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 محضر اجتماع
 (182الجلسة رقم )

 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 16/8/2016 الموافقالمنعقدة يوم الثالثاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقالموا ثالثاءالحادية عشر من صباح يوم الاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة 

م وكيل الكلية لشئون التعلي لبيب عبد العزيز لبيب برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ م  16/8/2016

 -عميد الكلية وبحضور كل من :والطالب وقائم بعمل 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / حمدى عبده عاصم  1

 وكيل الكلية لشئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة  / محمد إبراهيم الباقيرىأ.د 2

 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم 3

 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 4

 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 5

 رئيس قسم التمرينات والجمباز   / أمل صالح سرور  أ.د 6

 قائم بعمل رئيس قسم المواد الصحية  أ.م.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم  7

 أستاذ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 8

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / عزة  محمد العمرى  9
 قسم أصول التربية الرياضية والترويح رئيس   أ.د / وائل السيد قنديل 10

 أستاذ مساعد بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة   أ.م.د/ محمد عبد المنعم إبراهيم 11

 األستاذ المتفرغ بقسم األلعاب  أ.د/ محمد جمال الدين حمادة 12

 األستاذ المتفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر  13

 واعتذر عن الحضور :
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / مصطفى سامى عميرة 

  عن الحضور :تغيب و

 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على
 أستاذ  بقسم  األلعاب  أ.د/ طارق محمد النصيرى   
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد الجمال

 أقدم مدرس  د/ محمد حسين بكر  
 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 

اء أعض ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب
 المجلس 

 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع
 (182الجلسة رقم )
 م2015/2016في العام الجامعي 

 م 16/8/2016 الموافق ثالثاءالالمنعقدة يوم 
 

 ( لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ111أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة  رقم )
 م  .02/7/2012

ً ثا  : جدول األعمالنيا
 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية .

 الموضوع األول : 
 جامعة .عرض الموضوعات الواردة من مجلس ال

ً   القرار :  . أحيط المجلس علما
 :  الموضوع الثانى

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 
 . 6102 أغسطس
ً  القرار :  . أحيط المجلس علما

 الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد
 :  الموضوع الثالث

 الميثاق ودليل / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد الخطاب الوارد من السيد أ.د
 العمل األخالقي المهني

 الموافقة . القرار :
 :  الموضوع الرابع

مج تقارير  البرا الخطاب الوارد من السيد أ.د / مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد
 م . 2012/2012والمقررات للعام الدراسي 

 الموافقة . القرار :
 : الموضوع الخامس

خطة المراجعة  الخطاب الوارد من السيد مدير  وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر بشأن اعتماد
 الداخلية والخارجية

 الموافقة . القرار :
 : الموضوع السادس

بشأن االقتراح المقدم من السيد أ.د / لبيب عبد العزيز لبيب عميد الكلية بتعديل قرار رئيس الجامعة 
 الخاص بتوزيع حصيلة اختبارات القدرات .

 الموافقة . القرار :

 **شئون أعضاء هيئة التدريس :
 :ل األوالموضوع 

 الدكتور/ الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من االستاذ 
كلية العبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ استاذ تدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية ب

وتطبيقات بخصوص انتداب الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزق المدرس بقسم نظريات 
رياضات المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس منهج الجودو للفرقة الثالثة اختياري 

 م.6102م/6102أول وثاني الجانب النظري والتطبيقي للعام الجامعي 
 .الموافقة  القرار :

 : الثانىالموضوع 
محمد / سيدالطلب المقدم من ال العملية بشأن الخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية

المعيد بالقسم لتعيينه بوظيفة مدرس مساعد بذات القسم وذلك لحصوله صبحى فتوح عبد الصمد عيشه 
 على الماجستير .
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 .الموافقة  القرار :
 : الثالثالموضوع 

الدكتور/ رضا يوسف الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية بشأن الطلب المقدم من 
قسم وذلك بخصوص الموافقة علي سفره )مدرب كاتا( ضمن بعثة فريق اليسري عبد القادر المدرس ب

الكاراتيه التابعة لالتحاد الرياضي المصري للجامعات للمشاركة في بطولة العالم للجامعات في الكاراتيه 
م بناء علي قرار المهمة القومية 01/8/6102ـ  01المقرر إقامتها في براغ ـ البرتغال خالل الفترة من 

 .م 01/2/6102م صادر بتاريخ 6102( لسنة 818رقم )
 .الموافقة  القرار :

 :الرابع الموضوع 
/  ميرفت  رجب الفالحة ,  الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن الطلب المقدم من السيدة

 القسم وذلك لحصولها على الدكتوراه .تعيينها مدرس بذات ل قسمالب مساعدال مدرسال
  الموافقة : القرار

 

 **لجنة العالقات الثقافية :
 : الموضوع األول

ن  أوادارة االتفاقيات والمؤتمرات بش دراسات العليا والعالقات الثقافيةلالخطاب الوارد من اإلدارة العامة ل
 عواملألمشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية االسالمية الموريتانية 

 والمقترح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية. 6102/6108
 أحيط المجلس علماً .تم التوزيع على األقسام العلمية و القرار :

 : ثانىالموضوع ال
ية بخصوص الجوائز االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ادارة البحوث العلم الخطاب الوارد من

 -صأسم الشخ ة التدريس المعترف بها دوليا على أن يحتوى البيان علىئيالتي حصل عليه أعضاء ه
 الجائزة الحاصل عليه .

 أحيط المجلس علماً .تم التوزيع على األقسام العلمية و القرار :
 : ثالثالموضوع ال

للعالقات الثقافية ادارة المنح والبعثات بخصوص ابالغ الجهات الموفدة  الخطاب الوارد من اإلدارة العامة
نهائية لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ  بمنح مهلة تنفيذيه 68/4/6102بجلسة بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات 

االبالغ لتسوية حاالت الدارسين المعلقة والذين تجاوزوا المدة المنصوص عليها بالمبدأ العام بقرار اللجنة 
 .61/00/0111بجلسة 
 أحيط المجلس علماً .تم التوزيع على األقسام العلمية و القرار :

 : **لجنة شئون التعليم والطالب
 : األولالموضوع 

ى يلتمس والذبالفرقة الثانية أحمد عاطف عبد اللطيف الشرقاوى باقى لإلعادة  الطلب المقدم من الطالب / 
فيه البحث في كشوف التوقيع بكنترول التخلفات حيث ظهرت نتيجته في مادة المنازالت ) غ ( وأنه قد 

 . حضر االمتحان 
من )غ( الى )ض ج ( ويعرض الطالب نتيجة بناًء على ما جاء بلجنة التظلمات تم تصويب  القرار :

 .على لجنة شئون التعليم بالجامعة 
 :ثانى الموضوع ال

بشأن األخطاء والمالحظات التى وردت من كنترول الفرقة األولى والثانية والتى يتلخص منها حذف 
ضافة درجات  إ –تم رفعها في مواد وإضافة حذف قيمة مماثلة لها في خانة المجموع  الدرجات التى

حقوق االنسان على درجات الطالبات المنقولين بمواد علماً بأن درجات حقوق االنسان ال تضاف الى 
 المجموع الكلى للطالب أو الطالبة .

إخطار شئون التعليم والطالب بالجامعة باألخطاء الموجودة في البرنامج وإيقاف رصد  القرار : 
 .الدرجات بالبرنامج لحين إجراء التعديالت و عدم العمل بالبرنامج 
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 :دراسات العليا **لجنة ال
 : الموضوع األول
 2016دور يونيه  ذهم مرات الرسوب فى إمتحانب اتآتى أسماههم بعد  وذل  الستنفاإلغاء قيد الطال

 -طالب  وهم  على النحو التالى : 16وعددهم 

 الدرجة مــــــــــــــــــــــاإلس م

 دبلوم كريم إبراهيم مصطفى كمنه             1

 دبلوم حسن شكرى محمود زايد              2

 دبلوم محمد شاكر سليمان شرباس             3

 أولى ماجستير أحمد عبد المنعم فهمى البخ   4

 أولى ماجستير أحمد محمد عبد اللطيف 5
 أولى ماجستير إسالم وجدى محمد السيد حسانين  6
 أولى ماجستير أمير محمد البسيونى العليمى 7
 أولى ماجستير أميره عطف عبد المنعم العايدى 8
 أولى ماجستير إيناس أحمد محمد زكريا حسانين  9
 أولى ماجستير عبد المطلبحسام محمد عبد الحكيم  10
 أولى ماجستير ساره إسماعيل حسن الجندى  11
 أولى ماجستير على المغاورى إبراهيم قابل  12
 أولى ماجستير محمد زكريا محمد رباص 13
 ثانيه ماجستير عبد الله محمد رشاد طه طنطاوى  14

 ثانيه ماجستير نجيب محمد طاهر كمال الدين  15
 ثانيه ماجستير والء مجدى عبد الحليم بسيونى  16

 الموافقة .القرار : 
 الموضوع الثانى

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحثة / عبير شاكر صبرى أبو هيبة المقيدة بدورة أكتوبر 

ى التربية فوالمعيدة بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية والمسجلة لدرجة الماجستير  2013
الرياضية بعنوان " تأثير حقيبة تعليمية على مستوى بعض الكفايات التدريسية للطالبات المعلمات فى 

 التدريب الميدانى "
 على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه المناقشة والحكم  الموافقة وذل  بناء القرار : 

 الموضوع الثالث :
التربية الرياضية للباحث / أحمد لبيب عبد العزيز لبيب المقيد بدورة أكتوبر  منح درجة الماجستير فى

والمسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  2012
 ئين "ألرضى للناشى مستوى أداء بعض مهارات التنس اتحت عنوان " تأثير برنامج تدريبات نوعية عل

 الموافقة وذل  بناًء على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه المناقشة والحكم  قرار :ال
 الموضوع الرابع :

منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / عبد الوهاب هالل السعيد شعبان المقيد بدورة أكتوبر 

ان المنازالت والرياضات المائية تحت عنووالمسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم  2010
رضى داء المهارى للعب األة الخاصة وتأثيرها على مستوى األ" برنامج تدريبى لتنمية المتغيرات البدني

 لناشئ رياضة الجودو"
 الموافقة وذل  بناًء على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه المناقشة والحكم  القرار :

 :الموضوع الخامس
منح درجة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / أحمد عبد الحميد على زهران المقيد بدورة أكتوبر 

نوان والرياضات المائية تحت عبقسم المنازالت والمسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية  2013
 " بناء مقياس حالة ما قبل المنافسة لدى المالكمين "
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 وذل  بناًء على التقارير الفردية والتقرير الجماعى للجنه المناقشة والحكم الموافقة  القرار :
 الموضوع السادس: 

النظر فى الطلب المقدم من قسم المواد الصحية بشأن تقدم السادة المدرسين المساعدين بالقسم اآلتى 

 وهم :   2016/2017أسمائهم بعد المتحانات تأهيلى الدكتوراه للعام الجامعى 
 مدرس مساعد / عبد الرحمن بسيونى غانم -1
 مدرس مساعد / هالة عبد السالم هيكل -2
 مدرس مساعد / وال ء السيد محمد طاحون -3

 .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :
 الموضوع السابع : 

الطلب المقدم من قسم أصول التربية الرياضية والترويح بشأن تقدم السادة المدرسين المساعدين  النظر فى

 وهم :   2016/2017بالقسم اآلتى أسمائهم بعد المتحانات تأهيلى الدكتوراه للعام الجامعى 
 مدرس مساعد / هناء حسنى محمد شلتوت -1
 مدرس مساعد / محمد عبده رسالن -2

 .على موافقة مجلس القسم  ءً الموافقة بنا القرار :
 

 الموضوع الثامن
النظر فى الطلب المقدم من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن تقدم السادة المدرسين 

 وهم :   2016/2017المساعدين بالقسم اآلتى أسمائهم بعد المتحانات تأهيلى الدكتوراه للعام الجامعى 
 . ح عبد الصمدمدرس مساعد / محمد صبحى فتو -1
 . مدرس مساعد / عاصم على قنديل -2

 على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً  القرار :
 الموضوع التاسع : 

تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاصة بالباحث / فيصل محمد 

والمسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية بقسم المواد  2010المقيد بدورة أكتوبر  السيد الشاذلى
الصحية بعنوان " تأثير برنامج تأهيلى على مستوى االتزان الحركى بعد االصابة بنزيف تحت العنكبوتية 

 ) دراسة حالة ( "
 تحت إشراف : 

 رياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية    أستاذ بيولوجيا ال –د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم 0أ
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 أستاذ بيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية       د/ حمدى عبده عبد الواحد عاصم  0أ
                                                                                                                                         

 مشرفا 

                أستاذ بكلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان                                د/ أحمد على حسن 0أ
                                                                                                                                           

 مناقشا

 أستاذ مساعد ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية             د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 0م0أ
                                                                                                                                            

 مناقشا 
 . على موافقة مجلس القسم الموافقة بناءً القرار : 

 الموضوع العاشر  : 
بد التربية الرياضية الخاصة بالباحث / عمرو ع إعادة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى

والمسجل لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية  2011المحسن محمد عبد الفتاح المقيد بدورة أكتوبر 
بقسم المنازالت والرياضات المائية بعنوان " برنامج تدريبي  نوعي في ضوء الخصائص الكيناميتكية 

 الكونغ فو " ثيرها في مهارة الكنس لالعبيأوت
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 تحت إشراف : 

 أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم طرق التدريس   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  0أ
 العملية بالكلية           والتربية والتدريب                                                             

                                         الكلية    المائية بدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات .د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  استاذ تأ
 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 طرق التدريس  أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم   د/ سعيد عبد الرشيد خاطر  0أ
 العملية بالكلية         مشرفا                                        والتدريب والتربية                                                              

 .د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  استاذ تدريب الجودو بقسم المنازالت والرياضات المائية    أ
 بالكلية مشرفا                                                                                                         

                                        المائية بالكليةستاذ تدريب المالكمة  بقسم المنازالت والرياضات أ مين خضر    أحمد سعيد أ.د/ أ
 مناقشا                                                                                                                

 .م.د/ تامر حسين الشتيحي       استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية              أ
 الرياضية للبنين جامعة بنها                     مناقشا                                                     

وسبب اعادة التشكيل هو سفر احد المناقشين وهي الدكتورة / شريفة عبد الحميد محمود عفيفي للعالج 
 .بالخارج 
 .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الحادي عشر   : 
تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاصة بالباحث / محمود فتوح عبد 

عنوان اللعاب  بستير فى التربية الرياضية بقسم اوالمسجل لدرجة الماج 2011الجليل  المقيد بدورة أكتوبر 
 لحراس مرمي كرة القدم " " تأثير استخدام حائط التدريب في تطوير رد الفعل البسيط والمركب 

 تحت إشراف : 

 أستاذ كرة القدم بقسم االلعاب  بالكلية       د/ محمود حسن الحوفي  0أ
 استاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية  .د/ ابراهيم محمود غريب    أ
 كلية استاذ مساعد  بقسم االلعاب بال  .م.د/ اكرم كامل ابراهيم         أ

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
 .د/ ابراهيم محمود غريب    استاذ كرة اليد وعميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية           أ

                                                                                                                                           
 مشرفا

 .د / محمد طلعت ابو المعاطي     استاذ العاب المضرب ورئيس قسم االلعاب بالكلية                   مناقشا أ
    .د/ياسر محفوظ الجوهري      استاذ كرة القدم ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم أ

جامعة بنها                                                                 والطالب                                                   
 مناقشا 

 أستاذ كرة القدم بقسم االلعاب  بالكلية                                  مشرفا    د/ محمود حسن الحوفي 0أ
 كامل ابراهيم         استاذ مساعد  بقسم االلعاب بالكلية                                         مشرفاا.م.د/ اكرم 

 على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :
 الموضوع الثانى عشر  : 

حمد فوزى متشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية الخاصة بالباحث /كريم 

بقسم المنازالت والرياضات المائية  بعنوان " تأثير دمج الدوائر  2011راضى المقيد بدورة أكتوبر 
 . الكاراتيهالمغلقة والمفتوحة على مستوى أداء بعض المهارات االساسية لناشئ 

 :تحت اشراف 
ات ستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضا  أ.م.د / محمد عباس صفوت على الصادق 

 المائية 
 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
 بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية هأ.د/ امل فاروق على سالم          استاذ تدريب الكاراتي
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 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان                                    مناقشا                                          
 أ.م.د / محمد عباس صفوت على الصادق     استاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية      مشرفا 

 استاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية      مناقشا   أ.م.د/ ابراهيم على عبد الحميد االبيارى     
 على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الثالث عشر 
فى التربية الرياضية الخاصة بالباحث / محمود ابراهيم  المناقشة والحكم لرسالة الدكتوراهتشكيل لجنة 

اللعاب  بعنوان " تحليل استراتيجية مراحل الهجوم الخاطف بقسم ا 2012المقيد بدورة أكتوبر غريب  

 م "  2013 بإسبانياورمية االرسال السريع لفرق المربع الذهبي في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 
 تحت إشراف : 

 كرة اليد  المتفرغ  بقسم االلعاب بالكلية  استاذ  ا.د/ محمد جمال الدين حمادة    
 مدرس  بقسم االلعاب بالكلية   المنعم يونس        د/ شريف عبد 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 

 التدريب الرياضي  بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة  استاذ  د/ قدري مرسي   0أ
 حلوان    مناقشا                                                

 كرة اليد  المتفرغ  بقسم االلعاب بالكلية                      مشرفا  مد جمال الدين حمادة    استاذا.د/ مح
 ا.د/ طارق محمد النصيري  استاذ كرة اليد بقسم االلعاب بالكلية                                            مناقشا 

 رفا مش      د/ شريف عبد المنعم يونس        مدرس  بقسم االلعاب بالكلية                                          
 .على موافقة مجلس القسم  الموافقة بناءً  القرار :

 الموضوع الرابع عشر 
حسن احمد عبد الرازق خلف المقيد   تعديل فى لجنة االشراف على رسالة الماجستير للباحث / رامى

والمسجل بقسم االلعاب بعنوان " تأثير بعض القدرات التوافقية باستخدام جمباز  2012بدورة اكتوبر 
 االلعاب على تنمية المهارات االساسية لبراعم التنس االرضى " 

  على النحو التالىلتصبح لجنة االشراف والتعديل عبارة عن اعتذار أ.م.د/ طارق محمد خليل الجمال 
 أ.د/ محمد طلعت ابو امعاطى                   استاذ العاب المضرب ورئيس قسم االلعاب 

 د/ ايمن مرضى سعيد عبد البارى                   مدرس بقسم االلعاب 
 حيث اعتذر المشرف لسبب عدم تفاعل الباحث مع اثناء فترة االشراف 

 وافقة القسم الموافقة بناء على م القرار :
 عشر  خامسالموضوع ال
عوض مفى التربية الرياضية الخاصة بالباحث / محمود ماجستير المناقشة والحكم لرسالة التشكيل لجنة 

 دراسة لقياس الوعى الثقافى" بقسم المواد الصحية بعنوان  2012عبد الجواد الصباغ المقيد بدورة أكتوبر 
 لدى المدربين باألندية بمحافظة المنوفية " 

 تحت إشراف : 
 االقتصاد المنزلى التغذية وعلوم األطعمة وعميد كلية  استاذ     يوسف عبد العزيز الحسانين .د/ أ

 السابق جامعة المنوفية                                                             
 أستاذ مساعد ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية  / عبد الحليم يوسف عبد العليم أ.م.د
 

 وتشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة : 
 التغذية وعلوم األطعمة وعميد كلية االقتصاد المنزلى  استاذ     يوسف عبد العزيز الحسانين .د/ أ

السابق جامعة المنوفية                                                                                                        
 مشرفا

 مشرفا      أستاذ مساعد ورئيس قسم المواد الصحية بالكلية  أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 
 ناقشامبيولوجيا الرياضة المتفرغ بقسم المواد الصحية بالكلية استاذ                حمدى عبده عاصم ا.د/ 

 أستاذ التغذية وعلوم األطعمة وعميد كلية االقتصاد المنزلى           صبرى رجبد/ شريف أ.
                                                      جامعة المنوفية                                                             

 ناقشاً م
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 الموافقة بناء على موافقة القسم  القرار :
 

 :ما يستجد من أعمال **
 : الموضوع األول

الطلب المقدم من د/ فتحى توفيق حفينة المدرس بقسم أصول التربية الرياضية والترويح للتقدم للجنة 
 العلمية الدائمة لألساتذة واألساتذة المساعدين .

 . الموافقةالقرار : 
 :ثانى الموضوع ال

بالكلية على دبلوم العاب القوى من االتحاد األستاذ بقسم ألعاب القوى حصول أ.د / عزة محمد العمرى 
 الدولى .

 أحيط المجلس علماً .لقرار : ا
 

 ............... والله ولى التوفيق. ظهراً  ةالثانينتهي اجتماع المجلس في تمام الساعة إوقد 
 
 

  أمين سر المجلس       
 رئيس المجلس وعميد الكليةقائم بعمل  

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 
 لبيب عبد العزيز لبيب أ.د/           
 


