
 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةرئيس  /مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (048) 2703217/2610373تليفون وفاكس: 
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 6من  - 1 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/11تحريرًا في 
 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجلس قسم جتماع مجلس قسم محضر امحضر ا
  مم20120199  //م م 20120188  العام الجامعيالعام الجامعي  4466  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم20120188//1111//66  التاريخالتاريخ
  الدور الثالثالدور الثالث  //  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةوتطبيقات وتطبيقات نظريات نظريات قسم قسم مقر مقر كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

    ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 4466عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120188//1111//66  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  ل من:ل من:رئيس القسم وبحضور كرئيس القسم وبحضور كو و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  33
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  44
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  55
  عضواً عضواً   أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  66

  عضواً عضواً   م.د/ مني محمد كمالم.د/ مني محمد كمالأ.أ.  77

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  88

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  99
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفرد/ عمرو محمد جعفرأ.م.أ.م.  1010

  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدود/ وسام محمد زكي حمدو  1111

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/   1212

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد  1313
  عضواً عضواً   لمجيد سالملمجيد سالممحمود عبد امحمود عبد اد/ د/   1414
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  1515

  وتغيب عن حضور مجلس القسم كل من: وتغيب عن حضور مجلس القسم كل من: 
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  11
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  22

  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.م.د/ محمد عباس صفوتأ.م.د/ محمد عباس صفوت  33
  عضواً عضواً   بيارى بيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلأ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإل  44
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 6من  - 2 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/11تحريرًا في 
 

  االفتتاح:االفتتاح:
رئيس الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 

    مجلس القسم, ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.مجلس القسم, ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
   ::أواًل: المصـــادقاتأواًل: المصـــادقات 

    ..الجلسة السابقةالجلسة السابقة  بشأن التصديق على محضربشأن التصديق على محضر  11//11
  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
عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة   11//22

األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتالت
  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العليا:الدراسات العليا:: : ثالثاً ثالثاً 
  ::ير(ير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستتشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجست  11//33

ورئيس ورئيس   السباحةالسباحةأستاذ أستاذ   مني مصطفي محمد عليمني مصطفي محمد علي  //ةةالدكتور الدكتور   ةةاالستاذاالستاذبتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة الطلب المقدم الطلب المقدم 
كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي سابقًا بسابقًا بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية   مدرسمدرس  ه هللا عصام الدين الدياسطىه هللا عصام الدين الدياسطىهبهب  //ةةالدكتور الدكتور الرسالة الرسالة 
" " بعنوان بعنوان   رامي رضا إبراهيم المداحلرامي رضا إبراهيم المداحلللباحث/ للباحث/ جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير 

لنيل درجة الماجستير في لنيل درجة الماجستير في   ""  م صدر ناشئينم صدر ناشئين100100وتأثيره علي المستوي الرقمي لسباحة وتأثيره علي المستوي الرقمي لسباحة   برنامج تدريبي لبعض القدرات التوافقيةبرنامج تدريبي لبعض القدرات التوافقية
أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة " "   التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي جاء فيهالتربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي جاء فيه

ظرية والدراسات المرجعية, واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, ظرية والدراسات المرجعية, واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, متضمنة المشكلة واألهمية واألهداف والفروض, والقراءات النمتضمنة المشكلة واألهمية واألهداف والفروض, والقراءات الن
اإلحصائية, وعرض النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة اإلحصائية, وعرض النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة   تتوالدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجاوالدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجا

  ..""  ض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشةض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشةوتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص باللغتين العربية واألجنبية, ومن العر وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص باللغتين العربية واألجنبية, ومن العر 
  الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم والمقدمة من سيادتهم وهم:الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم والمقدمة من سيادتهم وهم:  ::القرارالقرار

كلية التربية الرياضية جامعة كلية التربية الرياضية جامعة ببنظريات وتطبيقات الرياضات المائية نظريات وتطبيقات الرياضات المائية السباحة ورئيس قسم السباحة ورئيس قسم أستاذ أستاذ   طارق محمد ندا السيدطارق محمد ندا السيداالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ـ ـ 11
  ((قشاً قشاً منامنا)). . الزقازيقالزقازيق

كلية التربية كلية التربية سابقًا بسابقًا بورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   السباحةالسباحةأستاذ أستاذ   مني مصطفي محمد عليمني مصطفي محمد علي  //ةةالدكتور الدكتور   ةةاالستاذاالستاذـ ـ 22
  ((مشرفاً مشرفاً )). . الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات

ازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية ازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية قسم نظريات وتطبيقات المنقسم نظريات وتطبيقات المنبب  السباحةالسباحةأستاذ أستاذ   محمود عبد الحكيممحمود عبد الحكيماالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد ـ ـ 33
  وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ((مناقشاً مناقشاً . ). )جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةرئيس  /مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 
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  (:(:دكتوراهدكتوراهتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  22//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية ريات وتطبيقات ريات وتطبيقات نظنظباحث بقسم باحث بقسم   إبراهيم محمد إبراهيم صالحإبراهيم محمد إبراهيم صالحالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

تصميم جهاز تدريبي في تصميم جهاز تدريبي في " " بعنوان بعنوان   الدكتوراه الدكتوراه الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة 
  ..ضوء التحليل البيوميكانيكي وتأثيره علي بعض األوضاع الفنية لالعبي كمال األجسام "ضوء التحليل البيوميكانيكي وتأثيره علي بعض األوضاع الفنية لالعبي كمال األجسام "

م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن 88201201//1111//1313الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::قرارقرارالال
  يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:دكتوراهدكتوراهتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  33//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسم باحث بقسم   محمد عبد الموجود محمد الدباوي محمد عبد الموجود محمد الدباوي لباحث/ لباحث/ ااالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

تأثير استخدام تأثير استخدام " " بعنوان بعنوان   الدكتوراه الدكتوراه التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة 
المتغيرات الفسيولوجية ومؤشرات الكبد الوظيفية لدي العبي الكونغ فو والكيك المتغيرات الفسيولوجية ومؤشرات الكبد الوظيفية لدي العبي الكونغ فو والكيك   تدريبات الجهد الالهوائي الالكتيكي علي بعضتدريبات الجهد الالهوائي الالكتيكي علي بعض

  ..""  بوكسنغبوكسنغ
م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن 88201201//1111//1313الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار

  ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلييرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلي
  تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:  44//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسم باحث بقسم   إسالم أحمد محمد حسانينإسالم أحمد محمد حسانينالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تقييم األداء اإلداري تقييم األداء اإلداري " " سالة الماجستير بعنوان سالة الماجستير بعنوان الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع ر الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع ر 

  ..للواقع التنظيمي للهيئات الرياضية وعالقته بانتشار رياضة المبارزة بجمهورية مصر العربية "للواقع التنظيمي للهيئات الرياضية وعالقته بانتشار رياضة المبارزة بجمهورية مصر العربية "
وعلي أن وعلي أن   م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكليةم الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية88201201//1111//1313الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار

  يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
الخاصة بالسادة الخاصة بالسادة السنوية السنوية التقارير التقارير بخصوص بخصوص   االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد إلينا من مكتب الخطاب الوارد إلينا من مكتب   55//33

وادراج وادراج وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وتحديد نسبة اإلنجاز وتحديد نسبة اإلنجاز   وذلك الستيفاء النماذج المرفقةوذلك الستيفاء النماذج المرفقة  ماجستيرماجستيرالمشرفين لطالب الالمشرفين لطالب ال
  ::التقارير في مجلس القسمالتقارير في مجلس القسم

    ٪٪  اإلنجازاإلنجاز  التقريرالتقرير  لجنة اإلشرافلجنة اإلشراف  الباحثالباحث  مم

عبد الرحمن محمد عبد عبد الرحمن محمد عبد   11
  الخالقالخالق

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
  د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىد/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

  د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد
  ٪٪صفرصفر  علي هيئة االشرافعلي هيئة االشرافحث عن التردد حث عن التردد انقطع الباانقطع البا

عاصم فليز عبد العظيم عاصم فليز عبد العظيم   22
  زيدانزيدان

  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى
  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينةأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد
  ٪٪صفرصفر  علي هيئة االشرافعلي هيئة االشرافانقطع الباحث عن التردد انقطع الباحث عن التردد 

  ٪٪5050الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول   خضرخضرأ.د/ أحمد سعيد أمين أ.د/ أحمد سعيد أمين عبد هللا أحمد عبد هللا أحمد   محمودمحمود  33



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةرئيس  /مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 
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  والثاني وجاري استكمال إجراءات البحثوالثاني وجاري استكمال إجراءات البحث  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  شاهينشاهين

  حامد محمد حامد سويلمحامد محمد حامد سويلم  44
  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 

  الشيخالشيخ  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمدأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد
  ٪٪2525  جاري استكمال الفصل األول والثاني جاري استكمال الفصل األول والثاني 

مصطفي مدحت عباس مصطفي مدحت عباس   55
  بالل بالل 

  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة
  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليمأ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليم

  د/ محمد بيلي إبراهيم بيليد/ محمد بيلي إبراهيم بيلي
  ٪٪صفرصفر  علي هيئة االشرافعلي هيئة االشرافانقطع الباحث عن التردد انقطع الباحث عن التردد 

رمضان بسيوني عبد رمضان بسيوني عبد   66
  العزيز الغنامالعزيز الغنام

  ررأ.د/ أحمد سعيد أمين خضأ.د/ أحمد سعيد أمين خض
  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول 
  ٪٪5050  والثاني وجاري استكمال إجراءات البحثوالثاني وجاري استكمال إجراءات البحث

رامي رضا إبراهيم رامي رضا إبراهيم   77
  المداحلالمداحل

  أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي
  ٪٪8800  لرسالة لتحديد المناقشةلرسالة لتحديد المناقشةجاري االنتهاء من التعديالت النهائية اجاري االنتهاء من التعديالت النهائية ا  د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىد/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

88  
أحمد السيد عبيد السيد أحمد السيد عبيد السيد 

  أبو عبيد أبو عبيد 
  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة
  ٪٪7575  الرسالةالرسالة  استكمالاستكمالتم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري تم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري   د/ محمد بيلي إبراهيم بيليد/ محمد بيلي إبراهيم بيلي

99  
أحمد جمال الدين أحمد أحمد جمال الدين أحمد 

  عفيفيعفيفي

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
  ليم محمدليم محمدأ.م.د/ عبد هللا عبد الحأ.م.د/ عبد هللا عبد الح

  د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىد/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى
  ٪٪صفرصفر  علي هيئة االشرافعلي هيئة االشرافانقطع الباحث عن التردد انقطع الباحث عن التردد 

محمود محمد عبد محمود محمد عبد   1010
  حالوةحالوةالخالق الخالق 

  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 

  أ.م.د/ رضا يوسف يسري عبد القادرأ.م.د/ رضا يوسف يسري عبد القادر
  د/ عمرو محمد سعد جعفرد/ عمرو محمد سعد جعفر

يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف وقام الباحث من االنتهاء يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف وقام الباحث من االنتهاء 
  ٪٪8080  لتحديد المناقشةلتحديد المناقشة  الرسالةالرسالة  التعديالت النهائيةالتعديالت النهائيةمن من 

أحمد عبد هللا عبد أحمد عبد هللا عبد   1111
  العزيز سالمالعزيز سالم

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر
  ٪٪3300  رسالةرسالةالال  استكمالاستكمالتم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري تم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

1212  
محمد سعيد محمد محمد سعيد محمد 

  القواسالقواس
  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

  ٪٪4400  الرسالةالرسالة  استكمالاستكمالتم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري تم االنتهاء من الفصل االول والثاني وجاري   أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليمأ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليم

محمد إبراهيم عبد الواحد محمد إبراهيم عبد الواحد   1313
  موسيموسي

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

  ٪٪3535  الرسالةالرسالة  استكمالاستكمالء من الفصل االول والثاني وجاري ء من الفصل االول والثاني وجاري تم االنتهاتم االنتها

  محمد الدسوقي حشادمحمد الدسوقي حشاد  1414
  محمد إبراهيم الباقيري محمد إبراهيم الباقيري أ.د/ أ.د/ 

  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة
  ربيع السيد سراجربيع السيد سراجد/ د/ 

  ٪٪صفرصفر  علي هيئة االشرافعلي هيئة االشرافانقطع الباحث عن التردد انقطع الباحث عن التردد 

  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى   أحمد حسام فتحي غرابأحمد حسام فتحي غراب  1515

  م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخم.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخأ.أ.
يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف بصفة دورية وجاري إعداد يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف بصفة دورية وجاري إعداد 
  وتجهيز واتمام الفصل األول والثاني وجاري تجهيز الدراسات السابقةوتجهيز واتمام الفصل األول والثاني وجاري تجهيز الدراسات السابقة

3300٪٪  

وكيل الكلية للدراسات وكيل الكلية للدراسات لألستاذ الدكتور/ لألستاذ الدكتور/ وو  تور/ رئيس القسمتور/ رئيس القسملألستاذ الدكلألستاذ الدكالموافقة علي ما جاء بالتقارير مع تقديم نسخة موقعه من السادة المشرفين الموافقة علي ما جاء بالتقارير مع تقديم نسخة موقعه من السادة المشرفين   ::القرارالقرار
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  والبحوثوالبحوثالعليا العليا 
  :أعضاء هيئة التدريس: شئون رابعاً رابعاً 
محمد نبوي محمد نبوي   سارةسارة  //االستاذة الدكتورةاالستاذة الدكتورةبخصوص انتداب بخصوص انتداب استاذ المصارعة استاذ المصارعة   االستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةالطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//44

االستاذ المساعد بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف لتدريس مادة المصارعة بنات االستاذ المساعد بقسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف لتدريس مادة المصارعة بنات   االشرماالشرم
  م.م.20192019م/م/20182018للفصل الراسي األول للعام الجامعي للفصل الراسي األول للعام الجامعي   في االسبوعفي االسبوعبواقع يوم واحد بواقع يوم واحد 



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةرئيس  /مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 6من  - 5 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/11تحريرًا في 
 

  علي االنتداب ويرفع الموضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.علي االنتداب ويرفع الموضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتالدكتور/ الدكتور/   االستاذاالستاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//44

م إلي م إلي 20182018//1111//88خالل الفترة من خالل الفترة من   فرنسافرنساص الموافقة علي سفر سيادته إلي ص الموافقة علي سفر سيادته إلي التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصو التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصو 
, , ضمن بعثة االتحاد المصري للسالح والمشارك في بطولة كاس العالم لسالح السيف سيداتضمن بعثة االتحاد المصري للسالح والمشارك في بطولة كاس العالم لسالح السيف سيداتكمدرب سالح كمدرب سالح م وذلك م وذلك 20182018//1111//1212

بشأن اعتبار بشأن اعتبار   20012001مارس مارس   2020ي ي الصادر فالصادر ف  371371واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم واعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 
العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الشباب 

رفق رفق في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل, ومفي مهمة رسمية دون بدل سفر من جهات عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل, وم
  ..الوزاري الوزاري   طية نسخة من القرارطية نسخة من القرار

  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   ::القرارالقرار
  االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضاتاالستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى   االستاذاالستاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//44

المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي سفر سيادته إلي اسبانيا خالل الفترة من المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي سفر سيادته إلي اسبانيا خالل الفترة من 
م وذلك كمدرب بدني ضمن بعثة االتحاد المصري للكاراتيه والمشارك في بطولة العالم للكاراتيه م وذلك كمدرب بدني ضمن بعثة االتحاد المصري للكاراتيه والمشارك في بطولة العالم للكاراتيه 20182018//1111//1212م إلي م إلي 20182018//1111//22

  2020الصادر في الصادر في   371371ار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم للرجال واآلنسات بإسبانيا, واعتبللرجال واآلنسات بإسبانيا, واعتب
بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر بشأن اعتبار العاملين المشاركون في البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر   20012001مارس مارس 

ت عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية ت عملهم األصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهابشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل سفر من جها
  وكأنهم قائمون بالعمل, ومرفق طية نسخة من القرار الوزاري.وكأنهم قائمون بالعمل, ومرفق طية نسخة من القرار الوزاري.

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

اإلعالن عن شروط ومعايير اختيار اإلعالن عن شروط ومعايير اختيار   بخصوصبخصوص  ((المنح والبعثاتالمنح والبعثات)إدارة )إدارة   مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمن من   الخطاب الوارد إليناالخطاب الوارد إلينا  11//55
  ..م بالنظام التنافسيم بالنظام التنافسي20182018م/م/20172017م من الخطة الخمسية الثامنة م من الخطة الخمسية الثامنة 20192019م/م/20182018المبعوثين لخطة البعثات للعام الثاني المبعوثين لخطة البعثات للعام الثاني 

  واالعالن.واالعالن.  تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بانعقاد المؤتمر الدولي الخامس للدراسات والبحوث البيئية بانعقاد المؤتمر الدولي الخامس للدراسات والبحوث البيئية   نانابخصوص موافاتبخصوص موافاتمعهد الدراسات والبحوث البيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية لينا من لينا من الخطاب الوارد إالخطاب الوارد إ  22//55

  ..بمدينة الغردقةبمدينة الغردقة  مم20192019ابريل ابريل //44ــ11بعنوان " نحو افاق جديدة للتنمية الشاملة " بعنوان " نحو افاق جديدة للتنمية الشاملة " 
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار

الخطاب المؤشر من السيد الخطاب المؤشر من السيد بب  افادتناافادتنابخصوص بخصوص   يل الكلية للدراسات العليا والبحوثيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور/ وكاالستاذ الدكتور/ وكمكتب مكتب الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   33//55
االستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن انشاء قاعدة بيانات تضم االستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسيد االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن انشاء قاعدة بيانات تضم 

  ..وحصرهاوحصرها  وله من داخل الجامعة أو من خارجهاوله من داخل الجامعة أو من خارجهاجميع براءات االختراع المختلفة وجميع المشروعات البحثية سواء ممجميع براءات االختراع المختلفة وجميع المشروعات البحثية سواء مم
  ..والتنبيه واتخاذ الالزموالتنبيه واتخاذ الالزم  تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار

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   44//55



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةرئيس  /مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 6من  - 6 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/11تحريرًا في 
 

التبادل االكاديمي الذي تنفذه التبادل االكاديمي الذي تنفذه بشأن بشأن االجتماعية ـ إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي االجتماعية ـ إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي االمانة العامة ـ قطاع الشئون االمانة العامة ـ قطاع الشئون لإلدارة كتاب لإلدارة كتاب 
  ..االمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرةاالمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   اقيات الثقافية والمؤتمرات(اقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتف)إدارة االتف  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   55//66

عليم عليم لإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التلإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة الت
  العالي بشان تعديل مشروع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.العالي بشان تعديل مشروع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::راررارالقالق
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   66//66

كتاب وزارة التعليم كتاب وزارة التعليم   لإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقيلإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي
  ..وسلطنة عمانوسلطنة عمانبين جمهورية مصر العربية بين جمهورية مصر العربية   البرنامج التنفيذيالبرنامج التنفيذيالعالي بشان العالي بشان 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
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   77//66

األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التعليم األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التعليم   لإلدارة كتاب المجلسلإلدارة كتاب المجلس
  ..وحكومة جمهورية صربياوحكومة جمهورية صربيابين جمهورية مصر العربية بين جمهورية مصر العربية   برنامج التعاون في مجال التعليمبرنامج التعاون في مجال التعليمالعالي بشان مشروع العالي بشان مشروع 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
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   88//66

عليم عليم لإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة التلإلدارة كتاب المجلس األعلى للجامعات ـ المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي بشأن تلقي كتاب وزارة الت
  ..وحكومة أوزبكستانوحكومة أوزبكستانبين جمهورية مصر العربية بين جمهورية مصر العربية   تعاون في مجال التعليمتعاون في مجال التعليمالال  اتفاقاتفاقبشان مشروع بشان مشروع العالي العالي 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
 : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:سابعاً سابعاً 

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة وفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال 
  المجلسالمجلسسر سر أمين أمين 

          (          (              ))  
  القسمالقسممجلس مجلس رئيس رئيس 

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

 


