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

   شئون أعضاء هيئة التدريس  : الثثا
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بوظيفه مدرس  اعيين سيادتهالمدرس المساعد بالقسم للموافقة علي ت شروق علي أبو النصر د /الطلب المقدم من 
درجة دكتوراه الفلسفة في  امنحهعلي  2019/ 1 / 30ة بجلسته المنعقدة بتاريخ عد موافقة مجلس الجامعببالقسم 

معرفي "تأثير إستخدام إستراتيجية التعلم المعكوس على مستوى التحصيل الوع بعنوان موضفي التربية الرياضية 
 رق التدريس"والتفكير اإلبداعي لمقرر مادة ط

The effect of Inverted Learning strategy on cognitive achievement level and creative 
thinking for the course of teaching methods subject 

 . فقةالموا  القرار:
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محمد  ريهامالدكتورة/ انتداب بخصوص  قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةالطلب المقدم من 

لتدريس مادة المصارعة  المنصورةبكلية التربية الرياضية جامعة  ضيالتدريب الريابقسم  رسدالم نبوي االشرم

 م.2019/م2018للعام الجامعي  الثانيللفصل الراسي  في االسبوعاحد يوم و بنات بواقعللفرقة األولي 

 عدم تخصصها .لمع اعتراض السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب نظراً  القرار:  الموافقة
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صفاء  الدكتورة/ة االستاذبخصوص انتداب  الت والرياضات المائيةيقات المنازنظريات وتطبقسم الطلب المقدم من 

لتدريس  الزقازيقجامعة  للبنات ياضيةبكلية التربية الر الرياضات الفرديةبقسم تدريب  هالكاراتيأستاذ  صالح علي

لعام الجامعي ي االسبوع للفصل الراسي الثاني لت بواقع يوم واحد فاللفرقة األولي بن الكاراتيهمادة 

 م. 2019م/2018

 الموافقة .القرار :  
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إبراهيم الدكتور/  االستاذبخصوص انتداب  مائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات القسم دم من طلب المقال

جامعة للبنين بكلية التربية الرياضية ردية ب الرياضات الفريدتبقسم المبارزة المتفرغ أستاذ  ل عبد العزيز مرادنبي

في االسبوع للفصل الراسي  يومانبواقع ول وثاني اختياري أبنين  الثالثةلتدريس مادة المبارزة للفرقة  حلوان

  م.2019م/2018اني للعام الجامعي الث

 .القرار:  الموافقة
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المنازالت بيقات ت وتطنظريابقسم  االستاذ المساعد جعفرمحمد  عمرواالستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من 

وذلك هلي ونادي أكتوبر الرياضي ة بدنية بالنادي األالموافقة لسيادته للعمل مدرب لياقبخصوص  والرياضات المائية

  ..في غير أوقات العمل الرسمية

 . القرار:  الموافقة

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

 2018/2019لجامعى جداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام اتهاء من النبخصوص اال 4/1



 حيط المجلس علماً .االقرار : 
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ن الطالب /محمد حسن احمد خليل بالفرقه الثانية بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان مادة قدم مملالطلب ا
و ذلك بسبب مرض  20/1/2019ذلك يوم االحد  و 2018/2019السباحه للفصل الدراسى االولى للعام الجامعى 

 والدته و احتجازها بالمستشفى فى هذا اليوم 

 لمجلس الجامعة . الموافقة ويرفع الموضوعالقرار : 
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 . للمستشفى بى صورة من التقرير الطبسبب مرضه و مرفق طيه  و ذلك 2018/2019

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

4/4 
ه الثانيه  بخصوص ايقاف القيد عن العام الجامعى  قالطلب المقدم من الطالبه / افراح حميد هران العنزى بالفر

 و ذلك بسبب  ظروف عائلية تحيل دون حضورها هذا العام. 2018/2019

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة . ار :القر

امتحان  لى بخصوص قبول العذر عن دخولسنباوى بالفرقه االولالطلب المقدم من الطالب / مؤمن نشأت عبد الغفار ا 4/5
الجامعى للفصل الدراسى االولى للعام  21/1/2019ت  و ذلك يوم االثنين دارة و التمرينامادتى التنظيم و اال

 بب ظروف عائليه منعته من الحضور يوم االمتحان .و ذلك بس 2018/2019

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

ى  بالفرقه االولى بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان م خليفه عبد المعطابراهي محمد من الطالب / الطلب المقدم 4/6
و ذلك بسبب  2018/2019فصل الدراسى االولى للعام الجامعى لل 19/1/2019تى العاب القوى و ذلك يوم ماد

 . ت  وجود حادث بالطريق مما ادى الى حضوره متأخراً بعد انتهاء الوق
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و ذلك  2018/2019الجامعى للفصل الدراسى االولى للعام  14/1/2019اللغه االنجليزيه و كرة السله و ذلك يوم 

 . فىقرير المستشتبسبب مرضها و مرفق طيه 

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

بالفرقه االولى بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان  م مصطفىالطلب المقدم من الطالب / كريم احمد عبد السال 4/8
و  2018/2019للفصل الدراسى االولى للعام الجامعى  16/1/2019ذلك يوم تى اللغه العربية و السباحه  و ماد

 ذلك بسبب مرضه فى هذا اليوم .

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

ر عن دخول امتحان مادتى د زغلول بالفرقه االولى بخصوص قبول العذالب / احمد صالح احمالطلب المقدم من الط 4/9
و ذلك  2018/2019لى للعام الجامعى وللفصل الدراسى اال 16/1/2019اللغه العربية و السباحه  و ذلك يوم 

 بسبب مرضه فى هذا اليوم .

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 

العذر عن دخول امتحان مادة الطلب المقدم من الطالب / اسالم ايهاب رزق توفيق بالفرقه االولى بخصوص قبول  4/10
و ذلك  2018/2019للفصل الدراسى االولى للعام الجامعى  14/1/2019النجليزيه  و ذلك يوم االثنين اللغه ا

 بسبب وجود عطل باالتوبيس القادم من القاهره .

 فع الموضوع لمجلس الجامعة .قة ويرالموافالقرار : 

احمد محمد عبد المنعم على شلش بالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان الطلب المقدم من الطالب /  4/11
و ذلك  2018/2019للفصل الدراسى االولى للعام الجامعى  14/1/2019نجليزيه  و ذلك يوم االثنين دة اللغه االام

 ادم من القاهره .الق باالتوبيس ب وجود عطلبسب

 الموافقة ويرفع الموضوع لمجلس الجامعة .القرار : 



 . 2018/2019ى عبخصوص سرعة االنتهاء من تخصصات الفرقة الثالثة للعام الجام 4/12

 احيط المجلس علماً   القرار : 

ثانية حيث ان الطالب يعانى من تمزق قه البالفر مى محمد الصابر التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمد تها 4/13
 11/2/2019ريخ اليسر و تم عمل جبس تحت الركبه و يحتاج الراحه لمدة شهر من تابأربطة الكاحل ا

 قة فالمواالقرار : 

 ةدبالفرقه الثانية حيث ان الطالبه تعانى من كسر بقاع التقرير الطبى المقدم من الطالب / هدير سعد عبد الوهاب  4/14
 4/2/2019دة شهر من تاريخ راحه لمحتاج الالمشطيه الخامسة للقدم اليمنى و تم عمل جبس و ي

 الموافقة القرار : 

ام محمد رشاد باقى لالعادة بالفرقة االولى بخصوص الموافقه على قبول العذر سحالطلب المقدم من الطالب / احمد  4/15
و ذلك بسبب تعرضه لحادث و مرفق طيه  2018/2019م الجامعى عن دخول امتحانات الفصل الدراسى االول للعا

 صورة من االشعه و التقارير الطبيه

 الموافقة القرار : 

بخصوص عقد االمتحانات  2018/2019ى لرحمن على المسدى بالفرقة االولاالطلب المقدم من الطالب / عبد  4/16
نه لم و ذلك بسبب مرضه حيث ا 2018/2019الجامعى العملية له فى جميع مواد الفصل الدراسى االول للعام 

ض وظرى لمادتى تنظيم و ادارة العرلفتره و كذلك قبول عذره عن دخول االمتحان  النالحضور فى هذه ايتمكن من 
 . 21/1/2019وض بسبب مرضه فى هذا اليوم الموافق االثنين الرياضية و مادة تمرينات و عر

 الموافقة القرار : 

رجات فقرات االمتحان لمادة اللغه العربيه ديل دأ.م.د/ سميره سعيد عبد الغنى داود بخصوص تعالمقدم من لب الط 4/17
 2018/2019ول للعام الجامعى بنات للفصل الدراسى اال –ه االولى بنين بالفرق

 الموافقة القرار : 

االمتحان لمادة االلعاب الصغيره  بالفرقه أ.م.د/ طارق الجمال  بخصوص تعديل درجات فقرات الطلب المقدم من  4/18
 2018/2019الجامعى  للفصل الدراسى االول للعام –لى بنين االو

 الموافقة القرار : 

 ة  يخامساً: العالقات الثقاف

5/1 
بشأن مشروع البرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر  الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية

لعربية وجمهورية لتونيا .ا  

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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سااة دتوكااول الاادورة الساربشااأن الموقااف التنفيااذى لب الخطاااب الااوارد إلينااا ماان االدارة المركزيااة للعالقااات الثقافيااة
  .المشتركة المصرية االزبكية 

 .اأحيط المجلس علم : القرار

5/3 
بشأن مشروع البرنامج التنفيذى  للتعاون فى مجال  الثقافيةالمركزية للعالقات  الخطاب الوارد إلينا من االدارة

 .التعليم العالى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمنيا

  .مجلس علما ًط اليأح : القرار

5/4 
التعاون مع الجامعات بشأن رغبة  جامعة أميتى الهندية ب الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية

 عليمية فى مجال الغذاء والزراعةوالمؤسسات الت

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

تفاهم فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ة بشأن مذكر القات الثقافيةعالخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية لل 5/5



 رص لالعوامبين جمهورية مصر العربية وجمهورية وجمهورية قب

  .المجلس علما ً يطأح : القرار

5/6 

الخطااااااب الاااااوارد إليناااااا مااااان االدارة المركزياااااة للعالقاااااات الثقافياااااة بشاااااأن االتفاقياااااات والتباااااادل الثقاااااافى باااااين 

 5مهورياااة مصااار العربيااااة وجمهورياااة أوزبكسااااتان علاااى هاااامس زيااااارة رئااايس الجمهوريااااة الوزبكساااتان فااااى ج

    2018سبتمبر 

  .لس علما ًالمج أحيط : القرار

5/7 
ن االدارة المركزياااة للعالقاااات الثقافياااة بشاااأن اتفاقياااة اطارياااة باااين وزارة التعلااايم العاااالى الخطااااب الاااوارد إليناااا مااا

 .الفرانكفونية والوكالة الجامعية

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/8 

البرنامج التنفيذى بين  جمهورية مصر العربية الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية بشأن 

 وجمهورية وجمهورية النمسا .

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

5/9 

قناة السويس للمشاركة فى االحتفالية ية للعالقات الثقافية بشأن دعوة جامعة زالخطاب الوارد إلينا من االدارة المرك
يقية بعنوان ) رسالتك م الختيار أفضل رسالة تطب 2019توبر للعام لتى ستعقد فى رحاب الجامعة فى االول من أكا

 فى خمس دقائق (

  .أحيط المجلس علما ً : القرار

 ى مجال الهندسة الكميائية (ممولة ف )منحة خطاب  انجليزى غير مترجم 5/10

  .أحيط المجلس علما ً : القرار
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ب القوي بشأن تطبيقات العاشر المدرس بقسم نظريات وشر القالطلب المقدم من م .د/ احمد حمدي عبد الخ
ي الكفاءة " بكلية لفي المؤتمر العلمي الدولي األول " التربية البدنية والرياضة من الكفاية االموافقة علي اشتراكة 

ي م ببحث بعنوان " برنامج تدريب 2019ابريل  18و17التربية الرياضية جامعة مدينة السادات في الفتره من 
القلبية التنفسية وتحمل السرعة اتية السرعة الحرجة لتعزيز اللياقة أعلي بمعلوم باستخدام مسافات اقل وشدة

 سنة " 16ري تحت جمتر  3000والمستوي الرقمي لناشئات مسابقة 

 الموافقة .القرار : 

 البحوث سادساً : الدراسات العليا و
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نظريات  والمسجل بقسم  نبيل إبراهيم إبراهيم سراج الدين /  ضية للباحثالماجستير في التربية الريا منح درجة 

رسالة ل موضوع اليتاريخ تسج  2012ورة أكتوبر قيد بد، والموتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

 تصميم بطارية اختبار النتقاء سباحة زعانف المونو "" بعنوان14/4/2015

 معة .وع لمجلس الجامع رفع الموض القرار:  الموافقة
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بدورة أكتوبر  ةالمقيد هدير عصام الدسوقى عدس   /   ةالماجستير في التربية الرياضية للباحثمنح درجة 

تأثير استخدام خرائط المفاهيم ) مباز والعروض الرياضية  بعنوانت  التمرينات والجابقسم نظريات وتطبيق2014

 ية من مرحلة التعليم األساسي(الحلقة الثان على تعلم بعض مهارات الجمباز لتلميذات

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقة:  اارالقر

6/3 
والء أمين عبد الستار عالم  المقيد بدورة  /للباحثالرياضية  التربية فىدكتوراه الفلسفة  تسجيل موضوع رسالة 

تأثير برنامج مقترح ان) نوبعضات المضرب نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية وريابقسم   2017الخريف 



 (باستخدام االنفو جرافيك علي مستوي أداء بعض المهارات االساسية لبراعم كرة القدم 
 :تحت إشراف 
ات المضرب بكلية القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجامعية ورياضالحوفي استاذ كرة  نحسا.د/ محمود 

  اتالسادالتربية الرياضية جامعة مدينة 
بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجامعية ورياضات حمد عبد المنعم محود عوض هللا استاذ مساعد د/ ما.م.

  ينة الساداتدالمضرب بكلية التربية الرياضية جامعة م
 بكلية التربية الرياضية جامعة الحركة الرياضية المناهج وطرق التدريب وعلوم مدرس بقسم  محمد بكر سالم د/ 

  تمدينة السادا

 لجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ا القرار:  الموافقة
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الوكيل   المقيد بدورة د السيد متامر مح /التربية الرياضية للباحث فىدكتوراه الفلسفة  تسجيل موضوع رسالة  
 للتحكيم ويميةدراسة تقبعنوان) نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بقسم   2017الخريف 

 (لدوري الممتاز لكرة القدم بجمهورية مصر العربية في ا
 :تحت إشراف 

معية ورياضات المضرب بكلية التربية ات الجاضالريا الحوفي استاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقاتحسن .د/ محمود ا

 الرياضية جامعة مدينة السادات
 السادات الترويح _ كلية التربية جامعة مدينة ياضية وبية الرل الترا.م.د/ سماح أمين حالوة استاذ مساعد بقسم أصو

ة التربية الرياضية رب بكليضات المنظريات وتطبيقات الرياضات الجامعية ورياضد/ محمد صالح ابو سريع  مدرس بقسم 
 جامعة مدينة السادات

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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المقيد بدورة أكتوبر  لى أبو طلبةأحمد محمد ع /التربية الرياضية للباحث ير  فىترسالة الماجستسجيل موضوع 
 بعنوان أصول التربية الرياضية بقسم  2016

 ( ضية المعدلة لطالب األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لألنشطة الريا برنامج مقترح) 
 :تحت إشراف 

 الرياضية إدارة التنس المتفرغ بقسم أصول التربية أستاذ  يب العزيز لبلبيب عبد د/ 0أ
   أصول التربية الرياضيةأستاذ مساعد بقسم  سماح أمين حالوة د/ 0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةاالقرار:  
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  2017 الخريفبدورة   د النصر هللاخالد عبد داو /التربية الرياضية للباحث تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى
البصرية على  التدريبات مخدااست) تأثير بعنوانوالتدريب وعلوم الحركة الرياضية المناهج وطرق التدريس بقسم 

  الهجومية لناشئ كرة القدم بدولة الكويت   بعض المهارات المندمجة ءسرعة أدا
 : تحت إشراف

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم  دريب  الرياضىد/ أحمد أمين أحمد الشافعى أستاذ الت0أ
 الجماعية ورياضات المضرب ضات الة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الريد/ طارق محمد عبد الرؤف أستاذ كرة الس0أ

معة مدينة ة الرياضية جابكلية التربي ب وعلوم الحركة الرياضية بقسم المناهج وطرق التدري د/ محمد بكر سالم مدرس 
 السادات

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
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بقسم   2017 الخريف م الخليل   بدورةخليل خليل إبراهي /التربية الرياضية للباحث موضوع رسالة الماجستير  فىتسجيل 
على مرونة الجذع  ةنوعيالتدريبات ال تأثير استخدامبعنوان)  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  

 ( والمستوى الرقمى لناشئ الوثب العالى بدولة الكويت   
 : تحت إشراف

ريس والتدريب وعلوم الحركة تفرغ بقسم   المناهج وطرق التدية المالحيو االميكانيك ذاد/ سعيد عبد الرشيد خاطر أست0أ
 الرياضية  

 ضية التقويم ورئيس قسم أصول التربيه الرياستاذ القياس ود/ وائل السيد قنديل أ0أ
  ألعاب القوى تد/ عاطف سيد أحمد عبد الفتاح أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات وتطبيقا0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقة  :رالقرا
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ة اعيل الفلكاوى    بدور إسمعبد هللا محمد على /التربية الرياضية للباحث ماجستير  فىتسجيل موضوع رسالة ال
تأثير استخدام بعنوان)  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بقسم   2017أالخريف 

 ( ولة الكويت   متر  بد 1500لالعبى  البدنية والمستوى الرقمى تيبوكسك على بعض المتغيراهالتدريب  ال



 : تحت إشراف
 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم تاذ التدريب  الرياضى مد الشافعى أسد/ أحمد أمين أح0أ
 ألعاب القوى ووكيل الكلية لشئون البيئة  تطبيقاتد/ محمد عنبر بالل أستاذ ألعاب القوى بقسم نظريات و0أ

  اضيةبقسم علوم الصحة الري السيد صالح السيد مدرسد/ 

 س الجامعة .وضوع لمجلع رفع المم قةموافالقرار:  ال
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  2015أكتوبر بدورة     أحمد جمال عبد هللا طراد  /التربية الرياضية للباحث تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى
المكثف على  تأثير استخدام التدريببعنوان)  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  بقسم 

 (هارية لالعبي كرة القدم  ة والمالبدني تتغيرامستوى بعض الم
 :تحت إشراف 

 ركة الرياضيةوعلوم الح والتدريبالمناهج وطرق التدريس بقسم د/ أحمد أمين أحمد الشافعى أستاذ التدريب  الرياضى 0أ
 ياضيةركة الرالمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحبقسم د/ محمد محمد ذكى أستاذ التدريب المتفرغ بقسم  0أ

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب الشيماء عبد الفتاح الخفيف مدرسد/ 

 جامعة .لرفع الموضوع لمجلس ا مع وافقةالقرار:  الم
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ر بدورة أكتوب  السعيد عبد السالم على الشينى  /التربية الرياضية للباحث تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى
تأثير استخدام تدريبات مرحلة بعنوان)  الرياضية   ةكوالتدريب وعلوم الحر المناهج وطرق التدريسسم بق  2016

 (اإلتقان على مستوى أداء بعض المهارات األساسية لناشئ كرة القدم 
 :تحت إشراف 

 الحركة الرياضيةلوم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعبقسم د/ أحمد أمين أحمد الشافعى أستاذ التدريب  الرياضى 0أ
 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم عد م الدين أستاذ مساحمد طلحة حسين حساد/ أ0م0أ

  لساداتبكلية التربية الرياضية جامعة مدينة ا بقسم المناهج وطرق التدريب وعلوم الحركة الرياضية د/ محمد بكر سالم 

 ضوع لمجلس الجامعة .ع المومع رف القرار:  الموافقة
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نسرين عبد المعبود محمد  /ةثلرياضية للباحالفلسفة في التربية ا ة دكتوراهتشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسال
والُمسجل   المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم  2014المقيد بدورة أكتوبر  السيد 

س رئيسي بدرتأثير استخدام اإلنفوجرافيك على تنمية كفاية تنفيذ الجزء ال )ان عنوم ب، 15/11/2016بتاريخ 
 طالبات المعلمات(التربية الرياضية لل

 لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:  وتقترح

بكلية التربياه الرياضاية والتادريب وعلاوم الحركاةالمناهج وطرق التادريس بقسم أستاذ د/ جمال الدين عبد العاطى الشافعى 0أ
 لوان ) مناقشاً ( م جامعة حالرياضية للبنين بالهر

ربية الرياضة جامعة كفر تسكر أستاذ البحث العلمي المتفرغ بقسم على النفس الرياضي كلية الحمد وجية عبد الجواد م /د0أ
 ) مناقشاً (الشيخ 

 والتدريب وعلوم الحركة الرياضية المناهج وطرق التدريسبقسم  حمود فهيم أستاذ طرق التدريس مجدى م /د0أ

 الجامعة . مجلسمع رفع الموضوع ل قرار:  الموافقةال
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د وائل رشاد حامد عبد الفتاح  المقي /ثفي التربية الرياضية للباح الماجستير لرسالة  لجنة الُمناقشة والحكمتشكيل 
 مميكانيز)، م بعنوان8/9/2015والُمسجل بتاريخ ظريات وتطبيقات ألعاب القوى  نبقسم  2014أكتوبر  بدورة 

 (العبى القفز بالزانة مرحلة خفض ووضع  رأس  الزانة  في الصندوق لدى مقترح لتطوير 

 وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: 

 مشرفاً(ظريات وتطبيقات ألعاب القوى )نالحيوية بقسم   االميكانيكأستاذ  ى مصطفى عطوة مصطفد/ 0أ
  ياضية جامعة كفر الشيخضية بكلية التربية الررئيس قسم علوم الحركة الريامساعد أستاذ لغفار وحيد صبحى عبد اد/ 0م0أ
 ) مناقشاً( 
 (  شرفاً ) م بية الرياضية جامعة المنوفية لية التربكأستاذ مساعد  نهى محمود محمد الصواف د/ 0م0أ
  ألعاب القوى  ) مناقشاً ( ظريات وتطبيقاتنبقسم م د/ أحمد عبد الوهاب خفاجى   أستاذ مساعد 0أ

 لجامعة .س امع رفع الموضوع لمجل القرار:  الموافقة
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رشا محمود سامى شلتوت   المقيد  /ةثاحاضية للبفي التربية الري الماجستير الة الُمناقشة والحكم لرس تشكيل لجنة

والُمسجل بتاريخ رينات والعروض الرياضية   ظريات وتطبيقات الجمباز والتمنبقسم  2014بدورة أكتوبر  



ت الفنية رات األساسية للتمريناكلير على تعلم بعض المها ةر استخدام استراتيجيتأثي)م بعنوان 17/5/2016
 (ة الرياضية  ه التربيالبات كلياإليقاعية لط

  وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:

 حلوان  بكلية التربيه الرياضية للبنين بالقاهرة جامعةأستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس  د/ أحمد ماهر أنو رحسن0أ

 ) مناقشا( 

وض الرياضية ورئيس قسم نظريات وتطبيقاات الجمبااز والتمريناات والعاروض والعر تاأمل صالح سرور أستاذ التمرين د/0أ
 ت ) مناقشاً (رياضية جامعة مدينة الساداالرياضية كلية التربيه ال

الرياضاية ووكيال الكلياة لشائون والتمرينات والعروض بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز وت أستاذ د/ حمدى أحمد السيد وت0أ
 وتنمية البيئة بكلية التربيه الرياضية جامعة المنوفية ) مشرفاً ( خدمة المجتمع

رياضاية كلياة التربياه ت وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعاروض المساعد بقسم نظرياد/ مها محمد عزب الزينى أستاذ 0م0أ
 ادات ) مشرفاً (الرياضية جامعة مدينة الس

 امعة .الموضوع لمجلس الجمع رفع  لموافقةا  القرار:
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فهمى عبد الظاهر    محمد حسين  /ثفي التربية الرياضية للباح الماجستير تشكيل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة 

مقارنة لتنوع  دراسة)بعنوانم  16/1/2018والُمسجل بتاريخ بقسم علوم الرياضية    2016بدورة أكتوبر  المقيد 

 (ة وكرة القدم ة والمصارعى السباحبكوسيلة النتقاء الع   ACTN3جين 

 ذة: لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األسات وتقترح

 د/ حسين أحمد حشمت أستاذ علم وضائف األعضاء بكلية الطب جامعة الزقازيق ) مشرفاً ( 0أ

 قشاً(سبق ) مناين شمس األونائب رئيس جامعة ع ةأستاذ التفنية البيولوجي د/ محمد سيد سالمة0أ

ة مديناة الساادات ) عاصم أساتاذ  بيولوجياا الرياضاة المتفارغ بقسام علاوم الصاحة الرياضاية جامعاد/ حمدى عبدة 0أ

 مشرفاً (

  ) مناقشاً (لرياضية د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أستاذ فسيولوجيا الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة ا0أ

 لمجلس الجامعة .ع الموضومع رفع  لموافقةا  القرار:
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عن دخول إمتحان مادة  2017خريف إسالم أبوالعال محمد المقيد بدورة ال /ر المقدم من الباحث النظر في االعتذا 

   2018/2019للعام الجامعي  2018اإلحصاء دور الخريف 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:
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بقسم المناهج وطرق التدريس   أبو هيبة  المدرس المساعد ة/عبير شاكر صبرىللباحث تعديل فى لجنة اإلشراف 
تأثير استخدام التعلم التكيفي المعكوس  )بعنوان 2017قيدة بدورة الخريف الرياضية  الملحركة والتدريب وعلوم ا

 (تعلى تنفيذ درس التربية الحركية لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادا
وعلوم ولى مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب أحمد أمين لطفى مت ضافة د/والتعديل عبارة عن إ

 ية  الحركة الرياض
  -لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالى :

أستاذ طرق التدريب والتدريب الميدنى بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم د/ أميرة محمود طة 0أ
 ة الرياضية  الحرك

   ةلرياضيالمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة امين لطفى متولى مدرس بقسم أحمد أ د/

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . لموافقةا  القرار:
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 –لطالب الدراسات العليا ) دبلوم  2018/2019للعام الجامعى  2018يد الخطة الدراسية  دور الربيع تحد

  إسبوع (  15ولمدة  )       16/2/2019دكتوراة ( التى تبدأ من      –ير ماجست

 موضوع لمجلس الجامعة .مع رفع ال لموافقةا  القرار:



6/18 

 : تسجيل أبحاث

 : 
ً
قدم من أ.م.د/ ندا محفوظ عبدالعظيم أوال

ُ
تسجيل ونشر البحث الخاص بسيادتها ضمن  كابوه. للموافقة علىالطلب امل

 حثية للقسم .. وعنوانه:الخطة الب

تباين خالل فترة إلاعداد على مستوى القدرة العضلي )تأثير 
ُ
م ـ 3/1/2019ة لالعبات كرة السلة(بتاريخ استخدام التدريب امل

 وانثاني ـ كلية التربية الرياضية للبنات ـ جامعة حلدد يونيو ـ الجزء المية لعلوم وفنون الرياضة )باللغة العربية( ـ عاملجلة العل

  :  
ً
ازالت والرياضات املائية ن الدكتورة/ هبة عصام الدين الدياسطى املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنالطلب املقدم مثانيا

 هي علي النحو التالي:أبحاث إنتاج علمي و  السادات بخصوص املوافقة علي تسجيل جامعة مدينةـ كلية التربية الرياضية ـ 

يمية علي مستوي التحصيل املعرفي وألاداء املهارى للبدء من أعلي في ترح باستخدام املوديوالت التعلـ تأثير برنامج تعليمي مق1

 دات.احة لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساالسب

 علم سباحة الصدر.ـ فاعلية استخدام الوسائط املتعددة في ت2

 ساسية في السباحة.م النقال( علي تعلم املهارات لا تــأثيــر استخدام تكنولوجيا التعليم )التعل -3   

   :  
ً
والرياضات املائية ـ كامل العبد املدرس بقسم نظريات وتطبيقات املنازالت  لطلب املقدم من الدكتورة/ والء محمدا ثالثا

 علي النحو التالي: بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي جامعة مدينة الساداتكلية التربية الرياضية ـ 

حابي وتعلم بعض املهارات ألاساسية في استـخدام برنامج العروض التقديمية بالحاسب آلالي في تحسين السلوك لانسـ فاعلية 1

 القابلين للتعلم.السباحة لألطفا
ً
 ل املعاقين ذهنيا

 سباحة الظهر.ى التحصيل املعرفي والحركي في املقلوب باستـخدام الوســائط فـائقة التداخل عل ر استراتيجية التعلمـ تأثيــ2

 سباحة الزحف على البطن.وحية الذكيـة على تعلم الجوانب املعرفية والفنية في ـ تــأثيــر التعلم املتـنـقل باستـخـدام ألاجهــزة اللـ3

ات كلية التربية الرياضية على تحسين بعض مهارات إلانقاذ في السباحة لطالب لوب التعلم التنافس يـ تأثير استخدام أس -4

 اداتبالس

 : 
ً
 زالتالوراقى لاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيقات املناالطلب املقدم من لاستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد رابعا

ي وهي علي سادات بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمية ـ جامعة مدينة الوالرياضات املائية ـ كلية التربية الرياض

 النحو التالي:

 نوعه مكان النشر عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر

1 
ملالكمي كوبا املشاركين  يةدراسة تحليلية لألداءات الخطط

 م2015ببطولة العالم الدوحة 

 مجلة العلوم البدنية والرياضة

 دينة الساداتالرياضية ـ جامعة م كلية التربية

 م2016 فردى

2 
يب وأماكن اللعب على الحلقة للمالكم دراسة تحليلية ألسال

 م2015وقصير القامة ببطولة العالم الدوحة  طويل

 لوم وفنون الرياضةاملجلة العلمية لع

 جزيرة ـ جامعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنات بال
 م2017 فردى

3 

 خالل جوالت ت فن الحلقة ألاكثر استراتيجيا
ً
استخداما

ين واملهزومين املشاركين بالدورة املباراة للمالكمين الفائز 

 م(2016ألاوملبية ريودي جانيرو )

 مجلة العلوم البدنية والرياضة

 التربية الرياضية ـ جامعة مدينة الساداتكلية 

 م2017 فردى

4 
عسر والعكس أ برنامج تدريبي لتحويل املالكم ألايمن إلى

 ولىعلى فاعلية ألاداء الهجومي لدى مالكمي الدرجة ألا وتأثيره 

 املجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ـ جامعة حلوان

 م2018 فردى

 م2018 فردى م وفنون الرياضةاملجلة العلمية لعلو ولة العالم طرق واماكن اللعب الحديثة ملدارس اللكم ببط 5



 انة التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ـ جامعة حلو كلي م2017هامبورج 

6 
دراسة تحليلية للهجوم من وضع التغطية ببطولة العالم 

 م2017هامبورج 

 علوم وفنون الرياضةاملجلة العلمية ل

 لجزيرة ـ جامعة حلوانالتربية الرياضية للبنات با كلية

 م2018 فردى

7 
الكمين املشاركين ببطولة ضادة لخطط اللعب للمالخطط امل

 م2017العالم هامبورج 

 ملجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضةا

 التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ـ جامعة حلوان كلية

 م2019 فردى

: ا
ً
اضات والري قات املنازالتد سعد جعفر لاستاذ املساعد بقسم نظريات وتطبيالدكتور/ عمرو محملطلب املقدم من خامسا

 ادات بخصوص املوافقة علي تسجيل أبحاثه وهي علي النحو التالي:دينة الساملائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة م

Suggested exercises to adjust the distance and its effect on the efficiency  
of calculating the points in kumite 

 أثيرها علي فعالية احتساب النقاط في الكوميتيهرحة لضبط املسافة وتتدريبات مقت

 وان البحث التالي من:تعديل عنو 

Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special 
physical abilities for junior Kumite players in karate  

 درات الفنية والبدنية والخاصة لناشئي الكوميتيهتأثيرها علي بعض الق( و S.A.Qتدريبات الرشاقة التفاعلية )

 وان التالي:إلي العن

Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special 
physical abilities for under 21 Kumite players in karate  

سنة  21فنية والبدنية الخاصة ملرحلة تحت علي بعض القدرات ال ( وتأثيرهاS.A.Qتدريبات الرشاقة التفاعلية ) -1

 يهالكوميت

 
ً
لدين ألاستاذ املساعد بالقسم للموافقة على تسجيل عناوين الطلب املقدم من د / أحمد طلحة حسام ا - :سادسا

 م كالتالي: ( بحث عنوانه2بحاث الخاصة بسيادته وعددهم )ألا 

ملستويات لالعبي او ميكانيكية في الدوائر الكبرى على جهاز العقلة لتطوير النواتج البي" لاختالفات التكنيكية كمتطلبات 

 مقارنة("العليا في الجمباز )دراسة 

 صابات مفصل الكتف"ل الوقائية  ةالنوعي " ميكانيكية التصويب في كرة اليد كأساس لتصميم التمرينات

موافقة على تسجيل عناوين ألابحاث اعد بالقسم للقدم من د / عبد هللا عبد الحليم ألاستاذ املسالطلب امل   .1

 ( بحث عنوانهم كالتالي:1)وعددهم  الخاصة بسيادته

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

subject for faculty of P.E students" 

 د بالقسماذ بالقسم و أ.م.د/رحاب عادل جبل ألاستاذ املساعن متولي ألاستالطلب املقدم من أ.د / عصام الدي .2

 ( بحث عنوانهم كالتالي:1ة بسيادتهم وعددهم )للموافقة على تسجيل عناوين ألابحاث الخاص

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

Helwan and Sadat universities (comparative study)" 

 ارة املؤتمر التخاذ الالزم بشأن الدعم والنشر.لامر لشئون الدراسات العليا والبحوث وإد ي مع رفعاملوافقة على التسجيل والدعم املاد

: 
ً
 Relationship"مدى عبده عاصم  بعنوان .د/ حأ مشترك مع السيد لتسجيل بحث حالسيد صال  م.د/طلب املقدم من لا  -1-سابعا



between Heart rate variability and some pulmonary functions of handball players" 

أ.د/  ر بحث مشترك مع السيد  املدرس بالقسم بخصوص طلب الدعم لنش حالسيد صال  /م.دلب املقدم من الط -2

 Relationship between Heart rate variability and some pulmonaryالكليه القادم بعنوان : " حمدى عبده عاصم بمؤتمر 

functions  of handball players 

بحث ألاول ال - :على النحو التالى  فتحى محمد الهوارى املدرس بالقسم لتسجيل بحثين دمحمو  م.د/طلب املقدم من ال -3

 التدريب وعلوم الحركةلدين أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس و سام احد طلحه احم/ د.م.امع  زوجي

وعية الوقائية لصابات نات الناليد كأساس لتصميم التمري ةب في كر : " ميكانيكية التصوي بعنوانالرياضية بالكلية  

ابات الرياضية قائية من إلاصاء مقياس الثقافة الو نان :  "بو نى " بعدالبحث الثانى  " فر  -الكتف "   لمفص

 للرياضيين "

م طلب الدعبخصوص  م علوم الصحة الرياضيةبقسالهوارى املدرس فتحى محمد  دمحمو  /م.دالطلب املقدم من  -4

 النحو التالي :سيادته بمؤتمر الكلية القادم والواردة على  ثوالنشر ألبحالالشتراك 

التدريب وعلوم لدين أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس و سام احد طلحه احم/ د.م.امع  زوجيالبحث ألاول 

وعية الوقائية نات النصميم التمريكأساس لتاليد  ة: " ميكانيكية التصويب في كر  بعنوانلية  الحركة الرياضية بالك

ابات الرياضية قائية من إلاصياس الثقافة الو اء مقنوان :  "بنى " بعدالبحث الثانى  " فر  -الكتف "   للصابات مفص

 للرياضيين "

ن بشأد بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي املساع ذألاستاالطلب املقدم من أ.م.د/ احمد عبد الوهاب خفاجي  -5

 The difference of kinematic parameters pole vault between male and female finalists world "بحث بعنوان جيل تس

championship in daegu .2011 "  

 

 عة .مع رفع الموضوع لمجلس الجام لموافقةا  القرار:

 والبيئة تمع بعاً : لجنة شئون خدمة المجسا

7/1 

موافقة مجلس  على وبناءة البيئ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية من أالخطاب الوارد  بشأن 

على عقد  30/9/2018وموافقة مجلس الجامعة بتاريخ  15/9/2018جلسة بتاريخ  البيئةخدمة المجتمع وتنمية 

التوعوية والتثقيفية بعنوان ) لتعليم الكبار أقامه الندوة  يئة العامةبروتوكول التعاون بين جامعة مدينه السادات واله

جامعه مدينة السادات يوم  –ضية رحاب كليه التربية الريا  فيلندوة اف يتم عقد وسو( بمشروع تعليم الكبار 

 ظهرا  1:  12من الساعة  18/2/2019االثنين الموافق 

 احيط المجلس علماً .  : القرار

7/2 

لعالج  57357دات لزيارة مستشفى جامعة مدينة السا-لرياضية ا تشكيل لجنة بتنسيق مع اتحاد طالب كلية التربية

للسرطان والذى يقع ضمن  العالميلهم وذلك احتفاال لليوم  والمعنوي يادالمدعم م السرطان االطفال بالمجان لتقدي

   2018/2019خطة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 

 . القرار:  الموافقة

لعيد االم وايضا اليوم  السنويوفى اطار االحتفال  2018/2019ام للع ةة المجتمع وتنمية البيئخطة خدم في اطار 7/3

 . ة لتنظيم االحتفاليةم تشكيل لجنيتاءة مرلل العالمي

 الموافقة .القرار:  

  ثامناً : ما يستجد من أعمال
ف ورة خريالمقيد بد  أحمد محمد حسنين إسالمالتربية الرياضية للباحث /  تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى 8/1



ري مبارزة  بعنوان ) تقييم األداء اإلداتخصص  لمائية  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ا 2017
 رزة فى محافظة الغربية  ( رياضة المبال

 :تحت إشراف 
 رياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وال  مساعد  د/ محمد عباس صفوت  أستاذ00مأ
 الوة أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية أمين ح د/ سماح0م0أ

 ائيةلرياضات المت وامدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازال د سالمبد المجيد/ محمود ع

 فع الموضوع لمجلس الجامعة .مع ر القرار:  الموافقة

مقيد بدورة خريف ال   يمهيثم حمدى عبد الحلللباحث / تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى التربية الرياضية  8/2
األنشطة  عنوان ) دراسة تحليلية لمعوقات ممارسةبرويح تخصص ت  بقسم أصول التربيه الرياضية   2017

 الترويحية بمدينة البعوث اإلسالمية   ( 
 :شراف حت إت
 الرياضية لبيب عبد العزيز لبيب  أستاذ إدارة التنس بقسم أصول التربية  د/0أ

 غراب مدرس بقسم أصول التربية الرياضيةالمجيد د/ أحمد حلمى عبد 

 الموضوع لمجلس الجامعة .فع مع ر القرار:  الموافقة

المقيدة بدورة أكتوبر  دينا مصطفى سعيدة /التربية الرياضية للباحثة  تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى 8/3
ي على الكفاءة البدنية والنفسية حي رياضبعنوان )فاعلية برنامج تروي رياضية   التربية ال أصولبقسم 2016

  للمرأة العاملة   (
 :راف تحت إش

صول التربية بقسم أ المتفرغ وعميد الكلية  السابق  الترويح الرياضىأستاذ حمدى محمد عباس السيسى د/ 0أ
 الرياضية 

 التربية الرياضية بقسم أصول  اذ مساعد ة أستد/ فتحى توفيق فتحى حفين0م0أ
 هدى مدرس بقسم أصول التربية الرياضيةحمد المد/ رقية م

 لموضوع لمجلس الجامعة .مع رفع ا القرار:  الموافقة

المقيدة بدورة       لعجمىلم ابدحة ناصر سار  فى التربية الرياضية للباحثة / تسجيل موضوع رسالة الماجستي 8/4
الرياضية  بعنوان ) بناء إختبار معرفى وض لجمباز والتمرينات والعروا تيات وتطبيقابقسم نظر 2017الخريف 
 ة الكويت   (بدول علمات التربية الرياضية لموالعروض الرياضية  تللمهرجانا

 :تحت إشراف 
 ينات والجمباز والتمر تبقسم نظريات وتطبيقا سية ورئيرياضد/ أمل صالح سرور  أستاذ التمرينات والعروض ال0أ

                                                                                       . رياضيةلا وض والعر
 ريس والتدريب وعلوم الرياضية  طرق التدالحيوية المتفرغ بقسم المناهج و اأستاذ الميكانيك  د/ سعيد عبد الرشيد خاطر0أ
 لعروض الرياضيةنات واوالجمباز والتمري تبيقات وتطمدرس بقسم نظريا د/ منال محمد عزب الزينى0م0أ

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

  ألطاف غانم علي البناو/  الكويتمن دولة ة الوافدة التربية الرياضية للباحث تسجيل موضوع رسالة الماجستير  فى 8/5
بعنوان )   الرياضية تدريس والتدريب وعلوم الحركةالمناهج وطرق البقسم 2018/ 2017ف المقيد بدورة خري

يره علي مستوي أداء بعض مهارات الجمباز لطالبات دولة عليمي باستخدام النماذج ثالثية األبعاد وتأثبرنامج ت
 (   الكويت

 : تحت إشراف
 ريس والتدريب وعلومالحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التد اأستاذ الميكانيكعبد الرشيد خاطر د/ سعيد .أ – 1

 ) مشرفاً ( .لرياضية  االحركة 
الرياضية الحركة  هج وطرق التدريس والتدريب وعلومالمنامساعد بقسم  أستاذم.د/ احمد طلحة حسين أ. – 2
 (مشرفاً )

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . موافقةالقرار:  ال

8/6 
 

عد بقسم نظريات وتطبيقات المسا األستاذ البطاوي ماعيلإسالطلب المقدم من السيد أ.م.د/ خالد عبد الفتاح 
بدولة المملكة العربية  لإلعارةخاصة بدون مرتب  ازةإجبخصوص منحه الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 



 ل .السعودية لمدة عام أو

 الموافقة . القرار: 

ائية بخصوص انتداب السيدة أ.م.د/ هبة والرياضات الم ازالت الطلب المقدم من قسم نظريات وتطبيقات المن 8/7
التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة  بكليةالمساعد بقسم تدريب الرياضات المائية  األستاذمد األشقر مح

خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى السباحة والغطس " للفرقة األولي بنات لتدريس مادتي " حلوان 
 م  2018/2019

 الموافقة .  القرار: 

ضية بخصوص حضور رئيس قسم علوم الصحة الرياالطلب المقدم من السيد أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم  8/8
" ة الرياضية لصحلسوق العمل في مجال علوم الية للتأهيل الوظيفي بعنوان " رؤية مستقبسيادته مؤتمر 

  م 25/2/2019وحتي  23/2والمقام بالغردقة في الفتره من 

 الموافقة . القرار:  

  ولى التوفيق..... وهللا الثانية ظهراً  ة في تمام الساعةختتمت الجلسال وما لم يستجد من أعما

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 27/9/2017(  2/0اإلصدار ) 

  أميــــن المـجلس       
 عميــــد الكليــــــة                

  ( محمد ابراهيم الباقيريأ.د/ ) 
 طى (معا) أ.د/ محمد طلعت أبو ال       

 


