاف خطاب وزير الخارجية  لمتعاوف 10281028//00//77بتاريخ بتاريخ   لإلدارةلإلدارة
  بيف الجامعات المصرية وجامعة ليبيريا.بيف الجامعات المصرية وجامعة ليبيريا.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بيف حكومة بيف حكومة بخصوص التعاوف بخصوص التعاوف   افية والمؤتمرات(افية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثق)إدارة االتفاقيات الثق  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا الخطاب الوارد إلينا   00//66

  مع موريتانيا.مع موريتانيا.جميورية مصر العربية جميورية مصر العربية 
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
 : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:سابعاً سابعاً 

77//22  
 

عداد درجات أعماؿ السنة ودرجات االمتحان عداد درجات أعماؿ السنة ودرجات االمتحانالتنبيو عمي السادة اعضاء ىيئة التدريس بضرورة االسراع في تجييز وا  ات العممية ات العممية التنبيو عمي السادة اعضاء ىيئة التدريس بضرورة االسراع في تجييز وا 
مرحمة البكالوريوس لمفرؽ الدراسية االربع ومرحمة مرحمة البكالوريوس لمفرؽ الدراسية االربع ومرحمة الخاصة بطالب الخاصة بطالب بالئحتييا )القديمة ػ الجديدة( بالئحتييا )القديمة ػ الجديدة( االمتحانات النظرية االمتحانات النظرية و و   ةةالشفييالشفييو و 

  ..وتسميميا لمكنتروالت المختصة قبؿ بداية االمتحانات النظرية بأسبوع عمي االقؿوتسميميا لمكنتروالت المختصة قبؿ بداية االمتحانات النظرية بأسبوع عمي االقؿ  الدراسات العميا )الدبمـو ػ الماجستير ػ الدكتوراه(الدراسات العميا )الدبمـو ػ الماجستير ػ الدكتوراه(
  ط المجمس عممًا.ط المجمس عممًا.الموافقة واحيالموافقة واحي  ::القرارالقرار
77//11  

 

بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المتفرغ المتفرغ   استاذ السباحةاستاذ السباحة  االستاذ الدكتور/ حاتم حسني محمد يوسفاالستاذ الدكتور/ حاتم حسني محمد يوسفالمقدـ مف المقدـ مف الطمب الطمب 
ـ حيث ـ حيث 10281028يوليو يوليو   2828//2727حضور المؤتمر الدولي لعمـو الرياضة بسنغافورة في الفترة مف حضور المؤتمر الدولي لعمـو الرياضة بسنغافورة في الفترة مف   المائية وذلؾ بخصوص الموافقة عميالمائية وذلؾ بخصوص الموافقة عمي

عممي عف مضاعفات تناوؿ اليرمونات الستيرويدية عمي وظائؼ الكبد, ومرفؽ لسيادتكـ خطاب قبوؿ الجية عممي عف مضاعفات تناوؿ اليرمونات الستيرويدية عمي وظائؼ الكبد, ومرفؽ لسيادتكـ خطاب قبوؿ الجية   مشارؾ ببحثمشارؾ ببحث  اننيانني
  ..نفقتي الخاصة وعمي اال تتحمؿ الجامعة أي نفقاتنفقتي الخاصة وعمي اال تتحمؿ الجامعة أي نفقاتلممشاركة وذلؾ عمي لممشاركة وذلؾ عمي المنظمة لمبحث وكذلؾ الرسـو المقررة المنظمة لمبحث وكذلؾ الرسـو المقررة 

  ..الخاصة وعمي اال تتحمؿ الجامعة أي نفقاتالخاصة وعمي اال تتحمؿ الجامعة أي نفقاتسيادتو سيادتو   وونفقنفقوذلؾ عمي وذلؾ عمي الدكتور/ حاتم حسني الدكتور/ حاتم حسني   ألستاذألستاذللحضور المؤتمر حضور المؤتمر   عميعميالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجمسة في تمام الساعة اختتمت الجمسة في تمام الساعة و و 

  المجمسالمجمسسر سر أمين أمين 
          (          (              ))  

  القسمالقسممجمس مجمس رئيس رئيس 
         (         (                    ))  

  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرد/ د/ ..أأ  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتد/ د/ م.م...أأ
 


