
  

 

 

 

 
 
 

  هجلس كلية التزبية الزياضية  جتواعاهحضز 
   6196/6192 العام الجامعً 981 رقم الجلسة

بدء  69/3/6192 التارٌخ 
 الثانٌة  نهاٌة االجتماع  الحادٌة عشر االجتماع

 قاعة مجلس الكلٌة  جتماعمكان اال

 الحضـــــــور:

( 981)عقدت الجلسة رقم الحادٌة عشر فً تمام الساعة   م 32/4/3122الموافق الثالثاء  نه فً ٌومإ
 من: وبحضور كال عمٌد الكلٌة محمد طلعت أبو المعاطىالدكتور/ ألستاذ برئاسة ا

  واعتذر عي الحضور :

 وتغيب عي الحضور 
 
 
 
 

 ةــــــالوظيف نـــــــــاالس م

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع والبٌئة  لبٌبأ.د / لبٌب عبد العزٌز  9
 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د/ محمد إبراهٌم الباقٌرى 6

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أ.د / مصطفى سامى عمٌرة   3

 رئٌس قسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة أ.د/ مجدى محمود فهٌم محمد 4

 رئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة د/ منى مصطفى محمد علىأ.  5

 رئٌس قسم العاب القوى أ.د / محمد عنبر بالل 6

 رئٌس قسم األلعاب أ.د / طارق محمد النصٌرى  2

 رئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  أ.د / وائل السٌد قندٌل 8

 قائم بعمل رئٌس قسم المواد الصحٌة  أ.م.د / عبد الحلٌم ٌوسف عبد العلٌم  1

 أستاذ بقسم العاب القوى  أ.د / مصطفى مصطفى عطوة 91

 أستاذ  بقسم  المنازالت والرٌاضات المائٌة   أ.د/ عبد الحلٌم محمد عبد الحلٌم 99

  أستاذ بقسم األلعاب  أ.د / جوزٌف ناجى بقطر  96

 أستاذ بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  أ.د / أحمد إبراهٌم عزب 93

 أستاذ بقسم األلعاب ومدٌر وحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر  أ.د / طارق محمد عبد الرؤوف 94

 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ عاطف سٌد أحمد عبد الفتاح  95

 أقدم مدرس  د/ أحمد محمد عبد العزٌز  96

 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  حمادةأ.د / محمد جمال الدٌن  92

 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  أ.د/ سعٌد عبد الرشٌد خاطر 98

 أستاذ متفرغ بقسم ألعاب القوى  أ.د / بكر محمد سالم  91

 الوظيفة االسم م
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 الوظيفة االسم م

أستاذ بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة  أ.د/ محمد عبد العظٌم شمٌس 9
 والتروٌح
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الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحٌم" عمٌد الكلٌة الدكتور/ األستاذ  افتتح السٌد إلفتتاح :ا
سٌادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  مجلس ثم انتقلالوالترحٌب بالسادة أعضاء 

 األعمال.
 

 المصـــادقات  أوالً:  

 بشأن التصديق عمى محضر الجمسة السابقة  1/1
 مصادقة  القرار:

 عامةثانٌاً: موضوعات 

 المصادقة عمى ما جاء بمحاضر األقسام والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية . 2/1
 مصادقة  القرار:

 عرض الموضوعات الواردة من مجمس الجامعة . 2/2
 أحٌط المجلس علماً  القرار:

 عن شير والمجمس التنفيذى المصادقة عمى محضر اجتماع مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر  2/3
 م. 2217 مارس

 أحٌط المجلس علماً  القرار:

الطمب المقترح والمقدم من مدير وحدة ضمان الجودة بتعيين السيد أ.د/ وائل السيد قنديل مديرًا لوحدة القياس والتقويم   2/4
 بالكمية .

 الموافقة القرار :

 وحدة ضمان الجودة بخصوص :الخطاب الوارد من  6/5
 اعتماد تحديث تشكيل المكتب التنفيذي لوحدة ضمان الجودة . – 1
 اعتماد تحديث تشكيل مجمس إدارة وحدة ضمان الجودة . – 2
 اعتماد تحديث الييكل التنظيمي لمكمية . – 3
 اعتماد تشكيل الييكل التنظيمي لموحدة . – 4
 اعتماد تشكيل لجنة لتنمية الموارد الذاتية بالكمية . – 5
 اعتماد تقارٌر المقررات الخاصة بالفصل الدراسً األول . – 7

 الموافقة القرار :

بخصوص شراء حمبة مالكمة وذلك لعدم وجود حمبة بالكمية في  لجنة األجهزة العممية والمختبراتالخطاب الوارد من  6/6
 ألف جنييا مصريا ال غير ( 362حدود سعر تقديري فقط ) 

 الموافقة القرار :

 
 
2/7 

بخصوص شراء ممعب اسكواش زجاجي بالمواصفات الدولية  من لجنة األجهزة العممية والمختبراتالخطاب الوارد 
 ويشمل ذلك :

 توريد وتركيب ممعب االسكواش الزجاجي المتنقل . – 1
 تدريب كوادر إلدارة نشاط االسكواش بالكمية . – 2
دارة المساعدة في تعيين وتوظيف كوادر الكمية في رياضة االسكواش وذلك بناءًا عمي اتفاقية تعاون تمت بين إ – 3

 ألف جنييًا مصريًا ال غير ( 382الكمية وأكاديمية البرلسي لالسكواش وذلك بسعر تقديري فقط ) 
 الموافقة القرار :
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 بخصوص تجييز معمل القياسات النفسية بالكمية  . لجنة األجهزة العممية والمختبراتالخطاب الوارد من  6/8
 الموافقة القرار :

( بيانو لقسم اإليقاع الحركي بالكمية  2بخصوص شراء عدد )  األجهزة العممية والمختبرات لجنةالخطاب الوارد من  6/1
 بناءًا عمي طمب من أستاذة مادة اإليقاع الحركي بالكمية .

 الموافقة القرار :

بشأن الطمب المقدم من شعبة الكرة الطائرة لعقد دورة تحكيم لطالب الكمية بالتعاون مع  قسم األلعابالخطاب الوارد من  6/91
 االتحاد المصري لمكرة الطائرة .

 الموافقة القرار :

 الدراسٌتٌن بالفرقتٌن الطالب بخصوص بعض طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌةالخطاب الوارد من قسم  6/99
 الخاصة لرؼبتهم طبقا   الدراسً العام خالل التربٌة العسكرٌة دورة فً الذٌن ٌقومون بالتسجٌل "الرابعة – الثالثة"

 بدورة والذي "المتصلة" العملٌة فترات التربٌة خالل وخصوصا بالكلٌة الدراسة عن النظر بصرؾ ظروفهم وحسب
 مرة من أكثر التنبٌه علٌهم من الرؼم على وذلك ، والدراسٌة بالمدارس لهم التدرٌبٌة العملٌة سٌر حسن على ٌؤثر
 .بالمدارس علٌهم المرور أثناء أو الدراسة بداٌة فً بالكلٌة وهم سواء

 الموافقة القرار :

 /الدكتور األستاذ السيد من المقدمة بخصوص المذكرة طرق التدريس والتدريب والتربية العمميةالخطاب الوارد من قسم  6/96
 النسبة المتجاوزين بنين الثانية لطمبة الفرقة الغياب بنسبة والخاصة بالقسم التدريس طرق أستاذ فهيم محمود مجدى 

 اإلنذار إلرسال وذلك 7/3/2217 الموافق الثالثاء يوم حتى العممية والتربية التدريس طرق مادة في لمغياب القانونية
 ."والنظري العممي" لممادة االمتحان دخول من يحرموا سوف والذين الطمبة ىؤالء أمور ألولياء الثاني

داخل الكمية بمكان واضح كما يتم عقد اجتماع مع  واإلعالنيتم اخطار الطالب عن طريق الواتس الخاص بالكمية  القرار :
 . طالب الفرقة الثانية مع السيد أ.د / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب لدراسة المشكمة

   شئون أعضاء هٌئة التدرٌس  ثالثا :

4/2 

الخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص انتداب الدكتورة / فاطمة محمد سلٌمة للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

( بواقع ٌومٌن فً  2م لمادة العاب مضرب )  3127/3122جامعة المنوفٌة من العام الجامعً  –بشبٌن الكوم 

  األسبوع الفصل الدراسً الثانً

 الموافقة .القرار : 

4/3 

سيادتو لمعام النتداب محمود حسن الحوفي الخطاب الوارد من قسم األلعاب بشأن الطمب المقدم من السيد أ.د/ 
م لمدراسات العميا بكمية التربية الرياضية بفيميمنج جامعة اإلسكندرية بواقع يوم واحد في  2216/2217الجامعي 

 األسبوع الفصل الدراسي الثاني .

 الموافقة .القرار : 
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4/4 

بالموافقة عمي  تركيمحمود محمد رفعت الخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص الطمب المقدم من السيد الدكتور / 
 تعيين سيادتو بوظيفة مدرس بقسم األلعاب .

 الموافقة .القرار : 

4/5 

بشأن الموافقة  محمود محمد رفعت تركيالخطاب الوارد من قسم األلعاب بخصوص الطمب المقدم من السيد الدكتور / 
عمي تشكيل لجنة ثالثية لفحص رسالة الدكتوراه بعنوان " تأثير استخدام تدريبات التحمل متنوعة المسارات الحركية عمي 

 بعض االداءات الميارية والوظيفية لناشئي كرة القدم " .

 الموافقة.القرار:

4/6 

والذي يفيد بترشيح الدكتورة /  والء محمد كامل العبدبواسطة الدكتورة /  االتحاد المصري لمجمبازالخطاب الوارد من 
المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بالكمية من قبل االتحاد المصري لمجمباز لممشاركة  والء محمد كامل العبد

في تنظيم دورة التدريب الدولية لجمباز االيروبيك والجمباز االيقاعي وتحت إشراف االتحاد الدولي لمجمباز المقامة 
 2217ابريل  17وحتي  2217ارس / م26بمدينة شرم الشيخ وذلك بخصوص تفرغ سيادتيا خالل الفترة من 

 واعتبارىا في ميمة .  

 .الموافقة  القرار :

4/7 

 محمد بيمي ابراهيمبخصوص الطمب المقدم من الدكتور /  قسم المنازالت والرياضات المائيةالخطاب الوارد من 
المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بخصوص الموافقة عمي انتداب سيادتو لتدريس مادة المبادئ األساسية 

جامعة حموان في الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  –لممصارعة لمفرقة األولي بكمية التربية الرياضية 
 م يومان من كل أسبوع . 2216/2217

 الموافقة.القرار:

4/2 

 –بخصوص خطاب السيد أ.د / عميد كمية التربية الرياضية  قسم المنازالت والرياضات المائيةالخطاب الوارد من 
 م بموافقة القسم عمي انتداب كال من : 21/2/2217جامعة المنوفية بتاريخ 

 ( 3رياضات مائية )                     وسام زكي حمدود / 
 ) مالكمة (                 ياسر محمد الوراقيأ.م.د/ 

 ( 1) كاراتيو              احمد عمر الفاروق الشيخد / 
 (  1) كاراتيو          ابراهيم عبد الحميد االبياريا.م.د/ 

م بكمية التربية الرياضية  2216/2217لمقيام بالتدريس بواقع يومين في األسبوع لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 المنوفية .جامعة  –

 الموافقة.القرار:

4/8 

المدرس  ماجدة محمد السعيدبشأن الطمب المقدم من السيدة الدكتور/  قسم التمرينات والجمبازالخطاب الوارد من 
جامعة المنصورة بواقع يومين أسبوعيا لمفصل  –بشعبة الجمباز بالقسم عمي انتداب سيادتيا بكمية التربية الرياضية 

 م  2216/2217الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
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 الموافقة.القرار:

4/9 

بشأن الطمب المقدم من السيد أ.د / عميد كمية التربية الرياضية جامعة  قسم التمرينات والجمبازالخطاب الوارد من 
 المنوفية النتداب السادة اآلتي أسماؤىم من قسم التمرينات والجمباز بواقع يومان أسبوعيًا وىم :

 ماجدة محمد السعيدم.د/  – 1
  رشا يحيي الحريريم.د/  – 2

 

 .تفرغها لعدم نظرا السعٌد محمد ماجدة /الدكتورة السٌدة انتداب رفض القرار:

 .الحرٌري ٌحًٌ رشا /الدكتورة السٌدة انتداب على الموافقة

4/21 

بخصوص الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  قسم أصول التربية الرياضية والترويحالخطاب الوارد من 
بشأن تشكيل المجنة الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا عمي قرار المنح الصادر من  حنان ابراهيم موسي

  28/2/2217الجامعة بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

4/22 

احمد بخصوص الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  أصول التربية الرياضية والترويحالخطاب الوارد من قسم 
بشأن تشكيل المجنة الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا عمي قرار المنح الصادر من الجامعة  ربيع محمود سعد

 م  28/2/2217بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

4/23 

مروة بخصوص الطمب المقدم من المدرس المساعد بالقسم /  أصول التربية الرياضية والترويحالخطاب الوارد من قسم 
بشأن تشكيل المجنة الثالثية والتعيين مدرس بذات القسم بناءًا عمي قرار المنح الصادر من  الباقيريمحمد ابراهيم 
 م  28/2/2217الجامعة بتاريخ 

 الموافقة.القرار:

4/24 

والوارد لسيادتو  سعيد عبد الرشيد خاطرمن السيد أ.د/  طرق التدريس والتدريب والتربية العمميةالخطاب المقدم لقسم 
جامعة بنيا والذي يطمب فيو الموافقة عمي انتداب سيادتو لمعام الجامعي  –من السيد أ.د/ عميد كمية التربية الرياضية 

م " الترم الثاني " لتدريس مادة ) الجمباز الفني ( لمفرقة الثانية بمرحمة البكالوريوس الفصل االدراسي  2216/2217
 دراسات العميا لمدة يومين اسبوعيًا .الثاني وكذلك مرحمة ال

 الموافقة.القرار:

4/25 

بشأن الطمب المقدم لمسيد أ.د / رئيس القسم من  قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العمميةالخطاب الوارد من 
م والذي يطمب فيو عرض طمبو بالنقل من  7/3/2217المدرس بالقسم بتاريخ  احمد طمحة حسين محمودالسيد د / 

 جامعة حموان . –القسم والكمية الي قسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية الرياضية لمبنين باليرم 

 الموافقة علً النقل بدون درجتة المالٌة .القرار:

 شئون التعلٌم والطالب رابعا: 
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5/2 
 ثالثة أسابٌعبالفرقة األولً والذي ٌوصً براحه لمدة  محمد خالد ابو بكربشأن التقرٌر الطبً المقدم من الطالب / 

 حٌث اجرٌت له عملٌة الزائدة الدودٌة كما هو موضح بالتقرٌر . 3/4/3122ابتداءا  من 

 الموافقة .:  القرار

5/3 
ثالثة بالفرقة الثانٌة والذي ٌوصً براحه لمدة  إمام عبده حسام الدٌنمحمود بشأن التقرٌر الطبً المقدم من الطالب / 

 م حٌث اجرٌت له تثبٌت اسالك معدنٌة بالٌد الٌمنً كما هو موضح بالتقرٌر . 29/3/3122ابتداءا  من  اسابٌع

 الموافقة.:  القرار

5/4 

بشأن التقارٌر الطبٌة المقدمه من بعض الطالب اآلتً أسماؤهم بعد والذي ٌوصً فٌها بالراحه للمدة المدونة بكل 
 تقرٌر وهم : 

 عبد الرحمن محمد ٌوسؾ فوده          الفرقة الثانٌة  -
 منه رضا محمد                         الفرقة الثانٌة  -
 الفرقة األولً   عثمان ناجً إبراهٌم                   -
 دٌنا عبد الحمٌد سرور                   الفرقة األولً -
 علً ناصر الدٌن جابر القاضً          الفرقة األولً -
 حسام عاطؾ خلٌل                      الفرقة الثانٌة -
 محمود رضا لطفً ابو ؼزاله             الفرقة األولً -

 الموافقة . : القرار

5/5 
 ٌوماً  93بالفرقة األولً والذي ٌوصً بالراحة لمدة  أمٌره عاطف حمزةالتقرٌر الطبً المقدم من الطالبة / بخصوص 

    وذلك إلزالة كٌس دهنً بالجفن كما هو موضح بالتقرٌر . 23/4/3122ابتداءا  من 

 الموافقة.القرار :

محمد مجدي عبد الرسول والتً تفٌد بأن الطالب /  اإلدارة العامة لرعاٌة الطالبالخطاب الوارد من بخصوص  5/6
" والتً تنظمها وزارة الشباب والرٌاضة فً الفترة  6كان ضمن فرٌق الجامعة المشارك فً مسابقة " إبداع  السعدنً

 م . 3/4/3122وحتً  37/3/3122من 

 الموافقة . القرار :

5/7 
بخصوص الموافقة علً رفع نسبة الؽٌاب عن الطالب إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌة الخطاب الوارد من بخصوص 

 .م 31/3/3122المشاركٌن فً الدوري الثقافً ٌوم االثنٌن الموافق 

 الموافقة . القرار :

5/2 

بخصوص الموافقة علً رفع نسبة الؽٌاب عن الطالب  إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌةبخصوص الخطاب الوارد من 
وحتً  23/3/3122المشاركٌن فً المهرجان التروٌحً لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة ببور سعٌد فً الفترة من 

 م 26/3/3122

 الموافقة القرار :

 مسًب: العالقبت الثقبفية  خب

6/2 
بشأن البرنامج التنفٌذى بٌن حكومة  ج.م.ع  وحكومة كورٌا  اإلدارة العامة  للعالقات الثقافٌةالخطاب الوارد من 

 والمقترح من الجانب الكورى  . 3127/3128الدٌمقراطٌة الشعبٌة لألعوام 

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

6/3 
بشأن البرنامج التنفٌذى  فى مجال التربٌة والتعلٌم  والتعلٌم العالً   من اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌةالخطاب الوارد 

وحتى 25.حٌث أوصت اللجنة بتفعٌل األستفادة من المواد من 3127/3128بٌن  ج.م.ع  ومملكة البحرٌن لألعوام 
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 31المادة 

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

6/4 
بشأن البرنامج التنفٌذى بٌن  جمهورٌة مصر العربٌة و دولة  الثقافٌةاإلدارة العامة  للعالقات الخطاب الوارد من 

 ( بعد إعتمادها من المجلس األعلى للجامعات 7( إلى رقم )2من رقم )3127/3122بولٌفٌا  لألعوام 

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

6/5 
بشأن البرنامج التنفٌذى بٌن  جمهورٌة مصر العربٌة و دولة   اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌةالخطاب الوارد من 

 بعد إعتمادها من المجلس األعلى للجامعات . 3127/3122رومانٌا لألعوام 

 أحٌط المجلس علماً   : القرار

بشان فتح مجال للتقدم بأفكار قابلة للتطبٌق وللسادة  اإلدارة العامة للدارسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من  6/6

المدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن وطالب الدراسات العلٌا وطالب المرحلة الجامعٌة األولً بأفكار ومشروعات بحثٌة 

 قابلة للتطبٌق وتتناسب مع الواقع المصري على أن ٌتم دعمهم إدرارٌا وفنٌا ومالٌا  

جنٌه  وٌجوز زٌادة المبالػ المقررة فى حال تمثٌل  4111جنٌه إلى 6111أولى من  دعم الفكرة إلنتاج نموذج

 الجامعة .

 الموافقة مع تعمٌمها علً السادة أعضاء هٌئة التدرٌس . : القرار

بشان ضروة التنسٌق مع وزارة التعلٌم العالى والبحث  اإلدارة العامة للدارسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من  6/7

العلمى قبل قٌام الجامعات  أو مراكز البحث العلمى بطلب توفٌر منح  أو قروض للبدء أو استكمال مشروعات تعلٌمٌة 

 أو بحثٌة أو خدمٌة والمراكز البحثٌة ، حتى ٌمكن االستفادة من المورد المتاحة . 

 علماً أحٌط المجلس   : القرار

بخصوص تعزٌز   نائب رئٌس الجامعة لشئون  الدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور /  6/2

جودة التعلٌم  فى المنطقة العربٌة ضمن سٌاق حركة إعادة التفكٌر فى التعلٌم وتحقٌقا للهدؾ الرابع من أهداؾ لمتابعة 

ا لحاجة المنطقة العربٌة الملحة    لمزٌد من المعلومات من خالل الروابط التالٌة الٌونسكو لهذا الموضوع الهام ونظر

WWW . egnatcom.org .eg 

  الموافقة : القرار

الرئٌس بشأن لجنة إدارة األزمات بوزارة الدفاع  قد قامت بدراسة خطاب  إدارة أمانة المجالسالخطاب الوارد من  5/8

 -أمام البرلمان  ووثٌقة السٌاسٌة الخارجٌة لروسٌا  أوصت بما ٌلى:  الروسى
 األحتفاظ بعالقات طٌبة وفعالة مع الجانب الروسى فى جمٌع المجاالت

 تحوٌل الزٌارات  المتبادلة من قبل الوفود الرسمٌة بٌن البلدٌن الى برنامج ثابت ومحدد

 . احٌط المجلس علماً  القرار:

5/1 

والبحوث بشأن األعالن عن  نائب رئٌس الجامعة لشئون  الدراسات العلٌاالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور / 

للعمل بوحدة التعلٌم التابعة ألدارة العلوم     senior Policy Officer – Education     Division شؽل وظٌفة 

 -SENIOR POLICY OFFICERاألطالع على شروط شؽل وظٌفةوالتكنولوجٌا بمفوضٌة األتحاد األفرٌقى ٌمكن 
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EDUCATON DIVISION (P4)   للعمل بوحدة التعلٌم التابعة الدارة العلوم والتكنولوجٌا بمفوضٌة االتحاد

 االفرٌقً

 . احٌط المجلس علماً  القرار:

للمشاركة فً مؤتمر كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  إٌمان كمال الدٌن ابراهٌم المعصراويالطلب المقدم من السٌدة الدكتورة/  5/91

 3122إبرٌل  7الً 4جامعة االسكندرٌة فً الفترة من 

 الموافقة.القرار:

6/22 

بشأن حضور ندوة  نائب رئٌس الجامعة لشئون  الدراسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من السٌد األستاذ الدكتور / 

تعرٌفٌة  ببرامج هٌئة فولبراٌت ألعضاء هٌئة التدرٌس وطالب الدراسات ا لعلٌا المتاحة لدٌهم للعام األكادٌمً 

م الساعة العاشرة صباحا بقاعة الطب البٌطرى  فى موعد 3122مارس  33ٌوم األربعاء الموافق  3128/3129

 كٌل .بناءا على تعلٌمات الو 28/4/3122ؼاٌته السبت 

 الموافقة.القرار:

 أعضاء من كل قسم لحضور الندوات ورش العمل داخل الجامعة . 4بناءا على تعلٌمات الوكٌل على ترشٌح  6/23

 الموافقة.القرار:

 من قسم العاب القوي بخصوص جائزة براءة االختراع . أحمد عبدالوهاب خفاجًالطلب المقدم من السٌد الدكتور/ 6/24

 الموافقة وٌرفع للجامعة مع امكانٌة االستفادة.القرار:

6/25 

بشان   المؤتمر العلمى الدولى االول  ، وعنوان المؤتمر  اإلدارة العامة للدارسات العلٌا والبحوثالخطاب الوارد من 

إبرٌل  33-29تحدٌات الواقع وإبداعات المستقبل "" والمنعقد فى الفترة من  1"" الرٌاضة للجمٌع أمن قومً عربً 

 .          شرم الشٌخ -م  بمقرفندق مارٌتٌم جولً فٌل بننسوال3122

 الموافقة.القرار:

6/26 

أستاذ السباحة ورئٌس قسم المنازالت والرٌاضات المائٌة   منً مصطفً محمد علًالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ 

بخصوص الموافقة علً عقد ندوة علمٌة عامة بالقسم بعنوان" المستحدثات فً قانون السباحة  بعد الدورة االولمبٌة"  

  1الحكم الدولً   فً السباحة حسام رضوانلسٌد الدكتور/ وسوؾ ٌحاضر بالندوة  ا 3122وذلك خالل شهر مارس 

 الموافقة.القرار:

6/27 
من قسم العاب القوي بخصوص عقد ندوة" فلسفة  مصطفً مصطفً علً عطوةالطلب المقدم من السٌد الدكتور / 

 تقوٌم المناهج فً االقسام العملٌة بكلٌات التربٌة الرٌاضٌة لرفع جودة المنتج )الطالب( فً التعلٌم العالً

 الموافقة علً ان تعقد الندوة بالقسم أوالً ثم ٌتم تعمٌمها فً ندوة عامة .القرار:

 سبدسًب : الدراسبت العليب والبحوث 

7/2 

  -دكتوراه(  فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثٌن االتى أسماؤهم بعد :–منح درجة  )الماجستٌر 

منح درجة دكتوراه الفمسفة فى التربية الرياضية لمباحثة / رييام محمد عبد الستار حنيش المدرس المساعد بقسم  -1
عنوان ) التحميل البيوميكانيكى كأساس ب 2213طرق التدريس والتدريب والتربية العممية المقيدة بدوره أكتوبر 
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 بناء التدريبات النوعية لتطوير أداء العب الدائرة فى كرة اليد ( 

منح درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / وئام عبد العزٌز محمود شحاتة المقٌدة بقسم األلعاب بدورة أكتوبر 

ائر المؽلقة والدوائر المفتوحة على مستوى أداء بعض المهارات بعنوان ) تأثٌر أسلوب تدرٌبً باستخدام الدو 3125

 الهجومٌة فى تنس الطاولة (

 الموافقة.القرار:

7/3 

  أحمد حمدى عبد الخالق شرشرتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالةدكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / 

بقسم ألعاب القوى  بعنوان )إنتقاء طالبات المدارس الرٌاضٌة وفقا  والمدرس المساعد  3124دبدوره أكتوبر  المقً

 22/22/3125لبعض القدرات البدنٌة والجسمٌة الخاصة لمسابقات ألعاب القوى ( تارٌخ التسجٌل 

 : تحت إشزاف

 د/ بكر محمد سالم أستاذ ألعاب القوى المتفرغ بقسم ألعاب القوى بالكلٌة 1أ

 أستاذ القٌاس والتقوٌم ورئٌس قسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة        د/ وائل السٌد قندٌل    1أ

 د/ عزة محمد العمرى           أستاذ ألعاب القوى بقسم ألعاب القوى بالكلٌة 1أ

  -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 مشرفا          عاب القوى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  بالكلٌة     د/ بكر محمد سالم                     أستاذ أل1أ

 مناقشا             د/ محمد عنبر محمد بالل              أستاذ ألعاب القوى ورئٌس قسم ألعاب القوى بالكلٌة 1أ

 مشرفا       رٌاضٌة أستاذ القٌاس والتقوٌم ورئٌس قسم أصول التربٌة ال            د/ وائل السٌد قندٌل         1أ

 التربٌة األساسٌة قسم التربٌة  أستاذ مساعد القٌاس والتقوٌم بكلٌة         د/ عبد المحسن مبارك راشد 1م1أ

 البدنٌة والرٌاضة بالهٌئه العامة للتعلٌم التطبٌقى والتدرٌب                                        

 مناقشا                 ورئٌس لجان تطوٌر مادة التربٌة البدنٌة بوزارة التربٌة                                        

 الموافقة.القرار:

7/4 

   محمد أحمد مصطفى العسالتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث / 

والمسجل بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  بعنوان ) تأثٌر التدرٌبات النوعٌة على بعض  3121المقٌد

المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة ومستوى األداء للؽطسة الخلفٌة المكورة من السلم المتحرك لدى براعم الؽطس ( تارٌخ 

 25/2/3125التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 ى نجا   أستاذ متفرغ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوفٌة د صالح محسن عٌسو1أ
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 د/ خالد عبد الحمٌد شافع           أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة 1أ

 د/ عمرو محمود حنفى وهدان         مدرس بقسم المنازالت  بالكلٌة  

  -األساتذة االتى اسمائهم : تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة 

د/ سعٌد عبد الرشٌد خاطر         أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة وعلوم الحركة المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب 1أ

 والتربٌه  

 العملٌة بالكلٌة                  مناقسا                                       

 أستاذ متفرغ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوفٌة       مشرفا  د صالح محسن عٌسوى نجا      1أ

 د/ خالد عبد الحمٌد شافع         أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة وعلوم الحركة بقسم طرق التدرٌس 1أ

 والتدرٌب العملٌة بالكلٌة                مشرفا                                    

 القادر            أستاذ التدرٌب الرٌاضى ) الرٌاضٌات المائٌة ( ورئٌس قسم التدرٌب د/ أشرؾ إبراهٌم عبد 1أ

 الرٌاضً بكلٌة التربٌة جامعة كفر الشٌخ       مناقشا                                                

 الموافقة.القرار:

7/5 

المقٌدة   أسماء حسنى محمد شلتوتتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / 

والمسجلة بقسم طرق التدرٌس  بعنوان " تأثٌر استخدام النماذج التفاعلٌة ثالثٌة األبعاد على تعلم  3125بدورة اكتوبر 

  27/3/3127مهارة الوثب الطوٌل ( تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 أ.م.د/رحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بالكلٌة

 د/ أحمد طلحة حسٌن محمود مدرس بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بالكلٌة 

  -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 د/ محمد عنبر بالل              أستاذ العاب القوى ورئٌس قسم ألعاب القوى بالكلٌة   مناقشا  1أ

 ا.م.د/ إٌهاب عادل فوزي            أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 للبنٌن بالهرم جامعة حلوان    مناقشا                                              

 أ.م.د/رحاب عادل عراقى جبل           أستاذ مساعد بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بالكلٌة   مشرفا  

 الموافقة.القرار:

المقٌد  محمد شحات عبد العظٌم شرفتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /  7/6
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بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة  بعنوان ) برنامج تعلٌمى لبعض مهارات كرة  3125بدورة أكتوبر 

 27/3/3127الٌد فى ضوء التحلٌل الكٌنماتٌكى (  تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 د/ سعٌد عبد الرشٌد خاطر أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة بالكلٌة1أ

 د/ أكرم كامل عبد الكرٌم             أستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلٌة1أ.م

   -اسمائهم :تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى 

 د/ سعٌد عبد الرشٌد خاطرأستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة المتفرغ بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب  والتربٌة العملٌة    مشرفا  1أ

 د/ خالد عبد الحمٌد شافع         أستاذ المٌكانٌكا الحٌوٌة بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب والتربٌة العملٌة    مناقشا  1أ

 براهٌم عبده         أستاذ كرة الٌد بقسم الرٌاضٌات الجماعٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌةد/ السٌد السٌد إ1أ

 للبنٌن جامعه الزقازٌق                                       مناقشا                                                

 أللعاب بالكلٌة                               د/ أكرم كامل عبد الكرٌم                 أستاذ مساعد بقسم ا1أ

 الموافقة.القرار:

7/7 

 شٌماء سمٌر حسٌنى عبد القادر صالحشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة / 

بقسم أصول التربٌة  الرٌاضٌة والتروٌح بعنوان " تقوٌم إدارات التسوٌق باالندٌة الخاصة  3125المقٌدة بدوره أكتوبر 

 8/23/3126فى ضوء إستراتجٌة المحٌط األزرق  " تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 د/ محمد عبد العظٌم شمٌس    أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة 1أ

  -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة االساتذة االتى اسمائهم :

 د/ محمد عبد العظٌم شمٌس       أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة       مشرفا  1أ

 د/ وائل السٌد قندٌل                أستاذ القٌاس والتقوٌم ورئس قسم أصول التربٌه الرٌاضة بالكلٌة     مناقشا  1أ

 د/ عبدالحق سٌد عبد الباسط     أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌه الرٌاضٌة والتروٌح1م1أ

 وقائم بعمل رئٌس القسم جامعة جنوب الوادى                 مناقشا                                         

 الموافقة.القرار:

المقٌدة  هالة مهدى على أبو الرٌشتشكٌل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحثة /  7/2

بدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة و المسجلة بقسم أصول التربٌه الرٌاضٌة والتروٌح  3124بدورة أكتوبر 
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 24/2/3126بعنوان "دراسة معوقات ممارسة طالبات الثانوٌة لألنشطة الرٌاضٌة بمحافظة البحٌرة  "تارٌخ التسجٌل 

 تحت إشزاف :

 اذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌةد/ محمد عبد العظٌم شمٌس    أست1أ

  -تشكٌل لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة اآلتً أسمائهم :

 د/ همٌمة إبراهٌم ناصر حشٌش     أستاذ االدراه الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات جامعة اإلسكندرٌة    مناقشا  1أ

 أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة              مشرفا          د/ محمد عبد العظٌم شمٌس1أ

 د/ فتحى توفٌق فتحى حفٌنة      أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة             مناقشا  1م1أ

 الموافقة.القرار:

7/8 

 3126المقٌد بدورة  أكتوبر فادى محمد السٌد على تسجٌل رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  للباحث / 

والمسجل بقسم  أصول التربٌة الرٌاضٌة والتروٌح  بعنوان "تأثٌر برنامج مقترح للتدرٌب العقلى على بعض 

 المتؽٌرات النفسٌة والمهارٌة لناشئ السباحة "

 تحت إشزاف :

 المائٌة بالكلٌة  تأحمد محمود عبد الحكٌم       أستاذ السباحة بقسم المنازالت والرٌاضٌاد/ 1أ

 د/ نرمٌن رفٌق محمد           أستاذ مساعد بقسم أصول التربٌه الرٌاضٌة والتروٌح بالكلٌة 1م1أ

 د/ محمد حسٌن بكر سلم            مدرس بقسم أصول التربٌه الرٌاضة والتروٌح بالكلٌة

 الموافقة.القرار:

7/9 

 3126المقٌد بدورة  أكتوبر    السٌد على جابر خلف هللاتسجٌل رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  للباحث / 

والمسجل بقسم  أصول التربٌه الرٌاضٌة والتروٌح    بعنوان "إستراتٌجٌة  مقترحة إلدارة األزمات فى اإلدارات 

 التعلٌمٌة بمحفظة البحٌرة " 

 تحت إشزاف :

 د/ محمد عبد العظٌم شمٌس   أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم أصول التربٌة الرٌاضٌة بالكلٌة1أ

 الموافقة.القرار:

7/21 
بقسم طرق التدرٌس والتدرٌب  3123المقٌد بدورة أكتوبر    محمد أحمد مصطفى العسالمد مدة الدراسة للباحث/ 

 41/9/3122حتى  2/21/3126والتربٌه العملٌة لمدة عامٌن فى الفترة من 

 الموافقة.القرار:

المقٌد بدورة  إسالم محمود عبد الحافظالتعدٌل الجوهرى فى عنوان رسالة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة للباحث /  7/22
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المائٌة بعنوان " تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌة على بعض  توالمسجل بقسم المنازالت والرٌاضٌا 3123اكتوبر 

 المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة لدى العبى الساندا وشوو) كونػ فو ( " 

 تحت إشزاف :

 المائٌة  تالمالكمة بقسم المنازالت والرٌاضٌاأ.د/ أحمد سعٌد أمٌن خضر                    أستاذ تدرٌب 

 المائٌة  تد/ أحمد عمر الفاروق الشٌخ                   مدرس بقسم المنازالت والرٌاضٌا

 د/ محمد فتحى نصار ابو السعد       مدرس بقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة المنوفٌه

  -لتعدٌل على النحو التالى :لٌصبح العنوان بعد ا

" تأثٌر استخدام التدرٌبات البالٌستٌة على بعض المتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة لدى العبى الساندا وشوو كونػ فو 

 والتاٌكوندو "

 والتعدٌل فى لجنة اإلشراؾ برفع د/ محمد فتحى نصار لنقل سٌادتة لكلٌة التربٌه الرٌاضٌة  جامعة المنوفٌة

 الموافقة.القرار:

7/23 

 بشأى تسجيل االبحاث

 3122( 4لجنة  شهر)

من السٌد الدكتور/  احمد 2/4/3122بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  بتارٌخ   -
 -كمال عبد الفتاح لتسجٌل ابحاثه بعنوان :

 تارٌخ النشر نوعه عنوان البحث م

بهاقانونا   المصرحبالجسم وأكثر مناطق اللكم استهدافا  وتأثٌرا  "  2

 م( "3123للمالكمٌن المشاركٌن بالدورة االولمبٌة بلندن )
 زوجً

36  /23 /

 م3124

3 
 " تأثٌر استخدام أسالٌب فن الحلقة علً تنمٌة بعض المتؽٌرات

 البدنٌة والخططٌة للمالكمٌن الشباب " 
 زوجً

2  /7  /

 م3125

4 
 فاعلٌة التدرٌب المركبعلً بعض المتؽٌرات البدنٌة "

 ومستوى األداء المهارى لناشئً المالكمة "
 فردي

26  /9  /

 م3125
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" تكتٌكات مالكمً مدارس اللكم الهجومٌة والهجومٌة المضادة وفقا   5

 فردي م("3123ألماكن الحلقة المختلفة بالدورة األولمبٌة بلندن )
28  /6  /

 م3126

 "بروفٌل السلوك التحكٌمى لدي حكام رٌاضة المالكمة" 6
 فردي

7  /23  /

 م3126

7 

" Effect of training program for attack accompanied 
by foot work after feint on development of 

Performance level for boxing juniors " 
 فردي

25  /7  /

 م3127

 
 الموافقة.القرار:

7/24 

من السٌد الدكتور / ابراهٌم عبد 2/4/3122بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  بتارٌخ 

 -الحمٌد االبٌارى لتسجٌل ابحاثه بعنوان :

 تاريخ النشر نوعو مكان النشر عنوان البحث م

1 

تأثير توجيو أحمال تدريبية 
متوازية عمى مستوى األداء 

الحركيةكانكو _ المياري لمجممة 
  KANKU – DAI داى  كاتا
KATA 

بحث منشور في المجمة 
العممية نظريات 

وتطبيقات ، كمية التربية 
الرياضية، أبو قير 
 جامعة اإلسكندرية

 م31/12/22213 مشترك

2 

تأثير برنامج تدريبي لتحركات 
القدمين عمى بعض محددات 

األداء اليجومي لالعبي 
 الكاراتيوالكوميتو في رياضة 

مجمة أسيوط لعموم 
وفنون التربية الرياضية ، 

 جامعة أسيوط
 1/12/2214 فردي
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3 

تأثير استخدام التدريب 
البميوميترك عمى سرعة األداء 
المياري لبعض أساليب المكم 

اليجومية لالعبي الفريق 
القومي المصري لمكاراتيو 

 م2212

مجمة أسيوط لعموم 
وفنون التربية الرياضية ، 

 جامعة أسيوط
 1/12/2214 فردي

4 

Effect of special 
training determinants 
kime on the skill 
performance standard 
of the motor package 
(Unsu. Kata) for the 
Karate Egyptian 
National Team players 

International 
Journal of Sport 

Science & Art 
(IJSSA) 

 18/8/2215 مشترك

5 

تأثير أحمال تدريبية مقترحة 
لتنمية بعض القدرات الحركية 

الخاصة و فاعميتيا عمى 
استخدام محددات اليجوم 

المضاد المقابل في رياضة 
 الكاراتيو

المجمة العممية لعموم 
وفنون الرياضة ، كمية 
التربية الرياضية لمبنات 
 بالجزيرة ، جامعة حموان

 15/9/2215 فردي

6 

فاعمية استخدام اليجوم  
المباشر لبعض ميارات 

الذراعين  الفردية والمركبة  
عمى نتائج المباريات في 

 رياضة الكاراتيو

المجمة العممية لعموم 
وفنون الرياضة ، كمية 
التربية الرياضية لمبنات 
 بالجزيرة ، جامعة حموان

 23/2/2216 فردي
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7 

Development of the 
Determinants of tactical 
performance with 
significance of the 
monthly Biorhythm and 
their effect on the 
results of Kumite 
Matches in Karate 

International 
Journal of Sport 

Science&Art 
(IJSSA) 

 1/3/2216 فردي

 
 الموافقة.القرار:

7/25 

أحمد عمر من السٌد الدكتور د/ 2/4/3122بناءأ على الطلب المقدم للقسم المنازالت والرٌاضات المائٌة  بتارٌخ 

 -لتسجٌل ابحاثه بعنوان :  الفاورق

كأحد معايير التقييم في القانون الدولي وتأثيرىا عمي مستوي أداء  Stancesتدريبات مقترحة لتحسين أداء الوقفات  -1
 برياضة الكاراتيو kataناشئي الجممة الحركية " الكاتا" 

برنامج تدريبي مقترح لتحسين سرعة النقل الحركي لمرجمين وتأثيره عمى مستوى أداء بعض الجمل الحركية  -2
 برياضة الكاراتيو Kata"كاتا"

األساليب اليجومية المركبة لمركالت عمى فاعمية األداء اليجومي بالرجمين لدى العبى تأثير استخدام بعض  -3
 الكاراتيو

تأثير استخدام شكل مقترح لموحدة التدريبية اليومية في ضوء النمط الخططي لممنافس واستراتيجية التعامل معو عمي  -4
 محددات المعب التكتيكي ونتائج مباريات الكوميتو

5- The Effect of Directed Exercises to Improve some Technical Difficulties in Performance 
as one of Evaluation Standards in International Law on Performance Level of Motor 
Phrases (Kata) in Karate 

6- The Effect of Plyometric Skill Exercises on Developing the Starting Speed in Light of 
Time Division of the Attack in Actual Fighting “Kumite” 

 الموافقة.القرار:

 سببعًب : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

 م   3127/3122بـخـصـوص مــعــرض الـمـالبـس لعام  مـهـا الـزٌـنـىبـشـان الـتــقــرٌـر الـمــقــدم مـن الـدكـتـوره/  2/2

 . االطالع عمي التقرير ويوصي المجمس بتفعيل المعرض سنويًا حتي يتم استفادة أكبر عدد من الطالب منهم تم  : القرار



07 

 

2/3 
 ةـٌـلــكــالـم ب3122ام ـعـد االم للــٌــل عـفـداد لحـبشأن االع

 الموافقة . : القرار

2/4 
 1 االرشادات علٌهابشأن توزٌع صنادٌق القمامة داخل الكلٌة بالمبنٌٌن أ، ب وكذلك وضع 

 الموافقة . : القرار

 1م 3122 –م 3127بشأن مقترح لفعالٌة تكرٌم الحاصلٌن على الدراجات العلمٌة فً العام الجامعً  2/5

 الموافقة . : القرار

بما ٌفٌد بموافقة مجلس خدمه المجتمع  االداره العامة لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌئةبشأن الخطاب الوارد من  2/6

م 35/2/3122( بتارٌخ 6م وموافقة مجلس الجامعة بجلستة رقم )25/2/3122( بتارٌخ 6وتنمٌة البٌئه بجلستة رقم )

 بخصوص تؽرٌم من ٌقوم بالتدخٌن فى حرم الكلٌة مبلػ وقدرة خمسون جنٌها والتزٌد عن مائة جنٌها 

 الموافقة . : القرار

2/7 

 

بخصوص عقد ندوة بعنوان المستحدثات فى قانون السباحة بعد دورة  قسم المنازالت والرٌاضٌات المائٌةبشأن طلب 
 األلعاب 

 م                      29/4/3122م ( وذلك ٌوم االحد الموافق 3127االولمبٌة الحادٌة والثالثٌن ) رٌودى جابٌرو 

 الموافقة . : القرار

  -: مب يستجد مه أعمبل : ثبمنبً 

اعفاء السٌد أ.د / محمد عبد العظٌم شمٌس االستاذ بقسم اصول التربٌة والتروٌح من عضوٌة مجلس الكلٌة كأحد  9/2 

الخبراء نظرا  لتؽٌبه بدون عذر " اربعة " اجتماعات متصلة وٌقترح المجلس ترشٌح السٌد أ.د/ حمدي عبده عبد الواحد 

 المتفرغ بقسم المواد الصحٌة كأحد الخبراءعاصم االستاذ 

 الموافقةالقرار : 

 ........... وهللا ولى التوفٌق. ظهراً الثانٌة  اختتمت الجلسة فً تمام الساعةوما لم ٌستجد من أعمال 

 

  أهيــــي الوـجلس       

 
عويــــد                

 الكليــــــة

أ.د/ هحود إبزاهين 

 الباقيزى
 

أ.د/ هحود طلعت         

 أبو الوعاطي 
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