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

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

 4من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /3/9تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم02020202  //م م 10210299  العام الجامعي العام الجامعي   6666  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//99//33  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //تطبيقات المنازالت والرياضات المائية تطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات و مقر قسم نظريات و كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 5656عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120199//99//33  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  وبحضور كلوبحضور كلرئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر    //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم

  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  11

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  33
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  44
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  66

  عضواً عضواً   م علي عبد الحميد اإلبيارىم علي عبد الحميد اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيأ.م.د/ إبراهي  55
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفر د/ عمرو محمد جعفر أ.م.أ.م.  77

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/ أ.م.أ.م.  88

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد  99
  عضواً عضواً   محمد بيلي ابراهيم بيليمحمد بيلي ابراهيم بيليد/ د/   0202
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   2222

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   في محمد عليفي محمد عليأ.د/ مني مصطأ.د/ مني مصط  22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  33
  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  44

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  66

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  55
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   77

  عضواً عضواً   ح عيدح عيدالسيد كمال عبد الفتا السيد كمال عبد الفتا   د/د/  88
      

  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 4من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /3/9تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
حيث وجه سيادته الشكر والتقدير العضاء مجلس القسم السابق ومتمنيا لالعضاء الجدد التوفيق في العام الجامعي حيث وجه سيادته الشكر والتقدير العضاء مجلس القسم السابق ومتمنيا لالعضاء الجدد التوفيق في العام الجامعي   ,,مجلس القسممجلس القسم

انتقل سيادته انتقل سيادته   حيثحيث, , بصفته اقدم االساتذة الحضوربصفته اقدم االساتذة الحضور  عبد الحليم محمد معاذعبد الحليم محمد معاذلالستاذ الدكتور/ لالستاذ الدكتور/   اسند سيادته إدارة الجلسةاسند سيادته إدارة الجلسةم م ثث  الجديدالجديد
    ::الواردة بجدول األعمالالواردة بجدول األعمال  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعات

    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  22//22

  اع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.اع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتمالمصادقة على محضر اجتم  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة   22//11
األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTعميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةعميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة//التدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتبالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب

  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
  )ماجستير(: )ماجستير(:   تقارير لجان االشرافتقارير لجان االشراف  22//33

بخصوص استيفاء بخصوص استيفاء   مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من من   الواردالواردواستمارات المد واستمارات المد بناء علي التقارير السنوية بناء علي التقارير السنوية 
  في مجلس القسم:في مجلس القسم:  ها ها وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وادراج وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وادراج والموافقات علي استمارات المد والموافقات علي استمارات المد وتحديد نسبة اإلنجاز وتحديد نسبة اإلنجاز التقارير التقارير 

    

الموافقة  الموافقة    التقرير التقرير   دورة القيد دورة القيد   لجنة اإلشراف لجنة اإلشراف   الباحث الباحث   م م 
  علي المد علي المد 

نسبة نسبة 
  ٪ ٪   اإلنجاز اإلنجاز 

محمد سعيد محمد  محمد سعيد محمد    22
  القواس القواس 

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 

أكتوبر  أكتوبر  
  مم32013201

تجهيز واالنتهاء من اجراءات  تجهيز واالنتهاء من اجراءات    تمتم
ي وجاري  ي وجاري  الفصل األول والثانالفصل األول والثان

الثالث  الثالث  استكمال وتجهيز الفصل استكمال وتجهيز الفصل 
  والرابع للرسالة والرابع للرسالة 

موافقة علي  موافقة علي  
  ٪٪6767  المد الثاني المد الثاني 

أحمد حسام فتحي  أحمد حسام فتحي    11
  راب راب غغ

  أ.م.د/ إبراهيم عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم عبد الحميد اإلبيارى 
  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق الشيخ

أكتوبر  أكتوبر  
  مم42014201

جمع المادة العلمية للفصل االول  جمع المادة العلمية للفصل االول  
والثاني ونظري البرنامج التدريبي  والثاني ونظري البرنامج التدريبي  

الدراسة االستطالعية  الدراسة االستطالعية      وتطبيقوتطبيق
لالستعداد لتطبيق البرنامج  لالستعداد لتطبيق البرنامج  

  التدريبيالتدريبي

موافقة علي  موافقة علي  
  ٪٪6868  المد االول المد االول 

وكيل  وكيل  لألستاذ الدكتور/ لألستاذ الدكتور/ وو  لألستاذ الدكتور/ رئيس القسملألستاذ الدكتور/ رئيس القسمما جاء بالتقارير مع تقديم نسخة موقعه من السادة المشرفين ما جاء بالتقارير مع تقديم نسخة موقعه من السادة المشرفين المد للباحثان و المد للباحثان و ي ي الموافقة علالموافقة عل  ::القرارالقرار
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.   والبحوثوالبحوثالكلية للدراسات العليا الكلية للدراسات العليا 

مجلس مجلس بخصوص افادتنا بالخطاب الوارد من بخصوص افادتنا بالخطاب الوارد من   مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث من من   الخطاب الوارد إلينا الخطاب الوارد إلينا   11//33
ما ورد بكتاب السيد الدكتور/ سامح جمعة الرشيدي مدير ما ورد بكتاب السيد الدكتور/ سامح جمعة الرشيدي مدير م م 92019201//77//7272بجلسته المنعقدة بتاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ ناقش ناقش لدراسات العليا والبحوث لدراسات العليا والبحوث اا



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 4من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /3/9تحريرًا في 
 

وكالء وكالء ية والسادة ية والسادة ممبين الباحث ووحدة المكتبة الرقبين الباحث ووحدة المكتبة الرقاول رسائل الماجستير والدكتوراة اول رسائل الماجستير والدكتوراة مشروع المكتبة الرقية بتقديم الشروط وآلية تدمشروع المكتبة الرقية بتقديم الشروط وآلية تد
  الكليات والمعاهد للدراسات العليا والبحوث, حيث قرر الموافقة علي اعتماد اآلليات والتعمم علي كليات ومعاهد الجامعة, ومرفق. الكليات والمعاهد للدراسات العليا والبحوث, حيث قرر الموافقة علي اعتماد اآلليات والتعمم علي كليات ومعاهد الجامعة, ومرفق. 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  : : يسأعضاء هيئة التدر شئون : : رابعاً رابعاً 
  (:(:مساعدمساعد    أستاذأستاذ))  تعينتعين  22//44

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   المدرسالمدرس  محمد بيلي إبراهيم بيليمحمد بيلي إبراهيم بيلي  //الدكتورالدكتورالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
رياضة رياضة للتربية الرياضية لجنة )الللتربية الرياضية لجنة )الاللجنة العلمية الدائمة اللجنة العلمية الدائمة   مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عنمدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن  الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات

بذات القسم والكلية بذات القسم والكلية   مساعدمساعدبخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ بخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين   المدرسية(المدرسية(
  ..لجنة الترقيلجنة الترقيبنجاح بنجاح   سيادتهسيادته  والجامعة وذلك بعد اجتيازوالجامعة وذلك بعد اجتياز

لقسم والكلية والجامعة مع العرض علي مجلس لقسم والكلية والجامعة مع العرض علي مجلس بذات ابذات ا  مساعدمساعدبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   محمد بيلي إبراهيم بيليمحمد بيلي إبراهيم بيلي  //الدكتورالدكتور  الموافقة علي تعينالموافقة علي تعين  ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئون أعضاء هيئة التدريس شئون أعضاء هيئة التدريس و و الكلية الكلية 

  (:(:أستاذ مساعدأستاذ مساعد))  تعينتعين  11//44
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   والء محمد كامل العبدوالء محمد كامل العبد  //الدكتورةالدكتورةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
للتربية الرياضية لجنة )الرياضة للتربية الرياضية لجنة )الرياضة اللجنة العلمية الدائمة اللجنة العلمية الدائمة   مدعوم بنسخة من التقرير الصادر عنمدعوم بنسخة من التقرير الصادر عن  ينة الساداتينة الساداتالرياضية جامعة مدالرياضية جامعة مد

بذات القسم والكلية بذات القسم والكلية   مساعدمساعدبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   ا ا بخصوص الموافقة علي تعين سيادتهبخصوص الموافقة علي تعين سيادتهلترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين   المدرسية(المدرسية(
  ..الترقيالترقينة نة لجلجبنجاح بنجاح   سيادتها سيادتها   والجامعة وذلك بعد اجتيازوالجامعة وذلك بعد اجتياز

مجلس الكلية مجلس الكلية بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي   مساعدمساعدبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   والء محمد كامل العبدوالء محمد كامل العبد  //الدكتورةالدكتورةالموافقة علي تعين الموافقة علي تعين   ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئون أعضاء هيئة التدريس شئون أعضاء هيئة التدريس و و 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ المساعداالستاذ المساعد إبراهيم علي عبد الحميد االبياريإبراهيم علي عبد الحميد االبياريالدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//44
للعمل للعمل   إجازة خاصة بدون مرتبإجازة خاصة بدون مرتب  سيادتهسيادته  وذلك بخصوص الموافقة علي منحوذلك بخصوص الموافقة علي منحكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات المائية المائية 

لمدة عام أول اعتبارًا من تاريخ قيام لمدة عام أول اعتبارًا من تاريخ قيام وذلك وذلك   بدولة المملكة المغربيةبدولة المملكة المغربيةمغربية مغربية بالجامعة الملكية البالجامعة الملكية ال  كمدرب للفريق الوطني المغربي للكراطيكمدرب للفريق الوطني المغربي للكراطي
  عقد.عقد.الال, ومرفق طية صورة من , ومرفق طية صورة من بها بها   سيادتهسيادته

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

بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمن من الخطاب الوارد إلينا الخطاب الوارد إلينا   22//66
بشأن الكتاب الدوري الوارد من السيد اللواء أ . ح أمين مجلس الوزاراء باالجراءات التي يجب بشأن الكتاب الدوري الوارد من السيد اللواء أ . ح أمين مجلس الوزاراء باالجراءات التي يجب التعليم العالي التعليم العالي   وزيروزيرلإلدارة كتاب لإلدارة كتاب 

  ليه.ليه.إإيات / تنظيم فعاليات وانشطة وذلك علي النحو الموضح تفصيليًا بالكتاب المشار يات / تنظيم فعاليات وانشطة وذلك علي النحو الموضح تفصيليًا بالكتاب المشار اتخاذها حال الرغبة في ابرام اتفاقاتخاذها حال الرغبة في ابرام اتفاق
  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:

ورد ورد بخصوص إفادتنا بأنه بخصوص إفادتنا بأنه   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//66
عليم العالي بشأن الكتاب الدوري الوارد من السيدة المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة بشان عليم العالي بشأن الكتاب الدوري الوارد من السيدة المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة بشان لإلدارة كتاب وزير التلإلدارة كتاب وزير الت

  االعالن عن بدء التقديم لجائزة اليونسكو ـ الملك حمد بن عيسي ال خليفة الستخدام تكنولوجيا المعلومات. االعالن عن بدء التقديم لجائزة اليونسكو ـ الملك حمد بن عيسي ال خليفة الستخدام تكنولوجيا المعلومات. 



 
 
 
 

  

 

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 4من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /3/9تحريرًا في 
 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  كتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةممالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   33//66

االستاذ الدكتور/ االمين المساعد للمجلس االعلي للجامعات مرفقًا به نسخه من مشروع االتفاقية االطارية في مجال االستاذ الدكتور/ االمين المساعد للمجلس االعلي للجامعات مرفقًا به نسخه من مشروع االتفاقية االطارية في مجال لإلدارة كتاب لإلدارة كتاب 
  لعربية وحكومة الجمهورية التونسية.لعربية وحكومة الجمهورية التونسية.التعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر االتعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر ا

  ..وجاري دراسة مشروع االتفاقية االطاريةوجاري دراسة مشروع االتفاقية االطارية  احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  سادسًا : ما يستجد من أعمال : سادسًا : ما يستجد من أعمال : 

جامعة مدينة السادات بشأن انتداب السيد أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم جامعة مدينة السادات بشأن انتداب السيد أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم   ––الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية العام الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية العام   11//66
  م م   02020202//91029102دريس لمرحلة البكالوريوس يوم واحد من كل اسبوع للعام الجامعي دريس لمرحلة البكالوريوس يوم واحد من كل اسبوع للعام الجامعي للتللت

  القرار : الموافقة .القرار : الموافقة .
  

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

  المجلس المجلس سر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

  أحمد سعيد أمين خضر أحمد سعيد أمين خضر د/ د/ ..أأ  الوراقى الوراقى عبد الجواد عبد الجواد   ياسر محمدياسر محمدد/ د/ ..أأ
 


