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 الحضـــــــور:

افق  الثالثاءإنه في يوم   م الساعة م  في تما 16/7/2019املو
 
( برئاسة 217عقدت الجلسة رقم ) الثانية عشر ونصف ظهرا

  الكلية محمد طلعت ابو املعاطي عميداألستاذ الدكتور/ 
 
 من: وبحضور كال

 -واعتذر عن الحضور:

 الوظيفة االسم م 

 . وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / احمد ابراهيم عزب   1

 . رئيس قسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 2

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  عزة محمد العمري أ.د /  3

 .رئيس قسم علوم الصحة الرياضية  عبد العليم أ.د / عبد الحليم يوسف  4

  نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائيةأستاذ بقسم  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 5

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  عادل رمضان بخيتأ.د /  6

 نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أستاذ  بقسم  احمد محمود عبد الحكيم  أ.د/  7

 أستاذ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوى  عاطف سيد احمدأ.د/  8

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير املستمر أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 9

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 
 2018/2019 العام الجامعي 217 رقم الجلسة

 16/7/2019 التاريخ 
بدء 

 االجتماع

الثانية عشر 

 ونصف
 الثالثة  نهاية االجتماع

 قاعة مجلس الكلية  جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د/ محمد ابراهيم الباقيري .أ 1

  . البيئةوتنمية ة لشئون خدمة املجتمع وكيل الكلي أ.د/ محمد عنبر بالل 2

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف  3

 . رئيس قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية أ. د/ احمد سعيد خضر 4

 .الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية رئيس قسم نظريات وتطبيقات  أ.د / أمل صالح سرور  5

 مدير وحدة القياس والتقويم . أ.د/ وائل السيد قنديل 6

 بقسم اصول التربية الرياضية .أستاذ   محمد عبد العظيم شميسأ.د /  7

 استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية مجدي محمود فهيمأ.د/ 8

 ) خبير ( سنتين  استاذ بقسم املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية الدين متولي عبد هللاأ.د/ عصام  9

 ) خبير ( .أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة 10

 سنتين . املناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةأستاذ متفرغ بقسم  أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 11

 .بقسم أصول التربية الرياضيةمتفرغ أستاذ  أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب 12

 أقدم أستاذ مساعد   ياسر محمد الوراقيأ.م.د/  13

 أقدم مدرس   محمد بيلي ابراهيم بيليد/  14
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 استاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي  أ.د/ بكر محمد سالم 10

  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياض ي حمدي عبده عاصم أ.د /  11

 أستاذ متفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب  أ.د/ محمود حسن الحوفي  12

  :االفتتاح
م" والترحيب بالسادة الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبافتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

 أعضاء المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2019 يوليووالتطوير المستمر عن شهر المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  1/2

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

 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

 : أحيط المجلس علما   القرار

بخصوص ما جاء بمحضر قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بشأن تصميم لوحة  2/2

 تكريم باسم القسم موجهه للسيد عميد الكلية .

 الموافقة . القرار:

للسيد االستاذ الدكتور / بخصوص ما جاء بمحضر قسم علوم الصحة الرياضية بشأن مقترح عمل لوحة تذكارية  2/3

 محمد طلعت ابو المعاطي عميد الكلية تقديرا  لمجهوداته خالل فترة توليه منصب عميد الكلية .

 الموافقة . القرار:

بخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي بشأن مقترح عمل لوحة تذكارية للسيد األستاذ  2/4

 اطي عميد الكلية تقديرا  لجهودة طوال فترة توليه منصب عميد الكلية .الدكتور/ محمد طلعت ابو المع

 الموافقة . القرار:

بخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن المشاركة في  2/5

ة من اعضاء هيئة التدريس بالقسم تنفيذ لوحة جدارية للسيد األستاذ الدكتور/ محمد طلعت ابو المعاطي عميد الكلي

تعبيرا  وتقديرا  لجهود سيادته في تطوير البنية التحتية للكلية ، مع اقتراح اطالق اسم سيادته علي صالة االلعاب 

 الجديدة . 

 الموافقة . القرار:

لعمل  بخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بشأن مقترح 2/6

لوحة تذكارية للسيد االستاذ الدكتور / محمد طلعت عميد الكلية تقديرا  لجهوده طوال فترة توليه منصب عميد الكلية ، 

 علي ان يتولي القسم تكلفة اللوحة .

 الموافقة . القرار:

لوحة تذكارية بخصوص ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والراضات المائية بشأن مقترح لعمل  2/7
 للسيد االستاذ الدكتور / محمد طلعت عميد الكلية تقديرا  لجهوده طوال فترة توليه منصب عميد الكلية

 الموافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

ي شأن ترقية السيدة بخصوص عرض التقرير الوارد من اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين ف 3/1
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االستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية الي درجة استاذ علم النفس الرياضي  نرمين رفيق محمد عبد العظيمد/ 

 بالكلية والجامعة .

 الموافقة .القرار:  

3/2 
قي لدرجة استاذ األستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية للتر محمود يوسف محمدالطلب المقدم من السيد د/ 

 الصحة الرياضية بذات القسم وفقا لما ورد بتقرير اللجنة العلمية .

 الموافقة . القرار:  

3/3 

لمشاركة في االستاذ المستعد بقسم اصول التربية الرياضية بخصوص ا  نرمين محمد رفيقالطلب المقدم من السيدة د/ 

 : المؤتمر الدولي السنوي

 "9th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and 

Education " 

اغسطس حيث انه من المؤتمرات التي لها ثقل كبير  14؛  12و الذي تنظمه جامعة اكسفورد بانجلترا في الفترة من 

 في المجال العلمي االكاديمي ..وذلك علي نفقة سيادتها الخاصة.

 القرار :  الموافقة .

3/4 
االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات  احمد محمد عبد العزيزالمقدم من السيد أ.م.د/  الطلب

للعام والعروض الرياضية  بخصوص السماح لسيادته بالسفر للعمل بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية " اعارة ".
 ل .م ابتداءا من الفصل الدراسي األو 2019/2020الجامعي 

 الموافقة مع رفع الموضوع للجامعة . القرار:  

3/5 
بخصوص العمل في غير اوقات العمل الرسمية حيث تم اختيار سيادته مستشارا   احمد حلمي غرابالطلب المقدم من السيد د/ 

 ثقافيا  للياقة البدنية وتخطيط االحمال بفرع المنوفية للنقابة العامة لإلصابات والتأهيل 

 الموافقة.:  القرار

3/6 

باعتباره فى مهمة رسمية دون بدل سفر  وذلك   عبد الرحمن بسيونى غانمالطلب المقدم من المدرس المساعد بالقسم / 
النضمامه للجهاز الفنى واإلداري للمنتخب القومي رجال للكرة الطائرة بصفة" أخصائي تأهيل بدنى لإلصابات الرياضية " 

 م 31/7/2019 - م1/7/2019خالل الفترة من 
 وقد تم إرفاق الطلب بخطابين بالفترة الزمنية المذكورة بعالية موجهين للسيد عميد الكلية من ق بل كال  من 

 السيد رئيس اللجنة المؤقتة الدارة االتحاد المصرى للكرة الطائرة   . -

 . " السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة " رئيس االدارة المركزية لألداء الرياضى -

 الموافقة.القرار:  

 شئون التعليم والطالب رابعا: 

4/1 
بالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان مادة   احمد صالح احمد عبد اللطيفالطلب المقدم من الطالب / 

و ذلك بسبب ظروف طارئه و عدم تمكنه من  2018/2019كرة القدم  بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 الحضور.

 الموافقة .القرار : 

4/2 

مادة  امتحانبالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول    ابراهيم محمد ابراهيم قنديل/  الطلب المقدم من الطالب

و ذلك بسبب ظروف طارئه و عدم تمكنه من  2018/2019التمرينات  بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 الحضور.

 وافقة .المالقرار : 
بالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان مادة كرة القدم    احمد عادل على/  الطلب المقدم من الطالب 4/3

 و ذلك بسبب ظروف طارئه و عدم تمكنه من الحضور. 2018/2019بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الموافقة .القرار : 

4/4 
 متحانبالفرقه الثانيه بخصوص قبول العذر عن دخول ا  محمد ابراهيم خليفه عبد المعطى/  الطلب المقدم من الطالب

و ذلك بسبب وجود عطل بالطريق مما  2018/2019مادة التنس االرضى   بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
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 ادى الى وصله متأخرا  .

 الموافقة .القرار : 

 اإلدارة – بشأن ما ورد اليهم من المجلس االعلى للجامعات عامه لشئون التعليم و الطالبال اإلدارة الخطاب الوارد من 4/5

للطالب  المنظمةبشأن الضوابط  الثقافيةو لجنه قطاعات التعليم الجامعى و العالقات  ةالتنفيذي السكرتاريةلشئون  المركزية
و الذين يرغبون فى معادلة هذه الشهادات بنظيرتها و خاصة الكليات العملية  للدراسة األجنبيةالمسافرين الى الدول 
 بالمجلس االعلى للجامعات . الخاصةوفقا  للضوابط  العربيةفى جمهوريه مصر 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

عام القادم بشأن اطالق حملة ادرس بمصر خالل ال  لشئون التعليم و الطالب ادارة الوافدين العامة اإلدارة الخطاب الوارد من 4/6
 . بالجامعةالمقترحات و عرضها على لجنة شئون التعليم و الطالب  إلبداءو ذلك  2019/2020

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

بشأن موافقه أ.د/ معالى وزير التعليم العالى و   لشئون التعليم و الطالب ادارة الوافدين العامة اإلدارة الخطاب الوارد من 4/7
و كذلك موافقة سيادته  المصريةى على قواعد و اجراءات قبول الطالب الوافدين بالجامعات و المعاهد البحث العلم

 . 2019/2020خالل العام الجامعى  المصريةعلى التقدم للدراسة فى الجامعات و المعاهد 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

 معالى وزير التعليم العالىد/ بشأن ما ورد اليهم من أ.  لطالب ادارة الوافدينلشئون التعليم و ا العامة اإلدارة الخطاب الوارد من 4/8
 الدراسي( للعام  الجامعية للمرحلةلشئون الطالب الوافدين بأعداد المنح الدراسيه )  المركزيةبشأن موافاة االدارة 

لشئون الوافدين  المركزية ةلإلدارحتى يتسنى  الجامعةمن قبل  المقدمةللطالب االفارقه و  2019/2020القادم 
 تصميم برامج لهذه المنح بالتعاون مع مؤسسه مصر الخير .

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

التنبيه بأن تحويالت الفرق االعلى بدءا  من  بشأن  من االداره العامه لشئون التعليم و الطالب ادارة التسجيل الخطاب الوارد 4/9
وف تتم عن طريق الكليات مع التنبيه بااللتزام بالضوابط و القواعد الخاصه س 2019/2020العام الجامعى 

 بتحويالت الفرق االعلى .

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

بشأن موافاة االدارة العامه لشئون التعليم و    االداره العامه لشئون التعليم و الطالب المكتب الفنى الخطاب الوارد من 4/10
 عن التصحيح االلكترونى عن  مدى ايجابياته و سلبياته . الطالب بتقرير

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

بالفرقه الثالثه  بخصوص قبول العذر عن  بهاء خالد عبد الاله ابراهيمالتقرير الطبى الوارد من االداره الطبيه للطالب /  4/11
حيث انه يعانى من كسر مضاعف بعظمة  2018/2019دخول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 الفخد االيمن و تم تثبيت الكسر بواسطة مسمار نخاعى من الركبه  .

 الموافقة .القرار : 

 خامساً: العالقات الثقافية  

5/1 

م 1/7/2019( بتاريخ 1615ادارة المنح والبعثات رقم )  –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 
بشنان قيام بعض المبعوثين بعد انهاء الدكتوراه بالتقدم بطلب مد سنه او اكثر للتدريب في ضوء الالئحه المالية 

د/ عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي 0للبعثات استعرض المجلس الموضوع في ضوء عرضه على السيد ا
طا للدراسات العليا والبحوث والمناقشات التي دارت د/ نائب رئيس جامعة طن0لشئون الجامعات وما عرضه للسيد أ
 بين الساده الحضور في هذا الشأن 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

5/2 

ادارة الماانح والبعثااات بشااان كتاااب المجلااس االعلااى  –الخطاااب الااوارد الينااا ماان االدارة العامااة للعالقااات الثقافيااة 
 –رتارية للتغذيااة ولجااان قطاعااات التعلاايم الجااامعي والعالقااات الثقافيااة االدارة المركزيااة لشاائون السااك –للجامعااات 

االدارة العامااااة لشاااائون السااااكرتارية باالفااااادة بااااان المجلااااس االعلااااى للجامعااااات ناااااق  بجلسااااته المنعقاااادة بتاااااريخ 
والبحاث د/ القاائم بعمال رئايس قطااع الشائون الثقافياة والبعثاات وزارة التعلايم العاالي 0م كتاب السايد أ23/5/2019

العلمي بشان مقترح تعديل مستحقات اعضااء البعثاات المصارية والتاي تام التطارق اليهاا خاالل اجتمااع اللجناة العلياا 
 م وقرر المجلس الموافقة على مايلي 4/4/2019للبعثات يوم 
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 %10زيادة المخصصات المالية للمبعوثين بنسبة  -
   0ات الجديد اتخاذ الالزم نحو بدء االجراءات الخاصة بقانون البعث -

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/3 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤمرات بشان تلقي امانة المجلس 
المفتوحه د/ امين عام اللجنة الوطنية لليونسكو فتح باب الترشيح لجائزة االيسيسكو للمواد التربوية الرقمية 0كتاب أ

 والتي تنظمها المنظمة االسالمية للتربية والعلوم الثقافية االيسيسكو
يتم التسجيل للجائزه خالل استمارة التسجيل المرفقة بعد استيفاء وموافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من الملف 

في موعد غايته  egnatcom@egnatcom.egوموافاته على البريد االلكتروني الخاص باللجنة الوطنية التالي/ 
 م 2019منتصف يوليو 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/4 

ج/ امين 0الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤمرات بشان كتاب السيد أ
ن تلقي كتاب وزير التعليم العالي متضمنا  االفاده بانه تم عقد اللجنة المشتركة المصرية المجلس االعلى للجامعات بشا

فبراير ومرفقا به ماتضمنه االتفاق من بنود التعاون الخاصة لوزارة  28-26الرومانية في القاهره خالل الفترة من 
 . التعليم العالي باللغة العربية واالنجليزية

 لما  أحيط المجلس ع : القرار

5/5 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤمرات كتاب امين المجلس االعلى 
للجامعات بشان تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقا  به كتاب وزارة الخارجية والمرفق به الراساله 

في اثينا تدشين سبل   wepsterعبر البريد االلكتروني بشان تطلع جامعة ويبستر  الوارده الى سفارتنا في أثينا
 0التعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهره وغيرها من المؤسسات التعليمية األخرى في جمهورية مصر العربية 

جامعة المشار اليها برحاء التكرم باالحاطة بالتفضل باتخاذ الالزم ومرفق لسيادتكم نسخة من الكتيب الخاص بال
 peggy Manouka- Peggymanouka9i@webster.eduمتضمنا  الموقع االلكتروني الخاص بها : 

 للتواصل مع الجامعة المذكوره وموافاتنا برأي كليتكم الموقرة ومقترحاتها للتعاون معنا 

 ما  أحيط المجلس عل : القرار

5/6 

د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن نتشرف باحاطة 0الخطاب الوارد إلينا من مكتب السيد أ
سيادتكم بانه سوف يتم تنظيم ورشة عمل للجامعة من قبل االدارة المركزية للبعثات لشرح برامج االبتعاث التي تقوم 

كل برنامج وطرق التقدم وكذلك الرد على كافة االستفسارات لتشجيع بتنفيذها واالشراف عليها والشروط المطلوبه ل
 لذا 0السادة أعضاء هيئة التدريس على االستفادة من البرامج المقدمة والعمل على تذليل العقبات ان وجد 

الثقافية  م من سيادتكم بالتنبية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالعالقاتكريرجو الت
 تمرات بقاعة الطب الطب البيطري  .بقاعة المؤ 3/7/2019ضرورة الحضور لورشة العمل يوم األربعاء الموافق 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/7 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات بشأن تلقي أمانة المجلس 
 linarوزارة التعليم العالي مرفقا به كتاب وزارة الخارجية بشأن لقاء سفيرنا في موسكو مع د/ لينا التيبوف كتاب 

lateypove E-mail: ( Linar.LatyPov@kpfu.ru)  نائب رئيس جامعة كازان أكبر جامعات في جمهورية
بغرض استكشاف آفاق جديده للتعاون الجامعي والعلمي  (web sit:https://.kpfu.ru/eng )تتارستان الروسية 

 0بين الدولتين 

  .أحيط المجلس علما   : القرار

5/8 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤمرات نتشرف بافادة سيادتكم بانه 
د / أمين المجلس األعلى للجامعات بشان تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقا 0ورد لالدارة كتاب أ

به مشروع اتفاق تعاون بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم العالي بجمهورية 
 طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي 

mailto:egnatcom@egnatcom.eg
mailto:Peggymanouka9i@webster.edu
mailto:Linar.LatyPov@kpfu.ru
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رة استيفاء استمارات استطالع الراي للجهات االمنية عند احذ الموافقة على بكليتكم / معهدكم الموقر بضرو -
 الترشيح وليس عند السفر كما كان كتبع مسبقا وذلك حرصا على ورود الموافقة االمنية 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/9 

ت والمؤتمرات نتشرف بافادة سيادتكم بانه الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيا
د/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشان تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي مرفقا به 0ورد لالدارة كتاب أ

مشروع االتفاق الثقافي في مجال التعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية فيتنام 
 0االشتراكية 

 . أحيط المجلس علما   : القرار

5/10 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات نتشرف بافادة سيادتكم بانه 
د/ أمين الجلس األعلى للجامعات بشان تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي متضما  0ورد لالدارة كتاب أ

تاب وزارة الخارجية والمرفق به خطاب مدير جامعة االستشراق الحكومية بطشقند باوزباكستان  بشان رغبة ك
تطوير البرامج  –)تبادل المدرسين والباحثين  -الجامعة بالتعاون مع الجامعات المصرية في عدد من المجاالت :
 0للمرفق التعليمية وندوات علمية دولية مشتركة ( وذلك على النجو المبين 

 . أحيط المجلس علما   : القرار

5/11 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات نتشرف بافادة سيادتكم بأنه 
مرفقا به  د/ أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن تلقي أمانة المجلس كتاب وزارة التعليم العالي0ورد لالدارة كتاب أ

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم العالي والمتوسط بجمهورية 
 0أوزاباكستان 

 . أحيط المجلس علما   : القرار

5/12 

نا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات نتشرف باالفاده بانه ورد الخطاب الوارد إلي
االدارة المركزية لشئون السكرتاريه التنفيذية  –كتاب المجلس األعلى للجامعات  12/6/2019لإلدارة بتاريخ 

ة لشئون السكرتاريه التنفيذية مايفيد بأن المجلس االدارة العام –ولجان قطاعات التعليم الجامعي والعالقات الثقافية 
م محضر اجتماع المجلس األعلى للدراسات العليا 22/5/2019األعلى الجامعات قد اعتمد بجلسته المنعقدة بالتاريخ 

د/ عمرو عدلي )نائب مدير 0المتضمن مناقشة كتاب السيد أ 20/5/2019( بتاريخ  /38والبحوث بجلسته رقم ) 
د/ نائب رئيس جامعة اإلسكندرية 0عالي والبحث العلمي لشئون الجامعات ( بشأن ماورد بكتاب السيد أالتعليم ال

لشئون الدراسات العليا والبحوث المتضمن النظر في مدى التعاون مع شركة داتا فلو بشان طلب التحقق من صحة 
قررالمجلس عدم الموافقة على التعامل مع الشهادات الصادرة من الجامعة وذلك لخريجي الجامعة العاملين بالخارج و
 . وسطاء لطلب التحقق من صحة الشهادات الصادرة من الجامعات المصرية

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/13 

الخطاب الوارد إلينا من االدارة المركزية للعالقات الثقافية  ادارة االتفاقيات والمؤتمرات نتشرف بافادة سيادتكم بأنه 
د/ نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية والذي يتضمن أنه 0دارة كتاب مكتب أورد لإل

االلتزام باإلعالن عن المؤتمر قبل ميعاد انعقاده بستة أشهر على  -المعهد بعقد مؤتمر يجب : –في حالة قيام الكلية 
 0األقل 

 . أحيط المجلس علما   : القرار
 راسات العليا والبحوث سادساً : الد

6/1 

المقيد بدورة  إسالم عبد المنعم راشد الكومى /الفلسفة  فى التربية الرياضية للباحث   هتسجيل موضوع رسالة دكتورا
تأثير برنامج تأهيلى مقترح الستعادة كفاءة بقسم علوم الصحة الرياضية   تخصص إصابات بعنوان )  2017الخريف 

 (  العاملة على مفصل الركبة بعد االستبدال الكامل للمفصلالعمل العضلي للعضالت 
 تحت إشراف :

 الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية  اد / عبد الحليم يوسف عبد العليم أستاذ فسيولوجي0أ
 د/ محمود فتحى الهوارى مدرس بقسم الصحة الرياضية 0أ
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 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/2 

  محمود محمد ربيع السيد عبد العزيزتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية  للباحث / 
تأثير برنامج مقترح لتأهيل إصابة التواء الكاحل لدى )  -بعنوان :2014المقيد بقسم علوم الصحة الرياضية   بدورة أكتوبر 

 (  كرة القدم  ىال عب
  -ة اإلشراف تشكيل لجنة المناقشة والحكم على النحو التالى :وتقترح لجن

 د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم   أستاذ فسيوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية ) مشرفا  ( 0أ
  عة د / حمدى عبده عاصم أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضة كلية التربية الرياضة جام0أ

 مدينة السادات ) مناقشا  (                                                   
 ) مناقشا  (             د/ محمد عادل رشدى السيد الخبير 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/3 

 2018دور الخريف  دكتوراه ( –ماجستير  –طالب الدراسات العليا)  دبلوم  ةإعتماد نتيج
  -على النحو التالى : ةواعتماد تراكمي د بلوم المهنية التخصصية لخريج التربية الرياضية وملخص النتيج

 ( طالب  3عدد الطالب الحاضرين ) 
 ( طالب  3عدد الطالب الناجحين  ) 

  %100النسبة المئوية للنجاح  

 .مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة  القرار:  الموافقة

6/4 

  -منح الطالب اآلتي أسماؤهم بعد دبلوم المهنية التخصصية لخريج التربية الرياضية وذلك على النحو التالي :

 أحمد عباس حمد حشر المويهى العنزى  تخصص ) علم التدريب الرياضى (  -1
 فيصل غانم فيحان صنقور النصر هللا تخصص ) علم التدريب الرياضى ( - 2
 هللا إبراهيم الرشيد العارضى تخصص ) اإلصابات الرياضية والتأهيل الرياضى  (عبد هللا محمد عبد  -2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/5 
المدرس  بقسم المناهج وطرق التدريس   نسرين عبد المعبود محمد السيدالنظر فى الطلب المقدم  من الباحثة /  

( خمسة االف جنيها  من بند  مستلزمات  5 ضية  شأن الموافقة علي   صرف  مبلغ )والتدريب وعلوم الحركة الريا
 .سلعية ومعينات بصرية . ) باب ثانى (  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

  :باألبحاثبشأن تسجيل األبحاث الخاصة بسيادته وهذه قائمة  محمد حسين بكر /الدكتورالسيدالطلب المقدم من 

 مكان النشـر النشر نوعه عنـوان البحث م

1.  

 –السلوك التكيفى لألطفال " المعاقين 

 –األسوياء " بفصول الدمج ) دراسة تحليلية 

 مقارنة (

2013 /24/5 فردى  
مجلةجامعة مدينة السادات 
 للتربية البدنية و الرياضة

2.  
دراسة تحليلة للبطولة الدولية للتنس بمدينة 

وعالقتها بالنشاط السياحى شرم الشيخ 2013 /24/5 فردى   
مجلةجامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية و الرياضة

3.  

فــاعليـة برنـامـج للـتصور العقلـــي عـلى 

الرياضي لالعبى  التوجه نحو أبعاد التفوق

 الكرة الطائرة"

8/2017 فردى  
علوم الرياضة بكلية  مجلة

 التربية الرياضية جامعة المنيا 

4.  
تصميم مقياس التردد النفسي لطالب كلية 

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
2/2017 فردى   

مجلة علوم الرياضة بكلية 

 التربية الرياضية جامعة المنيا
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5.  
تأثير برنامج إلدارة الذات على خفض مستوى 

 التردد النفسي لبعض العبى األلعاب الفردية 
7/2018 فردى   

ة السادات جامعة مدين مجلة

 للتربية البدنية والرياضة

6.  

Building a measure of 
Confirmation Bias for athletes 

اإلنحيازالتأكيدى للرياضيينبناء مقياس   

21/3/2018 زوجي   
أسيوط لعلوم وفنون  مجلة

 لتربية الرياضةا

7.  

فعالية استخدام اإلستراتيجيات العقلية بإدراك 

العدائيين الزمن على مستوى الطموح لدى 

 البارالمبين
12/2017/ زوجي   

مجلة كلية التربية الرياضية 

 جامعة العريش

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

 سابعا  : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

 م . 2019م /  2018بشأن إعداد الحساب الختامى لمركز الخدمة العامة للعام المالى  7/1

 قرار : أحيط المجلس علما  .ال

7/2 
بشأن إعداد تقرير عن ما تم تنفيذه من خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع األقسام العلمية بالكلية والقطاعات 

 م . 2019م /  2018المجتمعية المختلفة للعام الجامعى 

 القرار : أحيط المجلس علما  .

7/3 
ين كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات متمثلة فى مركز الخدمة العامة و النقابة المهنية بشأن إتفاقية تعاون ب

     لإلصابات والتأهيل فرع المنوفية .

 القرار : أحيط المجلس علما  .

 ثامنا  : ما يستجد من أعمال 
-2019ارجاء الخطة الخمسية للكلية ) الخطاب الوارد من االدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة بخصوص  8/1

(التي تم موافاتهم بها لحين مراجعتها داخل الكلية وموافاتهم بها مرة ثانية وفقا للضوابط  2020/2023-2024
 المرسلة ومنها :

 وفقا للخطة االستراتيجية للجامعة .
 وفقا للمبررات المعروضة كطلب االقسام العلمية.

 موافقة مجلس الكلية 

 ( 15:  1لتدريسي " موائمة اعداد الهيئة المعاونة مع اعداد الطالب ") العبء ا
 الموافقة بعد مراعاة الضوابط السابقة وطبقا  الحتياجات األقسام علي ان تكون الخطة الخمسية تفصيال  كالتالي :  القرار:

 جدول احتياجات األقسام العلمية للمعيدين والمعيدات 
 2024 – 2023/  2020 – 2019خالل الخطة الخمسية 

 ) الوضع الراهن / األعداد المقترحة (

 أوال  : األقسام العلمية النظرية : ▪
 ( قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية )  ط . د . ح ( : 1) 

 م . 2019/   1/   1يخ ( بتار 5قرر مجلس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بجلسته رقم )  ▪
 7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019 /

 م
القسم 
 العلمي

 الشعب
متطلبات 

 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم 
 األعداد المقترحة

ة الخط من مجلس الكلية 
 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين الخمسية
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المناهج 

وطرق 

التدريس 

والتدريب 

وعلوم 

الحركة 

 الرياضية

 تدريب

1  :50 

جد طالب
يو
ال 

 

جد
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ال 

 

- 1 

3 2 

2019-

2020 

1 - 
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2021 

- - 
2021-

2022 

- 1 
2022-

2023 

- - 
2023-

2024 

علم 

 حركة

- - 
2019-

2020 

- - 
2020-

2021 

1 - 
2021-

2022 

- - 
2022-

2023 

1 - 
2023-

2024 

  2 3 2 3   المجموع الكلى

 

 ( قسم أصول التربية الرياضية )  ص . ت ( : 2 )

 م . 2019/   6/  8يخ  قرر مجلس قسم أصول التربية الرياضية بجلسته رقم ) بدون ( بتار ▪
 7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019 /

 الشعب القسم العلمي م
متطلبات 

 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم 

 األعداد المقترحة

 ة الخمسيةالخط من مجلس الكلية 

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

2 
أصول التربية 
 الرياضية

 علم نفس

1  :50 
جد طالب

يو
ال 

 

جد
يو
ال 

 

 
1 

 
1 

1 2 2019 - 2024 
اختبارات 

 ومقاييس

 

 

- 

 

 

1 

  2 1 2 1   المجموع الكلى
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 ( قسم علوم الصحة الرياضية )  ع . ص ( : 3) 

 م 2019/  6/  8قدمة من السيد أ . د / رئيس مجلس القسم بتاريخ المذكرة الم ▪
 7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019 /

 م
القسم 

 العلمي
 الشعب

متطلبات 

 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم 

 األعداد المقترحة

 الخطة الخمسية من مجلس الكلية 

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

3 

علوم 

الصحة 

 الرياضية

 
1  :50 

جد طالب
يو
ال 

 

جد
يو
ال 

 

1 1 

2 2 

2019-2020 

1 1 2020-2021 

1 1 2021-2022 

1 1 2022-2023 

1 1 
2023-

2024 

  2 2 5 5   المجموع الكلى

 ثانيا  : األقسام العلمية العملية : ▪
 ( قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى )  ع . ق  ( : 4) 
 م . 2019/   1/  1( بتاريخ   290قرر مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بجلسته رقم )  ▪
 2019/  7/  16( بتاريخ    217وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم ) م  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .  

 م
القسم 
 العلمي

 الشعب
متطلبات 
 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم 
 األعداد المقترحة

 الخطة الخمسية من مجلس الكلية 

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

4 

نظريات 
 وتطبيقات
العاب 
 القوي

 
1  :15 

 طالب
3 2 

- - 

2 2 

2019-2020 

1 1 2020-2021 

1 1 2021-2022 

- - 2022-2023 

1 1 2023-2024 

  2 2 3 3   المجموع الكلى

 ( قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية)  ج . ت . ع  ( : 5) 
 م . 2019/  6/  8( بتاريخ   34سم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بجلسته رقم ) قرر مجلس ق ▪
/  7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019

 الشعب القسم العلمي م
متطلبات 
 الجودة

 لوضع الراهنا
 األعداد المقترحة

 من القسم 
 األعداد المقترحة

 من مجلس الكلية 
 الخطة الخمسية

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

5 

نطريات وتطبيقات 
الجمباز والتمرينات 
والعروض 
 الرياضية

 15:  1 الجمباز
 طالب

1 4 

1 1 

4 3 

2019-2020 

1 1 2020-2021 

- - 2021-2022 

1 - 2022-2023 

- - 2023-2024 

 2020-2019 - 1 التمرينات
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- 1 2020-2021 

1 1 2021-2022 

- - 2022-2023 

1 - 2023-2024 

 تعبير حركي

- - 2019-2020 

- 1 2020-2021 

- - 2021-2022 

- 1 2022-2023 

- - 2023-2024 

 االيقاع

- 1 2019-2020 

- - 2020-2021 

- 1 2021-2022 

- - 2022-2023 

- - 2023-2024 

  3 4 8 6   المجموع الكلى

 

 ياضات المضرب )  ج . م  ( :( قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ور 6 )

 م . 2019/   6/  8( بتاريخ   10قرر مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب بجلسته رقم ) ▪
/  7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019

 الشعب لقسم العلميا م
متطلبات 
 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم
 األعداد المقترحة
 الخطة الخمسية من مجلس الكلية

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

6 

نظريات 
وتطبيقات 
الرياضات 
الجماعية 
والعاب 
 المضرب

 كرة القدم

1  :15 
 طالب

2 2 

- 1 

3 5 2019 - 2024 

 1 - كرة طائرة
العاب 
 المضرب

2 2 

 1 1 كرة اليد

 1 - كرة السلة

  5 3 6 3 2 2 المجموع الكلى

 ( قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية )  م . م  ( : 7) 
 م . 2019/   6/    8( بتاريخ   53جلسته رقم ) قرر مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ب ▪
/  7/  16( بتاريخ    217م وإعادة العرض بمجلس الكلية رقم )  2019/  6/  18( بتاريخ   216وقرار مجلس الكلية رقم )  ▪

 م .   2019

 الشعب القسم العلمي م
متطلبات 
 الجودة

 الوضع الراهن
 األعداد المقترحة

 من القسم

 ةاألعداد المقترح
 الخطة الخمسية من مجلس الكلية

 معيدات معيدين معيدات معيدين معيدات معيدين

7 

نظريات 
وتطبيقات 
المنازالت 
والرياضات 
 المائية

 جودو

1  :15 
 طالب

7 5 

2 2 

5 4 2019 - 2024 

 3 3 مصارعة

 2 3 مالكمة

 2 3 مبارزة

 2 2 كاراتيه

 1 1 وكسينجكيك ب

 ــــــــ 2 كمال اجسام

 1 1 دراجات
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 1 1 كونغ فو

 1 2 خماسي حديث

 1 2 سباحة

 1 1 غطس

 ــــــــ 1 كرة ماء

 1 ــــــــ باليه مائى

  4 5 28 24 5 7 المجموع الكلى

 2024 – 2019الخاصة بالمعيدين والمعيدات خالل الخطة الخمسية توزيع االحتياجات 

 على األقسام العلمية المختلفة طبقا  لرأى مجلس الكلية

 معيدات معيدين القسم العلمى م

 2 3 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة 1

 2 1 أصول التربية الرياضية 2

 2 2 علوم الصحة الرياضية 3

 2 2 تطبيقات العاب القوىنظريات و 4

 3 4 نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية 5

 5 3 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  6

 4 5 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 7

 20 20 المجموع الكلى

 على األقسام العلمية التوزيع الزمنى الحتياجات المعيدين والمعيدات
 2024 – 2019خالل الخطة الخمسية  

 أوال  : توزيع المعيدين : ▪

/  2019 القسم العلمى م

2020 

2020  /

2021 

2021  /

2022 

2022  /

2023 

2023  /

2024 

المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  1

 الرياضية 

 1 ـــــ 1 1 ـــــ

 ـــــ ـــــ 1 ـــــ ـــــ أصول التربية الرياضية 2

 ـــــ ـــــ ـــــ 1 1 علوم الصحة الرياضية 3

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ نظريات وتطبيقات العاب القوى 4

نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض  5

 الرياضية

 1 1 1 ـــــ 1

نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات  6

 المضرب 

 ـــــ 2 ـــــ 1 ـــــ

 1 1 ـــــ 1 2 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 7

 4 4 4 4 4 المجموع الكلى

 ثانيا  : توزيع المعيدات : ▪
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/  2019 القسم العلمى م

2020 

2020  /

2021 

2021  /

2022 

2022  /

2023 

2023  /

2024 

 ـــــ 1 ـــــ ـــــ 1 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة  1

 ـــــ 1 ـــــ 1 ـــــ أصول التربية الرياضية 2

 ـــــ ـــــ 1 1 ـــــ علوم الصحة الرياضية 3

 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ نظريات وتطبيقات العاب القوى 4

 1 1 ـــــ ـــــ 1 نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية 5

 1 1 1 1 1 لجماعية ورياضات المضرب نظريات وتطبيقات الرياضات ا 6

 1 ـــــ 1 1 1 نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 7

 4 4 4 4 4 المجموع الكلى

 
امعة مدينة السادات بخصوص انتداب ج –بشأن الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية للطفولة المبكرة  8/2

درس بقسم علوم الصحة الرياضية لتدريس مقرر االسعافات األولية للترم الصيفي السيدة د/ سهي نبيل شريف الم

 م بكلية التربية للطفولة المبكرة 2018/2019
  القرار:  الموافقة

االستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب  مجدي محمود فهيمللسيد االستاذ الدكتور / بخصوص توجيه الشكر  8/3
ه على ما قدموم وفريق العمل  2019/2020ياضية ورئيس اختبارات القبول للعام الجامعي وعلوم الحركة الر

 .ب ءومن جهد وعمل د فترة اختبارات القبولخالل 

 . لسيادته يتقدم مجلس الكلية بخالص الشكر والتقدير والثناء علي الجهد الرائعالقرار : 

إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير مدير  ارق محمد عبد الرءوفطبخصوص توجية الشكر للسيد االستاذ الدكتور /  8/4
 عما قدمه سيادته خالل فترة تولي سيادته ادارة الوحدة وما قدمه من جهد وعما دءوب . المستمر

 .لسيادته يتقدم مجلس الكلية بخالص الشكر والتقدير والثناء علي الجهد الرائع القرار : 

م علي ما بذلوه خالل  2018/2019ة رؤساء واعضاء  الكنتروالت للعام الجامعي بخصوص توجيه الشكر للساد 8/5

 فترة االمتحانات واالنتهاء من اعالن النتائج وهم :

 السيد أ.د/ احمد سعيد خضر                     رئيس كنترول الفرقة األولي

 ة الثانيةالسيد أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم                  رئيس كنترول الفرق

 السيدة أ.م.د/ سالي عبد التواب البهواشي     رئيس كنترول الفرقة الثالثة

 السيدة أ.د/ عزة محمد العمري                  رئيس كنترول الفرقة الرابعة ) الفصل الدراسي األول (

 لدراسي الثاني (السيد أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة               رئيس كنترول الفرقة الرابعة ) الفصل ا

 السيد د/ محمد صالح ابو سريع               رئيس كنترول التخلفات

 السيد أ.م.د/ فتحي توفيق حفينة                رئيس كنترول التراكمي

 يتقدم مجلس الكلية بخالص الشكر والتقدير والثناء علي الجهد الرائع .القرار : 

ن العاملين بالكلية للسيد أ.د/ عميد الكلية امتناناً وعرفاناً لما قدمه سيادته بخصوص عمل لوحة تذكارية اهداء م 8/6

 للكلية خالل فترة توليه عمادة الكلية ، علي ان تثبت باحدي حوائط المبني .

 القرار : الموافقة .

 م . 2018/2019بخصوص تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للعام الجامعي  8/7
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 موعداً لالمتحانات ، علي ان تتخذ كافة االجراءات القانونية . 3/9/2019وم الثالثاء الموافق القرار : يحدد ي

بالتوقيع واعتماد النتائج  2019بخصوص تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية خالل شهري يوليو واغسطس  8/9

 واالعارات واالجازات والموضوعات التي ال تنتظر المجالس القادمة .

 موافقة .القرار : ال

 الثانية ظهراً .... وهللا ولى التوفيق. اختتمت الجلسة في تمام الساعةوما لم يستجد من أعمال 

SQ0000000F101206:نموذج رقم 

 17/09/2017(  2/0اإلصدار ) 

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


