
 
 

 :الحضـــــــور

عقدت الجلسة رقم  عاشرةلاة م  في تمام الساع 18/11/2018الموافق  األحدإنه في يوم 
 من: عميد الكلية وبحضور كلا  محمد طلعت أبو المعاطى( برئاسة األستاذ الدكتور/ 209)

  واعتذر عن الحضور :

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2018/2019 العام الجامعي 209 رقم الجلسة

بدء  18/11/2018 التاريخ 
 الثانية  نهاية االجتماع العاشرة االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى              1

 العليا والبحوث ساتدراوكيل الكلية لل أ.د / احمد ابراهيم عزب   2

 البيئة وتنمية وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع  أ.د/ محمد عنبر بالل 3

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 4

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  5

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب عبد الرؤوف مد مح أ.د / طارق  6

 رئيس قسم أصول التربية الرياضية  أ.د / وائل السيد قنديل 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 8

 لصحة الرياضية م اعلو رئيس قسم  أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  9

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية  أ.د / أمل صالح سرور  10

 بقسم اصول التربية الرياضيةأستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  11

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مجدي محمود فهيمأ.د/ 12

 ئيةملاأستاذ  بقسم  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات ا احمد محمود عبد الحكيم  أ.د/  13

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  عادل رمضان بخيتأ.د /  14

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  عاطف سيد احمدأ.د/  15

 سنتين  ر (خبي)  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية د هللادين متولي عبأ.د/ عصام ال 16

 سنتين . أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 17

  بيقات العاب القوى أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتط المأ.د / بكر محمد س 18

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د/ محمود حسن الحوفي  19

 .ربية الرياضيةالتول بقسم أصمتفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 20

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 21

 أقدم أستاذ مساعد   الوراقي ياسر محمدأ.م.د/  22

 دم مدرس قأ   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  23

 الوظيفة االسم م

) خبير ( أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 1

 سنتين .
  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم  يطفي محمد علأ.د/ مني مص 2

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي أ.د / حمدي عبده عاصم  



 
  :االفتتاح

افتتح السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة 
 ل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.تقانثم لس أعضاء المج

   
 المصـــادقات  أوالً:  

  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1
 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2018 نوفمبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 . تم االطالع وتمت المصادقةالقرار: 
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية . 1/3

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 
 عامةثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1

 القرار : أحيط المجلس علماً 

دم من شركة سيتي ميكس للمنتجات الخرسانية واألسمنتية لقبول التبرع في صورة عينية شاملة التوريد قمب الالطل 2/2
من  املية التعليمية بالكلية ، حيث تم قبوله( حصان لخدمة الع 3) ة تكييف كاريير قدرة ( أجهز 5والتركيب لعدد ) 

 تبرعات بالكلية .لجنة قبول الهدايا وال

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . افقةالقرار:  المو

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 
عصام الدين متولي الزقازيق بخصوص انتداب السيد أ.د/ جامعة  –خطاب الوارد من كلية التربية الرياضية للبنين ال

 م . 2018/2019للتدريس بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي  علي عبد هللا

 . فقةالموا  القرار:

3/2 
 13عن حضور مؤتمر سنغافورة خالل الفترة من تذار بخصوص االع حمدي عبده عاصمالطلب المقدم من السيد أ.د/ 

 م نظراً لظروف صحية . 2018نوفمبر  15وحتي 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

3/3 
سم من تطبيقات العاب القوي بشأن خطة احتياجات القيات ورقسم نظرئيس  عزة العمريلب المقدم من السيدة أ.د/ الط

 وي .( معيدة العاب ق 1م  حيث تطلب تعيين )  2018/2019جامعي دين خالل العام التعيين المعي

 .القرار :  الموافقة

3/4 
نقل سيادتها الي  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن مروي عبد القادر صقرالطلب المقدم من م.د/ 

مل زوج سيادتها عضو هيئة تدريس بكلية ألسرة نظراً لعأسيوط تحقيقاً للم شمل اجامعة  –ضية ة الرياكلية التربي
 الزراعة بجامعة أسيوط .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

3/5 

 /الدكتورالسيد  انتداببالموافقة على  المنصورةجامعة  -ةالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية الرياضي
التربية كلية  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةبقسم  اعداذ مساألست د ماجدة محمد السعي

 ( ، اختياري تدريب رياضة2لمبادئ األساسية للجمباز )ا، ذلك لتدريس مادة جامعة مدينة السادات  –الرياضية 
الفصل الدراسي األول ا خالل أسبوعي نالمدة يومالبكالوريوس التخصص ) جمباز ( للفرقة الثانية والرابعة لمرحلة 

 م.2019م/2018للعام الجامعي 

 .القرار :  الموافقة



3/6 

ربية من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التم 2/10/2018بمجلس قسم شهر أكتوبر بتاريخ بشأن الطلب المقدم استدراك 
ات رينظالمدرس بقسم  د العزيزحمد عبأحمد م /السيد الدكتورافقة على انتداب جامعة الفيوم بالمو -الرياضية

ذلك لتدريس  جامعة مدينة السادات ، –كلية التربية الرياضية  وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية
 م.2019م/2018ل الدراسي األول للعام الجامعي مادة )التمرينات( بنين لمدة يومين أسبوعيا خالل الفص

 . احيط المجلس علماً القرار:  

3/7 

جامعة المنوفية  -بنات (  –الرياضية بشبين الكوم ) بنين الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية 
تطبيقات الجمباز والتمرينات ات ونظرياألستاذ مساعد بقسم   ياسر علي قطب /السيد الدكتوربالموافقة على انتداب 
جامعة مدينة السادات ، ذلك لتدريس مقرر الجمباز لمرحلة  –كلية التربية الرياضية  والعروض الرياضية

 م.2019م/2018عام الجامعي الوريوس بواقع يومين في األسبوع خالل الفصل الدراسي األول للالبك

 القرار : الموافقة .

3/8 

ينات والعروض قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمربمدرس  د العزيزأحمد محمد عبم.د/ سيد الطلب المقدم من ال
دته أستاذ مساعد بذات القسم والكلية جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيا –كلية التربية الرياضية -الرياضية

ساتذة واألساتذة المساعدين بالجلسة والجامعة، حيث ورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة للتدريب الرياضي لترقي األ
اإلسكندرية ، وتوصي اللجنة جامعة  -م بمقر كلية التربية الرياضية للبنين27/10/2018الموافق  السبتالمنعقدة يوم 

لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة ، حيث جاء  أحمد محمد عيد العزيزسيد الدكتور/ بأحقية ال
 نقطة. 100( نقطة من 96.57ج العلمي لسيادته ، والذي حاز على )مجمل اإلنتا

 موافقة .لاالقرار : 

3/9 

مرينات قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتبمدرس  محمد سامي محمود سعيدم.د/ الطلب المقدم من السيد 
أستاذ مساعد بذات القسم  جامعة مدينة السادات بشأن تعيين سيادته –كلية التربية الرياضية -والعروض الرياضية

الدائمة للتدريب الرياضي لترقي األساتذة واألساتذة المساعدين  عة، حيث ورد تقرير اللجنة العلميةوالكلية والجام
اإلسكندرية ، وتوصي جامعة  -م بمقر كلية التربية الرياضية للبنين27/10/2018بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 

ية والجامعة ، لشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكل محمد سامي محمود سعيدالدكتور/  اللجنة بأحقية السيد
 نقطة. 100( نقطة من 89.88ي لسيادته ، والذي حاز على )حيث جاء مجمل اإلنتاج العلم

 القرار : الموافقة .

3/10 
يب وعلنوم الحركنة طنرق التندريس والتندر. منن قسنم المنناه  وسعيد عبدالرشيد خااطرداب األستاذ الدكتور / انت بشأن

قننرر رقننم ) تقدمننة فنني الميكانيكننا الحيويننة لرياضننة التخصننص( لمرحلننة 701الرياضننية، وذلننك لتنندريس مق ( )قننراءات مق
 الدكتوراه.

 القرار : الموافقة . 

3/11 

قندم منن الندكتور/  اضننات بيقنات الرينظرينات وتطقسنم ين بوظيفنة أسننتاذ مقسناعد بتعينلل أيماان مرضاي ساعيد.الطلنب المق
ذة المقساعدين )لجنة ائمة لشغل وظائف األساتذة واألسات، ومرفق تقرير اللجنة العلمية الدالجماعية ورياضات المضرب

 التدريب الرياضي(.

 القرار : الموافقة . 

قدم من األستاذ الدكتور/  3/12  رسمية.ات العمل الخارج أوق. للعمل كريم مراد محمد إسماعيل مرادالطلب المق

 القرار : الموافقة 

3/13 
قدم من األستاذ مقساعد دكتور أوقات خارج  خارج أوقات العمل الرسمية. للعمل ندا محفوظ عبدالعظيم كابوه /الطلب المق

 العمل الرسمية.

 القرار : احيط المجلس علماً .

قدم من الدكتور/  3/14  ية.العمل الرسميب، وذلك خارج أوقات للعمل في مجال التدر محمد صالح أبوسريع.الطلب المق

 القرار : الموافقة .



قدم منالطلب ال 3/15  .للعمل خارج أوقات العمل الرسمية عمر بكر محمد سالم.المقعيد/  مق

 القرار : الموافقة .

3/16 
وي حمد نبسارة مالطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بخصوص انتداب ا.م.د/ 

ني سويف لتدريس مادة تربية الرياضية جامعة بال ياضات الفردية بكليةالمساعد بقسم المنازالت والر األستاذ األشرم
 م . 2018/2019اقع يوم واحد في األسبوع للفصل الدراسي األول للعام الجامعي المصارعة بنات بو

 القرار : الموافقة .

3/17 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت  االستاذ المساعد محمد عباس صفوتتور/ دكال االستاذالطلب المقدم من 
 فرنساص الموافقة علي سفر سيادته إلي تربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوالرياضات المائية كلية الو

للسالح ضمن بعثة االتحاد المصري كمدرب سالح م وذلك 12/11/2018م إلي 8/11/2018خالل الفترة من 
رار السيد رئيس ء علي قفي مهمة رسمية بنا، واعتبار سيادته كاس العالم لسالح السيف سيدات والمشارك في بطولة
المشاركون في البعثات أو المهام بشأن اعتبار العاملين  2001مارس  20ي ر فالصاد 371مجلس الوزراء رقم 

بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة رسمية دون بدل  الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يصدر
رفق طية نسخة ع مستحقاتهم المالية وكأنهم قائمون بالعمل، ومصلية مع عدم المساس بجميسفر من جهات عملهم األ

 .الوزاري من القرار

 القرار : الموافقة .

3/19 

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات  بيارىإبراهيم علي عبد الحميد اإلالدكتور/  االستاذالطلب المقدم من 
علي سفر سيادته  لك بخصوص الموافقةمدينة السادات وذ تربية الرياضية جامعةكلية ال المائية المنازالت والرياضات

م وذلك كمدرب بدني ضمن بعثة االتحاد المصري 12/11/2018م إلي 2/11/2018إلي اسبانيا خالل الفترة من 
ة رسمية بناء علي ه في مهمار سيادتشارك في بطولة العالم للكاراتيه للرجال واآلنسات بإسبانيا، واعتبللكاراتيه والم

بشأن اعتبار العاملين المشاركون في  2001مارس  20الصادر في  371الوزراء رقم  ر السيد رئيس مجلسقرا
در بشأنها قرار من وزير الشباب في مهمة البعثات أو المهام الرياضية والشبابية في داخل مصر أو خارجها والتي يص

لعمل، وكأنهم قائمون با مستحقاتهم الماليةمع عدم المساس بجميع األصلية ت عملهم رسمية دون بدل سفر من جها
 ومرفق طية نسخة من القرار الوزاري.

 القرار : الموافقة .

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 

بالفرقة االولى للعام الجامعى  عبد الال محمود احمد ايه اسماعيله / بخصوص الطلب المقدم من الطالب
و ذلك بسبب نسبة االنيميا العاليه و  2018/2019وذلك لقبول ايقاف قيدها عن العام الجامعى الحالى  2018/2019

 ر الطبى .لن تتمكن من اداء التمرينات الرياضية و مرفق طيه صوره من التقري

  الموافقةالقرار : 

4/2 

بسرعة  )ارة التربية  العسكرية بخصوص التنبية مشددا على الطالب ) خاصة طالب الفرقة االولى لوارد ادالخطاب ا

فى الفتره من لب علما ان دوره التربية العسكرية خالل شهر نوفمبر طا 30التسجيل بالدوره على اال يقل العدد عن 
 . 3/12/2018الى  17/11/2018

ح ال يتناسب مع كلية التربية الرياضية حيث انها كلية عملية وال يجوز غياب الطالب هذه الفتره وبالتالي لمقترهذا االقرار : 

 م حضور الطالب في اجازتي نصف العام وآخر العام .يت

تي أسماؤهم بخصوص رسوبهم في مادة العاب المضرب بالفرقة األولي بسبب الغياب الطلب المقدم من الطالب اآل 4/3
 لمادة وهم :ملي تبين حضور الطالب في هذه اكشوف اعمال السنة والعبمراجعة و
 ضياحمد شوقي ذكي عبد الحميد       في مادة تنس ار /الطالب  – 1
 احمد محمد عبد الستار خطاب        في مادة العاب المضرب /الطالب  – 2
 ة العاب المضربضان                       في مادمحمد رم أسامة /الطالب  – 3
 مال شلبي     في مادة العاب المضرباحمد محمد مصطفي ك /الطالب  – 4

 الموافقة القرار : 

محمد فدين تبين حصول الطالب / علي سئول الفرقة األولي للطالب الوابخصوص مراجعة الشيت كنترول من م 4/4



 47/50حصول الطالب فيها علي اجعة تبين وبالمر 52/50عباس الصفار في مادة كرة السلة علي درجة  إبراهيم
 % 75.24بنسبة  1580% بدالً من  75بنسبة  1575لي للطالب هو وبالتالي يكون المجموع الك

 فقةالمواالقرار : 

للعام الجامعى و النظريه لجميع الفرق للفصل الدراسى االول  تحديد مواعيد  االمتحانات العملية و التخلفاتبخصوص  4/5
 علي ان تكون : . 2018/2019

و االمتحانات  3/1/2018حتى 31/12و  التخلفات من  31/12/2018حتى  24/12/2018بداية االمتحانات العملية 
 . 5/1/2018النظريه من 

 الموافقة القرار : 

 التقارير الطبيه املقدمه من الطالب الاتى اسمائهم بالفرق  4/6

 11/11/2018راحه اسبوع -يسرى مزق بأربطه الركبة الت –الفرقة الثانية   نهال عادل عفيفى-1

 . 4/11/2018ة يومان من و ملد11/11/2018راحة اسبوعين من  -بالرقبةكدمه  –الفرقة الاولى  – فمحمد رضا عزت عبد اللطي -2

 4/11/2018راحه اسبوع من  –خراج بالكاحل الايمن  -الفرقه الاولى – رمضان ضاحى حسن عبد النبى -3

 29/10/2018يوم من  21راحه ملدة  –جبس تحت الركبة  –الفرقة الاولى  – بو قرينعصام رفعت ا -4

يوم من  21اجازه  –اجز الانفى و كى بغضاريف الانف السفلى عملية استئصال للح –الفرقة الثانية  – اوى محمد سمير محمد السنط -5

11/11/2018 . 

 . 13/10/2018راحه اسبوعين من – استئصال ظافر غائر  –الفرقة الثالثة  – منيرا سامى الجمال -6

 3/11/2018راحه اسبوع من  –الهوائية  التهاب بالشعب – الفرقة الاولى – عبد  الرحمن منصور احمد -7

 5/11/2018ايام من  5راحه  –كدمه بالركبة اليمنى  –الفرقة الثانية  – يد زهرهاحمد عادل الس -8

 .3/11/2018ايام من  3راحه  –التهاب بالحلق  -الفرقة الاولى  – محمود يسرى صدقى -9

  1/11/2018ايام من 10راحة –اليسرى  ستئصال ظفر بالقدما –الفرقة الاولى  -احمد خليل حسن ابو شوشه -10

 . 1/11/2018راحه شهر من  –تمزق حاد فى عضالت الكتف الايسر  -الفرقه الرابعه – عدنىمحمد ايمن الس -11

 10/10/2018بوعين من راحه اس –فتح خراج  –الفرقة الرابعه  – اء الدين الجوهرى احمد ضي -12

 28/10/2018ايام من  5راحه  –التواء بالكاحل الايمن  –الفرقه الاولى  – عبد هللا احمد بيومى -13

راحه  –جه و الانف و كسور بعظام الو كسر بقاع الجمجمه و تسرب هوائى داخل نسيج املخ  –الفرقة الاولى  – مد شوقىماجد اح -14

 22/10/2018شهر من 

 . 24/10/2018ايام من  5راحه  –كدمه بالكتف الايسر  -الفرقة الاولى – فادى رأفت محمد الغرباوى  -15

 . 23/10/2018راحه اسبوع من  –شديده بالركبة اليمنى  كدمات –الفرقة الاولى  – احمد رضا ابو الفتوح -16

راحه اسبوعين من  –س و تم عمل خياطه قطعى بالساعد الايسر و بالذراع الاي جرح –ولى رقة الا الف – ايمن محمد احمد -17

12/10/2018 . 

 . 22/9/2018من  45راحه  –استئصال الحاجز الانفى وكيه  –الفرقة الثانية  – محمد سمير محمد -18

 . 15/10/2018راحه اسبوع من –التهاب شعبى حاد  –الفرقة الاولى  – محمد حسن دسوقى -19

 . 7/11/2018عشرة ايام من راحه  -ت شديده على الركبةالتهابا -الفرقة الاولى – عبد املنعمجهاد جمال  -20

 23/10/2018ين من راحه ملدة اسبوع –خراج بالقدمين اليمنى و اليسرى  –الفرقة  – احمد عادل على عبد املعبود -21

 الموافقة القرار : 

ضروف األذنين والقناة ح لغاصالعملية  –الثانية الفرقة  –ياسين محمود  إيهابالتقرير الطبي المقدم من الطالب /  4/7
للشمس لوجود  م مع الراحة وعدم التعرض 12/11/2018م وحتي  18/9/2018من  إجازة –السمعية من الخارج 

 ه .ججرح بالو

 الموافقة ار : قرال

 خامساً: العالقات الثقافية  
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والتحضيرألجتماعات الدوره السابعه للجنه  األعداد  بشأن العامة للعالقات الثقافيةنا من االدارة  الخطاب الوارد إليا
 .2018عقدها بطشقند خالل عام المشتركه المصريه األوزبكيه لتعاون األقتصادى والعلمي والفني والمقترح 

ذه من مقررات بروتوكول الدوره الثالثة للجنه التكرم با ألحاطه اتخاذ الالزم نحو موافاتنا بما تم  وما لم يتم تنفي
كة وكذلك العمل علي تفعيل التعاون في المجاالت  المذكوره  والمذكره بالفقره الخاصه  وزيكيةالمشترالمصرية األ
 .لمصريه األذريه المشتركه والمذكوره ببرتوكول اللجنه ا بالتعليم العالي

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/2 

األعداد لألعالن عن خطه البعثات  بشأنللبعثات لمركزيه ألدارة ام العالي رئيس امن وزارة التعلي خطاب الوارد إلينالا
حيننث أن الجامعننات المصننرية هنني  2017/2022  مننن الخطننه الخمسننيه الثامنننة  للبعثننات 2017/2022للعننام الثنناني 

 دراستهم أو إلجراء  أبحاث .،  الركيزة األساسية في ايفاد مبعوثها للخارج ألستكمال

راغبين  فني المشناركة  فنى تقنيم الخطنط البحثينه المقدمنة منن س النعضناء هيئنة التندريباسماء السناده أ وافاتهمبرجاء م
 البرام  المختلفه المراشحين  لخطه البعثات السنوية  و

 السادة األساتذة بقسم األلعاب . أسماءبترشيح جميع ا ًأحيط المجلس علم : القرار

5/3 
والتعليميه  مشروع اتفاق التعاون فى المجاالت الثقافيه  بشأن لثقافيةالعامة للعالقات اخطاب الوارد إلينا من االدارة لا

 وريه مصر العربيه وجمهوريه  تركمانستان برجاء ابداء الرأي في بنود المشروع  والعلميه والفنيه بين حكومة جمه

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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األعالن عن شروط ومعايير اختيار  المبعوثين لخطه  بشأن ثقافيةالعامة للعالقات الخطاب الوارد إلينا من االدارة لا 
ن بالنظام التنافسى  خالل الفتره م    2018-2017طه الخمسيه الثامنه من الخ 2018/2019البعثات للعام الثاني 

مع ارفاق صور ضوئيه  من جميع المستندات المطلوبه الكترونيه  باألضافه الي  8/11/2018حتي  9/10/2018
ابع إداره ر الدور السالورقى شامال  اصل كافه المستندات الي األدارة  العامه للبعثات بمجمع التحري تسليم الملف

 الخطه .

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/5 
انشاء قاعدة بيانات تضم جميع  بشأن األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعهخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد لا

 ات البحثيه سواء مموله من داخل الجامعه أو من خارجها .ت األختراع المختلفه وجميع المشروعبراءا

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/6 

برنام  التبادل األكاديمى  الذي تنفذه األمانه العامه  بشأن العامة للعالقات الثقافيةدارة خطاب الوارد إلينا من االلا
ضمن تحمل الجانب المكسيكي نفقات ايفاد بالتعاون مع سفاره المكسيك بالقاهره الذى يتلجامعه الدول العربيه 
وقد  اقترحت اداره التربيه والتعليم ألستاتذه الجامعيين في الجامعات العربيه و المكسيكية واستضافه عدد من ا

لمتبادله لألساتذه الجامعيين في نح االم والبحث العلمي التعاون مع اتحاد الجامعات العربيه فيما يتعلق باالعالن عن
ختيار لألساتذه المستفيدين من المنح  المشار ت العربيه و أن يكون اتحاد الجامعات العربيه ضمن لجنه األالجامعا
   اليها .

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/7 
وع مذكرة التفاهم بين ج.م.ع وماليزيا مشر تعديل بشأن العامة للعالقات الثقافيةخطاب الوارد إلينا من االدارة لا

 ع وماليزيا .روع البرنام  التنفيذى بين ج.م.الحالي إلي مشروع برنام  تنفيذي  . برجاء اتخاذ الالزم  نحو مش

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/8 

ون  في مجال التعليم بين حكومه لتعامشروع  برنام  ا  بشأن للعالقات الثقافية امةالعخطاب الوارد إلينا من االدارة لا
علي لجنه العالقات العالقات وقد تم العرض   2017/2022صريبا  وحكومه جمهوريه مصر العربيه للسنوات 

  أوصت بالموافقه عليه وتعميمه علي الجامعات  30/9/02018( بتاريخ 129الثقافيه بجلستها رقم )



      الجامعه    على وموافاتنا،،  للردبرجاء دراسه  المقترحات  

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/9 

البرنام  التنفيذي بين جمهوريه مصر العربيه وسلطنه  بشأن قات الثقافيةالعامة للعالخطاب الوارد إلينا من االدارة لا
 2018/2020عمان لألعوام 

وقد أوصت اللجنه  27/6/2018ريخ بتا (127وقد تم العرض علي لجنه العالقات العالقات الثقافيه بجلستها رقم )
 (  6-5-4-3-2-1ام  )البرنام  وهي أرق الجامعات  لتفعيل األستفادة من المواد العامه المدرجه في هذا"مخاطبه 

      عه   برجاء دراسه  المقترحات  وموافاتنا ،، للرد على الجام  

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/10 

مشروع اتفاق بين حكومه جمهوريه مصر العربيه   بشأن العامة للعالقات الثقافيةاالدارة  ا منخطاب الوارد إلينلا
 ان  للتعاون في مجال التعليم العالي المقترح من الجانب األوزبكي وحكومه أوزبكست

      برجاء دراسه  المقترحات  وموافاتنا ،، للرد على الجامعه     

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

 2019بريل أ 4-1والبحوث البيئيه  " نحو افاق جديدة للتنميه الشامله " يوم  المؤتمر الدولي الخامس للدراسات 5/11

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 
التدريس ناه   وطرق الم المقيد بقسم   حسام الدين عمر جمعة/  الرياضية للباحث فى  الماجستير منح درجة 

 "لغواص تجارى  سيولوجىبروفيل بدنى فبعنوان "  2012وعلوم الحركة الرياضية المقيد دورة أكتوبر  بوالتدري

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/2 

بقسم 2018 لخريف رة االمقيد بد عمر بكر سالملباحث/ ل تسجيل موضوع رسالة الماجستير في التربيه الرياضية 
  -تحت عنوان: نظريات وتطبيقات الرياضات الحماعية ورياضات المضرب 

 م  "2018بعض متغيرات االداء الفني الهجومي بكاس العالم لكرة القدم روسيا " دراسة تحليلية ل

 -صص( وهم: ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من السادة األستاذة )طبقاً للتخ

اعية أستاذ العاب المضرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجمد/ محمد طلعت أبو المعاطى 0أ -1
 جامعة مدينة السادات  -ب بكلية التربية الرياضية ورياضات المضر

أستاذ كرة القدم المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  د/ محمود حسن الحوفى0أ -2
 رب المض

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقة:  االقرار
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ناقشة والحكنم لرسنالة دكتنوراه الفلسنفة فن  الادمردا  محماد كاانونمحماد  /ثالرياضنية للباحني التربينة تشكيل لجنة المق
والمقسننننجل بتنننناريخ بقسننننم نظريننننات وتطبيقننننات الرياضننننات الجماعيننننة ورياضننننات  2014المقينننند بنننندورة أكتننننوبر  

 سنة( 19بعنوان:)فاعلية الطرق الدفاعية المقستخدمة في بطولة كأس العالم للشباب تحت بحث ، بم 15/11/2016

ناقشة والحكملجنة اإلشر وتقترح  مكونة من السادة األساتذة:  اف أن تكون لجنة المق

نظرينات وتطبيقنات الرياضنات الجماعينة ة بقسم كرة السل أستاذ د/ طارق محمد عبد الرؤف 0!
جامعننة مدينننة  -ة التربيننة الرياضننية كلينن المضننربورياضننات 
 ) مشرفا (  السادات.

اعينة سم نظرينات وتطبيقنات الرياضنات الجمرة السلة بقأستاذ ك أ.د/ عادل رمضان بخيت.   - 2
جامعننة مدينننة  -كليننة التربيننة الرياضننية  -ورياضننات المضننرب 



 )مناقشا ( السادات.

أ.م.د/ أسنامة أحمنند عبنندالعزيز   - 3
 النمر.

كليننة  -مقسنناعد بقسننم تنندريب الرياضننات جماعيننة بننالهرم تاذ أسنن
 ) مناقشا ( حلوان.جامعة  -التربية الرياضية للبنين 

 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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ناقشة والحكم   المقيد بدورة د هللاأحمد أمين متولى عب /ثلرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباح تشكيل لجنة المق
"  بعنوان  م  18/10/2016والمقسجل بتاريخ المناه  وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية  بقسم  2015أكتوبر  

على القدرة المكانية وتعلم بعض مهارات الجمباز  تصميم نماذج تعليمية ثالثية األبعاد في ضوء التحليل الحركى وتأثيرها
 " اضةالريلدى طالب كلية التربية 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:   وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة المق

 رفاً( خاطر أستاذ الميكانيا الحيوية بقسم المناه  وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية ) مش يدسعيد عبد الرش /0أ

الرياضية بكلية التربيه الرياضية جامعة  حركةأستاذ الميكانيا الحيوية ورئيس قسم علوم ال عبدهد/ محمد يحيى 0أ
 ) مناقشاً (المنصورة 

سم المناه  وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  )مناقشاً بققى جبل أستاذ مساعد د/ رحاب عادل عرا0م0أ
) 

كة الرياضية  الحرحسين حسام الدين أستاذ مساعد بقسم المناه  وطرق التدريس والتدريب وعلوم د/ أحمد طلحة 0أ
 )مشرفاً(

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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ناقشة و بدورة المقيد    شروق على محمد أبو النصر /ةثحكم لرسالة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحالتشكيل لجنة المق
بعنوان " تأثير  م 18/10/2016والمقسجل بتاريخ   اضيةس وعلوم الحركة الريبقسم المناه  وطرق التدري 2014أكتوبر  

 رفى والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة طرق التدريس "لمعاستخدام استراتيجية التعلم المكسوس على مستوى التحصيل ا

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  وتقترح  لجنة اإلشراف أن تكون لجنة المق

  )           أستاذ طرق التدريس  بقسم المناه  وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية   الدين متولى عبد هللا عصام /0أ
 مشرفاً( 

 ه الرياضية للبنات بالجزيزة جامعة حلوان طى  أستاذ ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربيلمعد/ نادية على عبد ا0أ

 ) مناقشاً (                                                                   

محمد على خليل  أستاذ مساعد بقسم المناه  وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  د/ عبد هللا عبد الحليم 0م0أ
 )مناقشاً (

 شرفاً()م  وم الحركة الرياضيةين أستاذ مساعد بقسم المناه  وطرق التدريس والتدريب وعلالدد/ أحمد طلحة حسين حسام 0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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ناقشة والحكم لرسالة  المقيد بدورة  للباحث/ رامي رضا إبراهيم المداحل الرياضية في التربية  الماجستير تشكيل لجنة المق
بي لبعض القدرات التوافقية وتأثيره تدريبعنوان " برنام  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 2012  وبرأكت

 2012م صدر ناشئين100علي المستوي الرقمي لسباحة 

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون  لجنة المق
التربية الرياضية  كليةالمائية بمد ندا السيد أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات مح االستاذ الدكتور/ طارق

 جامعة الزقازيق. )مناقشاً(
م نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ـ االستاذة الدكتورة/ مني مصطفي محمد علي أستاذ السباحة ورئيس قس2

 ة جامعة مدينة السادات. )مشرفاً(اضيسابقاً بكلية التربية الري
ستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية يم أـ االستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحك3

  ناقشاً(الرياضية جامعة مدينة السادات. )م

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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ناقشة والحكم لرسالة  جنةتشكيل ل  المقيدة بدورة أكتوبر   الدسوقى عصامهدير  /ةللباحث الرياضية في التربية  الماجستير المق
تأثير خرائط المفاهيم  على تعلم بعض بعنوان " بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 2014

 حلة التعليم األساسىمر ذات الحلقة الثانية منمهارات الجمباز لتلمي

ناقشة وال  من السادة األساتذة:  كونةحكم موتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة المق

االستاذة الدكتورة / هالة أحمد مصطفى أحمد القاضى أستاذ طرق التدريس بقسم المناه  وطرق التدريس بكلينة التربينة  -1
 معة حلوان  ) مناقشا (جا –الرياضية للبنات بالقاهرة 

ق التدريس والتدريب وعلوم الحركة وطر طرق التدريس  بقسم المناه أستاذ  مجدى محمود فهيم محمد االستاذ الدكتور/  -2
 (مشرفا . )الرياضية بكلية التربية الرياضية  جامعة مدينة السادات  

وتطبيقات الجمباز  ياتلرياضية ورئيس قسم نظرالتمرينات والعروض اأستاذ أمل صالح سرور االستاذة الدكتورة/  3
 مدينة السادات. )مشرفاً(معة بكلية التربية الرياضية جا والتمرينات والعروض الرياضية

كلية التربية  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية ياسر على قطب  /د 0م0أ -4
 ات. )مناقشاً( الرياضية جامعة مدينة الساد

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة ر: القرا

6/8 

بقسم أصول التربيه 2018بة / سارة إسماعيل حسن الجندى املتقدة للقيد بدورة الخريف لطالاملقاصة العلمية ل إعنماد 

 الرياضية والترويح تخصص إدارة 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 استها في الدكتوراه .ر م بدباحث /أحمد رضا بشأن اعتماد مواد التحميل ملرحلة املاجستير للمواد الي يقو ال الطلب املقدم من

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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التى  6رات قر ( قواعد دراسة امل 6ادة ) والتعديل عبارة عن إلغاء املالداخلية للدراسات ) ساعات معتمدة (  ةتعديل الالئح

 (فى مققرات الفصل الدراس ى والواحد  ( c )إلغاء قيد الطالب إذا حصل الطالب على تقدير أقل من تنص على )

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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 :حو التالىالنعلى  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةقسم الورادة من ادرير السنوية إعتماد التق

 التقرير لجنة إلاشراف الباحث م
إلانجاز 

٪ 

1 

عبد الرحمن 

بد محمد ع

 لخالقا

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

 د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

 د/ والء محمد كامل العبد

 صفر٪ التردد علي هيئة الاشرافعن انقطع الباحث 

2 
عاصم فليز عبد 

 العظيم زيدان

بد الجواد د عأ.م.د/ ياسر محم

 الوراقى

 أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

 عيد فتاحأ.م.د/ أحمد كمال عبد ال

 صفر٪ انقطع الباحث عن التردد علي هيئة الاشراف

3 
محمود عبد هللا 

 أحمد شاهين

 أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد

أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد 

 الوراقى

تم الباحث متواصل باستمرار مع لجنة الاشراف و 

إعداد الفصل ألاول والثاني وجاري استكمال 

 إجراءات البحث

50٪ 

4 
 حامد محمد

 د سويلمحام

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد 

 إلابيارى 

الفاروق أحمد أ.م.د/ أحمد عمر 

 ٪25 جاري استكمال الفصل ألاول والثاني



 

 شيخال

5 
مصطفي مدحت 

 عباس بالل

 لحميد عمارةد اأ.د/ أحمد عب

 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليم

 د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي

 صفر٪ ع الباحث عن التردد علي هيئة الاشرافانقط

6 
رمضان بسيوني 

 عبد العزيز الغنام

 أحمد سعيد أمين خضر /أ.د

 .د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م

الباحث متواصل باستمرار مع لجنة الاشراف وتم 

فصل ألاول والثاني وجاري استكمال ال إعداد

 إجراءات البحث

50٪ 

7 
رامي رضا إبراهيم 

 احلاملد

 أ.د/ مني مصطفي محمد علي

 د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

ة جاري الانتهاء من التعديالت النهائية الرسال

 لتحديد املناقشة
80٪ 

8 

أحمد السيد 

عبيد السيد أبو 

 عبيد

 رةعماأ.د/ أحمد عبد الحميد 

 د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي

تم الانتهاء من الفصل الاول والثاني وجاري 

 مال الرسالةاستك
75٪ 

9 

أحمد جمال 

الدين أحمد 

 عفيفي

 أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

 مدأ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم مح

 د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

 ر٪صف انقطع الباحث عن التردد علي هيئة الاشراف

10 

محمود محمد 

عبد الخالق 

 حالوة

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد 

 إلابيارى 

رضا يوسف يسري عبد  /.دأ.م

 القادر

 د/ عمرو محمد سعد جعفر

يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة الاشراف وقام 

ث من الانتهاء من التعديالت النهائية الرسالة الباح

 لتحديد املناقشة

80٪ 

11 
 هللاأحمد عبد 

 عبد العزيز سالم

 أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

 عيدأحمد كمال عبد الفتاح  /أ.م.د

تم الانتهاء من الفصل الاول والثاني وجاري 

 استكمال الرسالة
30٪ 

12 
محمد سعيد 

 محمد القواس

 أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد 

 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليم

ي جار تم الانتهاء من الفصل الاول والثاني و 

 استكمال الرسالة
40٪ 

13 

محمد إبراهيم 

عبد الواحد 

 موس ي

 خضر أمينأ.د/ أحمد سعيد 

أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد 

 الوراقى

تم الانتهاء من الفصل الاول والثاني وجاري 

 استكمال الرسالة
35٪ 

14 
محمد الدسوقي 

 حشاد

 أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 

 أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة

 بيع السيد سراجر  /د

 صفر٪ الباحث عن التردد علي هيئة الاشرافانقطع 

15 
سام أحمد ح

 فتحي غراب

أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد 

 إلابيارى 

أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد 

 الشيخ

د ومتابعة هيئة الاشراف يقوم الباحث بالترد

بصفة دورية وجاري إعداد وتجهيز واتمام الفصل 

 الدراسات السابقةوجاري تجهيز ني ألاول والثا

30٪ 

 الجامعة . مجلسمع رفع الموضوع ل القرار:  الموافقة
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 -دكتوراه  ( وهم علي النحو التالي : –إعتماد التقادرير السنوية الورادة من قسم علوم الصحةالخاصة بالباحثين في مراحل ) ماجستير 

 

 مالحظات رجةالد إلاسم م

 تقرير السنة الرابعة ماجستير حسينشد حنان حسين را 1



 سنة الثانيةر التقري ماجستير محمد ربيع السيد محمود 2

 تقرير السنة ألاولي ماجستير بدر ناصف بدر عشماوي  3

 تقرير السنة ألاولي ماجستير محمود صبحي رجب سيد أحمد سليمة 4

 تقرير السنة ألاولي جستيرما محمد حسين فهمي عبدالظاهر 5

 السنة ألاولي تقرير  ماجستير ة حسن أحمد حسنآي 6

 تقرير السنة ألاولي دكتوراه نمق غاعبدالرحمن بسيوني عبدالراز  7

 تقرير السنة ألاولي دكتوراه كريم إبراهيم محمود غريب 8

 تقرير السنة ألاولي دكتوراه هالة عبدالسالم حمزة هيكل 9
 

 لجامعة .س امع رفع الموضوع لمجل القرار:  الموافقة
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 : أبحاث تسجيل

ن البحث الخاص تاذ المساعد بالقسم للموافقة على تسجيل عنوااالس  حسام الدينأحمد طلحة الطلب المقدم من د/  -1

 ( بحث عنوانه كالتالى1بسيادته وعدده )

 لالعبيلعقلة ز ااالختالفات التكنيكية كمتطلبات لتطوير النواتج البيوميكانيكية فى الدوائر الكبرى على جها"

 مقارنة("الجمباز )دراسة  ات العليا فيالمستوي

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  وسام عادل أمينلدكتور / من االطلب المقدم  -2

 0 والعروض الرياضية بطلب شراء جهاز ) الهولوجرام ( وذلك الستخدامه فى المشاريع البحثية بالقسم

 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:

 

 والبيئة تمع سابعاً : لجنة شئون خدمة المج

7/1 
مدينة  بمدرسة 2018نوفمبر 19وفمبر ليصبح ن20يوم  إقامته ة االحتفالية باليوم العالمى للطفل والمزمعإقامبشأن 

 السادات للغات .

 .ة .مع رفع الموضوع لمجلس الجامع الموافقة  : القرار
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 13/11/2018يوم الثالثاء  والذى تم أقامتهدات ية بمدينه السالطالب المدارس االعداد مهرجان الكرة الطائرةبشأن 

واإلعالن عن اللعبة بفية يوة تعربمدينه السادات بغرض إجراء ند ى وموجهى التربية الرياضيةرسذ ومدتالميبحضور 

  اضية تابعة لمركز الخدمة العامة للكلية . ية الريترببكلية ال الطائرة ةكرالاكاديمية أفتتاح 

 . القرار:  الموافقة

لعقد بروتوكول تعاون  راهيم الشافعىعصام ابالطلب المقدم من رئيس مجلس إداره محترفى تكنولوجيا المعلومات أ/  7/3

 معمل بالكلية لهذا الغرض . هيزبين المركز والكلية لعمل دورات لتعليم اللغة االنجليزية والكمبيوتر للشباب وتج

 الموافقة .القرار:  

ة مصر لتأمينات الحياة بشأن إقامة ندوة تعريفية بالخدمات المقدمة من الشركة ألعضاء هيئة شرك المقدم منالطلب  7/4

 والطالب .والجهاز واإلدارى التدريس 

 .القرار:  الموافقة



ات قوى وكليه التربية الرياضية جامعة مدينة السادتحاد المصرى أللعاب الاالعقد بروتوكول تعاون بين لجنة المرأة ب 7/5

  . ة للمرأة واألسرة والطفلأنشطة متنوع لعمل

 . القرار:  الموافقة

ة جامعة مدينة السادات لعمل زيارة عقد بروتوكول تعاون بين مستشفى بهية لسرطان الثدى وكلية التربية الرياضي 7/6

  ياضىتتطوع بعض طالبات وطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لعمل يوم ترفيهى رل للمستشفى من خال

 والنفسى من خالل أنشطة الرياضية والترويحية لرواد المستشفى . كمشاركة مجتمعية لتقديم الدعم المعنوى

 .القرار:  الموافقة

تم و ألشرطة الالصقة " بالتعاون مع أكاديمية شيفلد .وا ية الخاصة " التدليك الرياضىبشأن االنتهاء من الدورة التدريب 7/7

  الشهادات معتمدة من وزارة الخارجية . تسليم ين وشاركعقد االختبارات للم

 الموافقة .القرار:  

  ثامناً : ما يستجد من أعمال
ن الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاية الي الكفاءة " علي ان يكولمؤتمر العلمي بخصوص تعديل موعد ا 8/1

 مدينة السادات .جامعة  –ية التربية الرياضية م بمقر كل 2019ابريل  18 -17موعد عقد المؤتمر 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. ختتمت الجلسة في تمام الساعةال وما لم يستجد من أعما

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

  أميــــن المـجلس       
 عميــــد الكليــــــة                
  ( محمد ابراهيم الباقيريأ.د/ ) 
 ) أ.د/ محمد طلعت أبو المعاطى (       

 


