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 جــــدول أعمال مجلـــس القســـم 
  24/1/2011بجلستة بتاريخ                                                     

 )5(جلسة رقم                                                             

                                                              ----- 
 التصديق على محضر مجلس القسم: أوال                                   

  28/12/2010بتاريخ ) 4(محضر مجلس القسم بجلستة رقم :    1بند 
 ــةاطــــــــــــــــــــــــــــموضوعات اإلح: ثانيا                                    
 حسين محمود بدران أستاذ ورئيس/ د.احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على الطلب المقدم من السيد ا:    1بند 

 القسم  بشأن الموافقة على أجازة خاصه بمرتب لزيارة العائلة فى الواليات المتحدة األمريكية خالل فترة أجــــازة            
 .نصف العام              

 حسنين محمد اللبانى األستاذ المتفرغ / د.السيد ا وافق على إنتداباحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :   2بند 
 بالقسم للمشارآة فى أعمال الكنترول بكلية التربية بدمنهور وذلك للفصل الدراسى األول دور يناير للعام الجامعى            

               2010/2011 . 
  متفرغ المحسن أنور مراد الخشت  األستاذ / د.وافق على إنتداب السيد ااحاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض :    3بند 

 2010/2011بالقسم لتدريس مادة علم الطبيعة لطالبات تخصص الطب الطبيعى الفصل الدراسى دور سبتمبر             
 جامعة طنطا –آلية الطب  –بالمعهد الفنى للتمريض ) عملى ( ساعة  30 -)   نظرى ( ساعة  40              

 :ترشيح آل من احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على :    4بند  
 سعد الدين ابراهيم أبو العينين .د.ا) 2أسامة محمد محمود حميده                 / د.ا) 1                           
 شروق فتحى محمد العشرى/ د)    3                           

 .للمقررات إلكترونية المقدمة لطالبها  للمشارآة فى المسابقة التى تقيمها الجامعة لتأليف المحتوى العلمى          
 :احاطة المجلس علما بأن آل من السادة :  5بند 

 سامية أحمد مرسى سعفان .د.ا) 2أسامة محمد محمود حميده                  .د.ا) 1                        
 ات اإللكترونية السابقة التنفيذ على أن يبدأ ضمن المقرر" تاريخ العلوم " تقدموا بطلب لتفعيل المقرر اإللكترونى         

 2011/2012استخدامه لطالب العام الدراسى القادم          
 :احاطة المجلس علما بأن المشروعات المقبولة فى تصفية المرحلة األولى للمعامل اإل فتراضية تتضمن مايلى :  6بند 

 طارق محمد عثمان النمر .د.ا                 مشروع معمل الفيزياء الحيوية واإلشعاعية             )1
 )البصريات الطبيعية   –اإلهتزازات  –آهرومغناطيسية  –ثرموديناميكا ( مشروع معمل الفيزياء  )2

 أسامة محمد محمود حميده   .د.ا                                                                                     
 احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على ترشيح  آل من السادة:   7بند 

 شروق فتحى العشرى .د) 2حسين محمود بدران                .د.ا) 1                            
 ماتالمتخصصين فى مجال البيئة والذين عندهم استعداد للمعاونة ليكونوا أعضاء بالنشرة الدورية وأى معلو            

 .تخص البيئة والمشارآة المجتمعية           
 أحمد فاروق مصطفى آمال المكاوى / الطلب المقدم من  السيد احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على    : 8بند         

  دراسية بمرتب يصرف بالداخلالمدرس المساعد بالقسم بشأن تحويل األجازة الخاصة من مرافق للزوجة الى أجازة                    
 لواليات المتحدة األمريكية  منحة شخصية بجامعة هامبتون با  وذلك لحصوله على 2011يناير  من إعتبارا                    



 :احاطة المجلس علما بالموافقة بالتفويض على ترشيح آل من    :  9بند
 سماح مبروك البرلسى/ األنسة )  2العشرى              شروق فتحى محمد/ د)   1                           
 أمينة محمد على إبراهيم        / السيدة ) 3                           

 2010اليونسكو والتى تديرها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا لعام  –المقدمة من رويال على المنح               
 2011علما بالموافقة بالتفويض على لجان الشفوى والتطبيقى لطالب آلية التربية جامعة طنطا لدور ينايراحاطة المجلس :  10بند 
 طارق محمد عثمان النمر / د.فيما تضمنه مجازاة السيد ا 9/1/2011بتاريخ ) 52(احاطة المجلس علما بالقرار رقم :   11بند 

 .ه بناءا على ماأنتهى اليه الرأى القانونى األستاذ المتفرغ بالقسم بعقوبة التنبي            
 خالد محمد أبو المعاطى عمر / د.بإنهاء خدمة السيدا15/1/2011بتاريخ ) 77(احاطة المجلس علما بالقرار رقم :  12بند 

 مع بقاء )  تاريخ بلوغ ســــــــيادته سن الستين(  3/3/2011األستاذ المساعد بالقسم إعتبارا من نهاية عمل يوم            
 . 2010/2011نهاية العام الجامعى  31/7/2011سيادتها مع إحتفاظه بكافة حقوقه حتى            

 دالل محمد محمود حميده/ د.بإنهاء خدمة السيدة ا16/12/2010بتاريخ ) 3464(احاطة المجلس علما بالقرار رقم :   13بند 
 مع بقاء ) تاريخ بلوغ ســــــــيادتها سن الستين (  29/12/2010األستاذ المساعد بالقسم إعتبارا من نهاية عمل يوم           

 . 2010/2011نهاية العام الجامعى  31/7/2011سيادتها مع إحتفاظها بكافة حقوقها حتى            
 على اإلعتذار المقدم 17/1/2011رئيس الجامعة قد وافقت بتاريخ / األستاذ الدآتوراحاطة المجلس علما بأن السيدة :    14بند  

 دالل محمد محمود حميده األستاذ المساعد بالقسم عن حضورها الــــــدورة التدريبية الخامسة التابعة/ د.من السيدة ا          
 جامعة طنطا وذلك لعدم إآتمال العدد –بكلية الطب  15/11/2010للميكروسكوب اإللكترونى لمدة يوم واحد الموافق           
 المطلوب مع إلغاء المساهمة السابق منحها لسيادتها           

 وذلك بعد إعتمادها من السيد 2009/2010احاطة المجلس علما بنتيجة امتحان تمهيدى ماجستير للعام الجامعى :  15بند 
 سات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة للدرا/ د.ا          

 صالح عزت محمد الزهرى المعيد/ احاطة المجلس علما  بإخطار المستشار الثقافى باليابان بشأن الموقف الحالى للسيد  : 16بند 
 بالقسم وعضواألجازة الدراسية للحصول على درجة الماجستير والدآتوراة من اليابان حيث أن مد العام الثانى قد انتهى            
                                                                                                                                17/11/2010بتاريخ             

 محمد مصطفى آمال النمر المعيد/ ريكا بشأن الموقف الحالى للسيداحاطة المجلس علما  بإخطار المستشار الثقافى بأم:  17بند 
 بالقسم وعضو ألجازة االدراسية للحصول على درجة الماجستير والدآتوراة من أمريكا حيث أن مد العام السابع قد انتهى            
                                                                                                                                  16/8/2010بتاريخ             

 رئيس مجلس الوزراء بعدم التعامل مع بعثة المصالح اإليرانية إال/ احاطة المجلس علما بتوجيه السيد األستاذ الدآتور:  18بند 
 .خالل وزارة الخارجية من            

 –) دآتوراة ( احاطة المجلس علما بشأن حاجة جامعة القصيم آلية البنات للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس : 19بند 
 

 أعضاء هيئة التدريسشئون الســـــــــادة : ثالثا 
 المتفرغ بالقسم بشأن الموافقة علـىمحسن أنور مراد الخشت األستاذ / د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:   1بند 

 وذلك لحضور المؤتمرات أو الندوات الداخلية أو الخارجية  بأن يكون قرار ثابتا ال يتغير  صرف المكافأة المالية            
  .ة بتغير رئيس مجلس القسم باإلضافة الى الشهادة وذلك لحضور المؤتمرات أو الندوات الداخلية أو الخارجي           

 محمود مصطفى آامل األستاذ المساعد المتفرغ بالقسم بشـــــــــأن رفع/ د.النظر فى الطلب المقدم من السيد ا:   2بند 
 إلنقضاء الفتـــــــرة 10/7/2010بتاريخ  1261رئيس الجامعة رقم / د.الجزاء الصادر بحقه  بقرار السيد ا           
 هالقانونية على توقيع            

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافاة بخطة القسم لســـــــد العجز فى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى :  3بند 
 الموافاة بخطة القسم لتعيين المعيدين   -التخصصات المختلفة والغير متوفرة بالقسم           



 :ما يلى 2/12/2010لجامعات قرر بجلستة بتاريخ النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن المجلس األعلى ل:   4بند 
 التوصية لدى السادة رؤساء الجامعـــــــــــــــات بضـــــــــرورة استصدار الموافقات األمنية الالزمة قبل التقدم  -

 الى حلف شمال األطلنطى بمشروعاتها        
 .ل األهلى لرعاية النشىء والشباب والرياضةالتوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بسداد حصة صندوق التموي   -

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن الموافاة بتنفيذ بنود الخطة التنفيذية لجامعة طنطا لتنمية الموارد الذاتية بوضع برامج:   5بند  
 .تعليمية جديدة على مستوى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومستوى الدراسات العليا             

  18/12/2010النظر فى الخطاب الوارد بأن مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستة المنعقدة بتاريخ :    6بند  
 قد أوصى بضــــرورة اإلستفادة من  29/12/2010والموافق عليه من مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بتاريخ              
 فسية فى المرحلة القادمة فى الموضوعات البحثية دعم صندوق البحوث التنا              

 لن يتم الموافقة على منح أو تجديد منح أجازات مرافقة  1/1/2011النظر فى الخطاب الوارد بأنه أعتبارا من :   7بند 
 ــة للحصول الزوج أو الزوجة للسادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة إال إذا آانت المستندات المقدمـ           
 موضحا بها تأشـــــــيرات العمل ) للزوج والزوجة ( على األجازة تتضمن صور جوازات السفر لطالب األجازة            
 .صورة من اإلقامة معتمدة طبق األصل            

 يفيد بأن ادارة الكلية ستـــــقوم  2010النظر فى الخطاب الوارد بشأن ضرورة اعداد التسويات الضريبية لعام :    8بند 
 بحصر المبالغ المستحقة على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وستقوم بخصمها من مرتبات سيادتهم             
 2011وحتى مرتب شهر مايو  2011بارا من شهر فبراير مقسمة على أربعة شهور إعت            

 النظر فى الخطاب الوارد بعدم خصم أى أقساط من السادة العاملين أو السادة أعضاء هيئة التدريس المحـالين :  9بند 
 غبعلى المعاش وآذلك عدم إعطاء أى خطابات تحويل لمستشفى مبارك للسادة المحالين الى المعاش ومن ير          
 .فى اإلستمرار بعد سن المعاش يتم الرجوع الى ادارة الحسابات الخاصة لعمل اإلجراءات الالزمة لذلك            

 وزير المالية/ للسيد األستاذ الدآتور 2010النظر فى الخطاب الوارد بشأن نشر المنشور العام لسنة :  10بند 
 لشخصى لكافة العاملين بالجهات اإلدارية التى تتضمنها الموازنة مشروع األقتراض ا) مشروع حقق أحالمك (           
 العامة للدولة           

 تم مناقشة معـدل و أداء وتفاعــــــل  12/1/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن اجتماع مجلس العمداء بتاريخ :   11بند
 ة طنطا وعلى السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بضرورةالكليات فى أنشطة مشروع البوابة اإللكترونية لجامع           
 .تفعيل البريد اإللكترونى الخاص بهم            

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ د.النظر فى الخطاب الوارد  بشأن خطاب السيد ا:  12بند 
 الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى رحاب جامعة بخصوص اللقاء السادس للسادة نواب رؤساء            
  17/4/2011طنطا فى             

 
 شئون الســـــــــادة المدرسين المساعديــــن: رابعا                                

 بالقسم بشأن الموافقة علىالمساعد  حسن جاد الحق الجوهرى المدرس/ النظر فى الطلب المقدم  من السيد :   1بند 
 .أجازة إعتيادية  21/12/2010حتى  31/10/2010احتساب فترة من            

 الذى تم فيه مناقشة المنح  12/1/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن اجتماع مجلــــــــــــس العمداء بتاريخ :   2بند 
 الكليات وعدم قيام الكليات بالرد سواء بالسلــــــب أو اإليجاب وذلك  الدراسية التى ترد الى الجامعة وترسل الى           
 .عدم إرسال خطابات الترشيح خالل أسبوع من تاريخ وصولها للقسم يعتبر ذلك اعتذار من القسم بعدم الترشيح           

 على مد 16/12/2010بالتفويض فى  النظر فى الخطاب الوارد بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات قـــــــررت:  3بند 
 ياسر محمد عبد اله  المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الخارجية لحصول على درجة الدآتوراة/ بعثة الدارس          
 .أو تاريخ المناقشة أيهما أقرب 12/8/2011حتى  13/8/2010ببلجيكا لمدة عام خامس إعتبارا من          

 على 30/12/2010لخطاب الوارد بشأن موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات قــــــررت بالتفويض فى النظر فى ا:   4بند 
 رضا السيد أحمد الشاطر المدرس المساعد بالقسم وعضو البعثة الداخلية باليابــــــان لمدة ستة / مد بقاء الدارس          
 ة البعثة آلل إلستكمال جمع المادة العلمــــــــــية على نفقةنهاي( 6/5/2011حتى  7/11/2010أشهر إعتبارا من         
 مع العلم بأن المكتب الثقافى أفاد بأن الدارس يحاول جاهدا إنهاء الجزء العملى والعودة الى عمله بالوطن) البعثات         
  2011فى نهاية شهر مايو          



 
 ـالبشــــــــــــــــــئون الطــــــــــــــــــــــــــــ:  خامسا                             

 2010/2011للعام الجامعى توزيع الجداول الدراسية لطالب آلية العلوم والتربية للفصل الدراسى الثانى :  1بند 
 .تحديد موعد المؤتمر العلمى للقسم :  2بند 
 ـــةمشروع معمل لطالب مرحلة الثانوية العامـــــــ:  3بند 
 9/1/2011النظر فى محضر اجتماع السادة مشرفى المعامل الطالبية يوم األحد الموافق :  4بند 
 على قرار  29/12/2010النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الجامعة قد وافق بجلستة المنعقدة بتاريخ :  5بند 

 جنيه 200على دفع مبلغ قدره 15/12/2010تى والممتدة ح13/12مجلس شئون التعليم والطالب بجلستة فى          
                         CIQAPلشبكة المعلومات لرفع المقررات اإللكترونية على السيرفر بشبكة المعلومات فى ظل مشروع           

 العطار المدرس بالقسم للتدريس لطالبسامى عبد الفتاح محمد / النظر فى الخطاب الوارد بشأن انتداب السيد د:   6بند  
 ساعات اسبوعيا بجامعة قناة السويس للفصل الدراسى الثانـــــى للعام الجامعى 8آلية العلوم والتربية بواقع           
           2010/2011 .  

 على تطبيق  29/12/2010النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الجامعة قد وافق بجلستة المنعقدة فى :   7بند 
 أحكام الالئحة الجديدة بالكلية  وتطبق أحكام الالئحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة على الطالب المستجدين          
  .بالفرقة األولى           

 شـــــــــــــــــــئون الجــــــــــــــــــــــــــودة  : سادسا
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن تفعيل ضوابط الكتاب الجامعى التى أقرها مجلس الكلية  :  1بند 
 النظر فى محضر اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آلية لدراسة التظلمات فى تطبيق نظام جودة األداء بجلستها :   2بند 

 28/12/2010المنعقدة بتاريخ               
 

 البحــــــــوثدراسات العليــا والــــــــئون شــ   : سابعا 
 هانى على السيد محمد الغرباوى  المدرس / النظر فى الخطاب الوارد بشأن إعادة موضـــــــوع تسجيل الطالب  : 1بند 

 للنظر فى إضافة أحد األساتذة المتخصصين " فيزياء حيوية " المساعد بالقسم لدرجة دآتور الفلسفة فى العلوم          
 .فى البيولوجى          

 والمعتمدة من مجلس  20/12/2010النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن مجلس الدراسات بجلستة المنعقدة فى :  2بند 
 عدم مشارآة أى أستاذ أو أستاذ مساعد خارج فى لجنة الحكم والمناقشة على  2010/ 30/12الجامعة بتاريخ          

 والدآتوراة بالكلية أآثر من مرتين فى العام الجامعى الواحد إال فى حاالت الضرورة التى يقرها رسائل الماجستير        4
 .مجلس الكلية         

 تنفيذا للمواد من) الدآتوراة  –الماجستير ( النظر فى الخطاب الوارد بشأن القواعد المنظمة لمنح درجتى :  3بند 
 .لتنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  من الالئحة ا) 107(الى ) 103(          

  2010/2011النظر فى الخطاب الوةارد بأسماء الطالب الذين لهم حق حضور المحاضرات فى العام الجامعى :  4بند 
 .وتأدية اإلمتحانات النظرية التمهيدية لدرجة الماجستير فى العلوم فى الفيزياء         

 العالقـــات الثقافية والبحــــــــوثشـــــــــــــــئون : ثامنا 
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن دورة تدريبية فى علوم وتكنولوجيا النانو فى الفترة :   1بند 

 .جامعة بنى سويف  –قسم الكيمياء  –بكلية العلوم  2011مارس  10 – 8من            
 جامعة دمنهور –النظر فى الخطاب الوارد بشأن متطلبات سوق العمل المحلى واإلقليمى تعتزم آلية العلوم :   2بند 

 مارس  16 – 15خالل الفترة من " الملتقى العلمى األول لطالب آليات العلوم بالجامعات المصرية " تنظيم          
 .بمجمع مبارك  الثقافى بمدينة دمنهور    2011          

 النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن جامعة بنى سويف تقوم بصدد اقامة المؤتمر القومى األول للتعليم:    3بند  
  22/3/2011الفنى  واحتياجات سوق العمل وذلك فى             

نفايات الخطرة حاضر ومستقبل ال: " النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن تنظيم حلقة دراسية مكثفة عن :    4بند 
 2011مارس31 – 28جامعة األسكندرية فى الفترة  من  –والتى ستعقد بمعهد الدراسات العليا والبحوث "  فى مصر



 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن المؤتمر الدولى الخامس للطاقة والبيئة :   5بند  

5)-ymposium (IEEESInternational EXErge Energy and Environmental s thThe 5 

 بجامعة بنى سويف   2011ابريل  21 – 17والمزمع عقده فى مدينة األقصر من 

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن آتاب شبكة تطوير العلوم بالمشارآة مع العلوم والتكنولوجيا بخصوص جائزة :   6بند 

          IDB  مساهمات المرأة فى مجال العلوم  ترقية" لمساهمات المرأة فى التطوير ".  

 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن المصرى السنوى للبحـــوث التطبيقية والذى سيعقد فى الفتــــــــــــــــرة من:   7بند 
 .بجامعة بورسعيد   17/3/2011 - 15                         

 اإلعالن المؤتمر الطالبى الثانى لإلبتكارات والبحوث العلمية لطالب آليات العلوم بالجامعاتالنظر فى الخطاب الوارد بشأن :   8بند 
 2011إبريل  11 – 9جامعة األسكندرية فى الفترة من  –المصرية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية العلوم            

  2011ابريل  20 – 19ؤتمر العلمى الثالث لشباب الباحثين فى الفترة من النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن الم:  9بند 
 جامعة أسيوط  –بكلية العلوم            

 والتى ستعقد فى رحاب جامعة" دور الجامعات العربية فى تعزيز حوار الحضارات " النظر فى الخطاب الوارد بعقد ندوة :   10بند 
 27/4/2011 – 25بية السورية خالل الفترة من حلب با لجمهورية العر             

 :النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى :  11بند 
 بالقاهرة 14/4/2011حتى  10/4/2011خالل الفترة من  "تساقط وأنتشار الرآام الذرى فى البيئة "

 :هيئة الطاقة الذرية سوف تعقد برنامج تدريبى النظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن :  12بند 
 21/4/2011حتى  17/4/2011خالل الفترة من  " النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعى"                  

 والتى ستعقد فى" األزمة المالية واألقتصادية المعاصرة وأثارها على العالم العربى " النظر فى الخطاب الوارد بعقد ندوة :   13بند  
 قد تم الموافقة على تأجيل إنعقادها الى الفترة من 25/11/2010-24رحاب الجامعة األردنية خالل الفترة من           

            10 – 11/5/2011 
 النظر فى الخطاب الوارد بشأن اقامة معرض الباسل لإلبداع واإلختراع الخامس عشر خــــــــــالل الفترة من:  14بند 

 15/3/20110بسوريا علما بأن آخر موعد لترشيح على المعرض هو  2011/ 20/7 – 15                         
 جامعة الزقازيق  –عن المؤتمر العلمى السادس للبيئة  آلية العلوم  النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن:  15بند 

 2011يوليو  28  -27فى                                                               
 باشرة على أن يتم التقدم م2010/2011النظر فى الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن جوائز جامعة طنطا للعام الجامعى :   16بند 

 2011الى اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة خالل شهر يناير            
 تكنولوجيا النانومترية خـــــــــــــــــالل النصف الثانى من شهر مارس أو النصف األول " تنظيم القسم لندوة عن فيزياء :  17بند 

 2011من شهر إبريل             
 منحة دراسية وذلك فى صور برنامج التبادل الثقافى بين مصر  20الخطاب الوارد بشأن اإلعالن عن تقديم  النظر فى :  18بند 

  2011/2012والهند وبرنامج المنح اإلفريقية مع الهند لألعوام              
 تقدم دورات  ISSالنظر فى الخطاب الوارد يفيد بأن سفارة النرويج الملكية بالقاهرة تفيد أن المدرسة الصيفية الدولية :  19بند 

  2011يونيو وينتهى فى الخامس من أغسطس  25تدريبية صيفية مكثفة يبدأ البرنامج فى             
 البحث العلمى والتكنولوجيا من البنك اإلسالمى للتنمية بالمملكة العربية السعودية النظر فى الخطاب الوارد لكتاب أآاديمية:  20بند 

 2011بشأن الترشيح لجائزة مساهمة المرأة فى التنمية وتعزيز دور المرأة فى العلوم عن عام               
 رئيس مجلس القسم                                                                23/1/2011تحريرا فى 

        -----                                                                      
 )حسين محمود بـــــدران  .د.ا(                                                                    ..نادية       


