
 

 
 

  قسى انعالقاث انثقافٍتجتًاعايحضس  

 2017/2018انعاو انجايعً  83زقى انجهست 

 12/9/2017انتازٌخ  
بدء 

االجتًاع 
 ص10

َهاٌت 
االجتًاع 

 و1

يكاٌ 
انإلجتًاع 

 المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةيكتب 

 
: انحضـــــــــــــــــــــىز

بسئاست 83 عقدث انجهست زقىص10و  فً تًاو انساعت 12/9/2017 انًىافق  انثالثاءَه فً ٌىوإ
:   وبحضىز كم يٍيجدي يحًىد فهٍى زئٍس انهجُت/اندكتىزألستاذ ا

  :واعترز عٍ انحضىز 

 
واٌرشؼٍة تاٌغادج " تغُ هللا اٌشؼّٓ اٌشؼٍُ"ظٍغح تزوش  هجدٌ هحوىد فهين/ اٌذورىس األعرار افررػ اٌغٍذ:إلفرراغ ا

. عٍادذه ٌؼشض وِٕالؾح اٌّىضىػاخ اٌىاسدج تعذوي األػّاي شُ أرمً ٌعٕح اٌؼاللاخ اٌصمافٍح أػضاء

اٌّصـــادلاخ : أووًال 

 7/8/2017تراسٌخ ػٍى ِؽضش اٌعٍغح اٌغاتمح اٌّصادلح  1/1

ِراتؼح ِا ظاء ِٓ ِىضىػاخ : اٌمشاس

ِىضىػاخ اإلؼاطح 

عاطف سيد أحود عثد الفتاح  األستاذ الوساعد لحضىر دورج صقل الوحاضرين الدوليين / د .م.الطلة الوقدم هن  أ 2/1

 سثتوثر 22 إلً 18فً الوستىي األول توركز التنويح االقليوً التاتع لالتحاد الدولً أللعاب القىي  فً الفترج هن 

2017 

 0 اٌالصِهق ٌشفغ اوِش ٌّعٍظ اٌىٍٍح طثماًال ٌّىافمح ِعٍظ اٌمغُ ِغ ِىافاج اٌؼاللاخ اٌصمافٍح تاو واس:اٌمشاس
 

انىظٍفت االسى و 
 زئٍسا  يجدي يحًىد فهٍى/ د.أ 1
 عضىا  يحًد يحًد شكى/ د.أ 2
 عضىًا  َبال احًد بدز/ د.و.أ 3
 عضىًا  شسٌف عبدانًُعى                                           / د.و.أ 4
 عضىًا  يحًد بٍهً ابساهٍى بٍهً                                   / و د .أ 5
 عضىًا  عًسو يحًد جعفس/ د  6
 عضىا شادٌت عطٍت شبم/ انسٍدة  7
 سكستٍسًا فتحٍت فتحً عفٍفً عطاهلل/ انسٍدة  8
 

انىظٍفت االسى و 
1   
2   



       كلية التربية
  

عزه هحود عثد الحويد العوري  لحضىر دورج صقل الوحاضرين الدوليين فً / د .الطلة الوقدم هن  أ 2/2

 22 إلً 18الوستىي األول  توركز التنويح االقليوً التاتع لالتحاد الدولً أللعاب القىي فً الفترج هن 

 .2017سثتوثر 

 0 ٌشفغ اوِش ٌّعٍظ اٌىٍٍح طثماًال ٌّىافمح ِعٍظ اٌمغُ ِغ ِىافاج اٌؼاللاخ اٌصمافٍح تاوواسق اٌالصِه:اٌمشاس
 

 سئٍظ اٌعاِؼح وأوادٌٍّح اٌثؽس اٌؼًٍّ واٌرىٕىٌىظٍا تؾاْ/ اٌخطاب اٌىاسد إٌٍٕا  ِٓ ِىرة اٌغٍذ اٌذورىس 3/1

تخصىؿ ذمذٌُ اٌذػُ ٌٍعهاخ اٌثؽصٍح اٌّصشٌح ٌرٕظٍُ اٌّؤذّشاخ واٌثشاِط اٌرذسٌثٍح وإٌذواخ ووسػ اٌؼًّ 

ووزٌه دػُ اٌثاؼٍصٓ اٌّصشٌٍٓ ٌٍّؾاسوح فً اٌّؤذّشاخ واٌٍماءاخ واٌّؼاسض واٌّغاتماخ اٌذوٌٍح اًٌ دػُ 

اٌطالب اٌّىهىتٍٓ واٌفشق اٌثؽصٍح ِٓ طالب اٌّذاسط واٌعاِؼاخ تهذف وظىد ذىاصً واؼرىان ِثاؽش تٍٓ 

اٌثاؼصٍٓ اٌّصشٌٍٓ ؤظشائهُ تاٌخاسض وػًٍ اٌغادج اٌشاغثٍٓ فً اٌؽصىي ػًٍ اي ِٓ أىاع اٌذػُ اٌرمذَ 

 http://submission.asrt.sci.eg:ٌٍرغعًٍ وِال إٌّارض ِٓ خالي اٌشاتظ اٌراًٌ 

 

ذُ اٌرىصٌغ ػًٍ األلغاَ اٌؼٍٍّح تاٌىٍٍح :اٌمشاس

 

3/2 

 اوذفالٍاخ واٌّؤذّشاخ اداسج اٌّشوضٌح ٌٍؼاللاخ اٌصفالٍح اداسج اوذفالٍاخ اٌخطاب اٌىاسد إٌٍٕا ِٓ اداسج

 واٌّرضّٓ ذٍمٍهُ وراب وصاسج اٌخاسظٍح تؾاْ ِماتٍح ِذٌش ِؼهذ 15/8/2017واٌرثادي اٌرعاسي تراسٌخ 

 0اٌذساعاخ اٌرّٕىٌح اٌراتغ ٌىٍٍح اٌؼٍىَ اؤغأٍح تعاِؼح ٍٔشؤً

 
ذُ اٌرىصٌغ ػًٍ األلغاَ اٌؼٍٍّح تاٌىٍٍح :اٌمشاس

اٌذوًٌ  )ٔائة سئٍظ اٌعاِؼح تؾاْ اٌّؤذّش اٌؼًٍّ اٌغاتغ / اٌخطاب اٌىاسد إٌٍٕا  ِٓ ِىرة اٌغٍذ اٌذورىس  4/2

اٌرشتٍح اٌىظذأٍح فً اٌّعرّؼاخ اٌؼشتٍح فً ضىء "  ظاِؼح إٌّىفٍح تؼٕىاْ تىٍٍح اٌرشتٍح  تؾٍٓ اٌىىَ (اٌصاٌس 

  2017 اورىتش 12-11فً اٌفرشج  "اٌرؽذٌاخ اٌّؼاصشج

 

 

ذُ اٌرىصٌغ ػًٍ األلغاَ اٌؼٍٍّح تاٌىٍٍح :اٌمشاس

اٌّؤذّش اٌذوًٌ اٌصاٌس  فً )ٔائة سئٍظ اٌعاِؼح تؾاْ / اٌخطاب اٌىاسد إٌٍٕا  ِٓ ِىرة  اٌغٍذ اٌذورىس 4/3

اٌرشاز اٌؼًٍّ اٌؼشتً اوعالًِ اصاٌح وِؼاصشج، واتذاع " تؼٕىاْ  (ذاسٌخ اٌؼٍىَ ػٕذ اٌؼشب واٌّغٍٍّٓ 

 2017 دٌغّثش 7-5فً اٌفرشج ِٓ 0تاٌذوٌح اوِاساخ "وذصالف وذؼاٌؼ

 

ذُ اٌرىصٌغ ػًٍ األلغاَ اٌؼٍٍّح تاٌىٍٍح  :اٌمشاس

 تؾاْ اوِأح اٌؼاِح ٌّعٍظ اٌىؼذج سئٍظ اٌعاِؼح/ اٌخطاب اٌىاسد إٌٍٕا  ِٓ ِىرة  اٌغٍذ اٌذورىس 5/1

اٌرؼاوْ اٌؼشتً فً ِىاظهح اوسهاب وذؽمٍك اٌرٍّٕح " اولرصادٌح اٌؼشتٍح تصذد ذٕظٍُ ِؤذّش ذؽد ػٕىاْ 

               2017/ 10 /25اٌفرشج ِٓ" اولرصادٌح

ذُ اٌرىصٌغ ػًٍ األلغاَ اٌؼٍٍّح تاٌىٍٍح :اٌمشاس

 

 . اٌىاؼذج  هشاًال اخررّد اٌعٍغح فً ذّاَ اٌغاػحوِا ٌُ ٌغرعذ ِٓ أػّاي 

 

 اٌؼاللاخ اٌصمافٍح                                                                             سئٍظ اٌٍعٕح

 

 (ِعذي ِؽّىد فهٍُ/ د0ا)                                                                                         

 
 QS0000000F101205 :سلُّٔىرض 

َ 27/9/2016 ( 1/0 )اإلصذاس 


