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 محضر اجتماع

 (617الجلسة رقم )

 م1064/1065في العام الجامعي 

 م 61/5/1065 الموافق ثلاثاءالمنعقدة يوم ال
 ـــــــــــــــ

 الموافق ثالثاءاجتمع مجلس الكلية بمقر إدارة الكلية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال
وبحضور كل عميد الكلية  حمدى محمد عباس السيسىم برئاسة السيد األستاذ الدكتور/  61/5/1065

 -من :
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لبيب عبد العزيز لبيبأ.د/  6
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د / إبراهيم محمود غريب 1
 رئيس قسم التمرينات والجمباز  اللطيف الخولىأ.د / أشرف عبد  3
 رئيس قسم المواد الصحية  أ.د / حمدى عبده عاصم 4
 رئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح أ.د/ محمد إبراهيم الباقيرى 5
 رئيس قسم المنازالت والرياضات المائية أ. د/ منى مصطفى محمد على 1
 رئيس قسم األلعاب أ.د / محمد طلعت أبو المعاطى 7
 رئيس قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د/ مجدى محمود فهيم محمد 8
 بقسم  األلعاب  أستاذ  د/ محمود حسن الحوفى   أ. 9
  أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / نعيم محمد فوزى  60
 التدريس والتدريب والتربية العمليةأستاذ بقسم طرق  أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 66

61 
أستاذ بقسم األلعاب ومدير وحدة ضمان الجودة والتطوير  د / طارق محمد النصيرىأ.

 المستمر 
 أقدم أستاذ مساعد  أ.م.د/ طارق محمد عبد الرؤف 63
 أقدم مدرس  د/ مها محمد الزينى  64
 أستاذ متفرغ بقسم األلعاب  أ.د / محمد جمال الدين حمادة  65
 بقسم المواد الصحية  أستاذ متفرغ أ.د / حسين محمد صادق داود 61
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية أ.د /صالح محسن عيسوى نجا  67
 أستاذ بقسم المنازالت والرياضات المائية  أ.د / أحمد عبد الحميد عمارة 68
 أستاذ بقسم ألعاب القوى  أ.د / عزة محمد عبد الحميد العمرى  69

  واعتذر عن الحضور :
 رئيس قسم العاب القوى أ.د / بكر محمد أحمد سالم

 أستاذ بقسم ألعاب القوى حمد عنبر باللأ.د / م
 عن الحضور :وتغيب 

 أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية والترويح  عبد العظيم شميسأ.د / محمد 
 أستاذ متفرغ بقسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  أ.د / سعيد عبد الرشيد خاطر 

 . محمد إبراهيم الباقيرىد/  أ.  وتولى أمانة الجلسة
 ادة ــــــــالرحمن الرحيم والترحيب بالس بسم الله ــ ــــــوقد أستهل األستاذ الدكتور/ رئيس الجلسة ب

 أعضاء المجلس 
 -:التاليمناقشة جدول األعمال  فيثم شرع سيادته 
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 محضر اجتماع

 (617الجلسة رقم )

 م1064/1065في العام الجامعي 

 م 61/5/1065 الموافقثلاثاء الالمنعقدة يوم 

 لمجلس الكلية المنعقدة بتاريخ( 661رقم ) أوالً: المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة 

 . م 11/4/1112

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

 الموضوع األول : 

 عرض الموضوعات الواردة من المجلس األعلى للجامعات.

 أحيط المجلس علماً. : القرار
 :  الموضوع الثانى

مايو المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر 
5102  

ً  القرار :   . أحيط المجلس علما

 :  الموضوع الثالث
 وضع آليات لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين بالجهاز اإلداري بالكلية

 :شئون أعضاء هيئة التدريس **
 ل  :األوالموضوع 

أحمد سعيد أمين  /الدكتورالطلب المقدم من بشأن الخطاب الوارد من قسم المنازالت والرياضات المائية 

بوظيفة أستاذ تدريب مالكمة بذات  بخصوص الموافقة علي تعيين سيادتهقسم الاألستاذ المساعد ب خضر

القسم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة أستاذ يوم الخميس الموافق 

م بعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة أستاذ تدريب 21/3/1122

 .مالكمة بذات القسم والكلية والجامعة 

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 الموضوع الثانى : 
الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / نجالء فتحي الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن 

تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب و ذلك للعمل بجامعة للموافقة على مهدي األستاذ المساعد بالقسم 

 جازان بالمملكة العربية السعودية للعام السادس .

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 الموضوع الثالث : 
الطلب المقدم من الدكتورة / سالي محمد أبو والي الخطاب الوارد من قسم التمرينات والجمباز بشأن 

تجديد األجازة الخاصة بدون مرتب وذلك للعمل  علىللموافقة المدرس بقسم التمرينات و الجمباز 

 بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث .

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 

 

 الموضوع الرابع : 
السيدة  الطلب المقدم منالخطاب الوارد من قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية بشأن 

تجديد األجازة الخاصة قسم للموافقة على األستاذ المساعد بال سوزان بدران محمد سليمانالدكتورة / 

 بدون مرتب و ذلك للعمل بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية للعام السادس .

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :
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 الموضوع الخامس :
الوارد من قسم علوم الصحة الرياضية بشأن الطلب المقدم من أ.د / سعيد فاروق عبد القادر الخطاب 

األستاذ بالقسم والمعار الى جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 . 5102/5102التابع لكلية التربية لتجديد اإلعارة للعام الدراسى التاسع  

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة ار :القر

 الموضوع السادس :
 األساااتاذ بالقسااام  الخطااااب الاااوارد مااان قسااام ألعااااب القاااوم بشاااأن الطلاااب المقااادم مااان أ.د / محماااد عنبااار باااال  

 بشأن تكليف سيادته لتدريب المنتخب المصرم لكرة الهدف فى مهمة قومياة بنااء علاى القارار الاوزارم اعتباارا  

 م .  31/4/1122حتى  21/4والفترة من   4/1122/ 22حتى  4/ 2من 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 :عالقات الثقافية **لجنة ال
 : الموضوع األول

( بتاريخ 8الخطاب الخاص بالتوصية الصادرة من مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم )

، والخاص بضرورة ورود التقرير عن المهمة العلمية )مؤتمر ـ دورة ـ ورشة عمل ..  22/4/2102

 الخ( مكتوب على الكمبيوتر خال  ثالثة أشهر من عودة العضو .

األقسام العلمية بالكلية للتنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ضرورة التعميم على  :القرار

 ( إلستيفاء التقرير عقب أى المهمة العلمية )مؤتمر ـ دورة ـ ورشة عمل .. الخ

  : الموضوع الثاني

األستاذ بقسم المنازالت  -الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/مصطفى سامى مصطفى عميرة 

لتسجيل قائمة األبحاث الخاصة  3/2/2102المائية بالكلية، بموافقة مجلس القسم في  والرياضات

 (6أبحاث, وكذا طلب الموافقة على صرف تكاليف النشر الدولى عن البحث رقم ) (7بسيادته وعددها )
. 

, وكذا الموافقة على طلب صرف هعالي إليهاالموافقة على تسجيل األبحاث السبعة المشار    :القرار 

العالقات الثقافية بالكلية  بموافاةتكاليف النشر الدولى عن البحث السادس، على أن يخاطب سيادته 

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . المطلوبة معتمدة ومختومة قاواألورباالستمارات 

 :  الثالث الموضوع

المدرس بقسم ألعاب القوم بالكلية, للموافقة  -الدكتورة/ نبا  أحمد بدر الطلب المقدم من السيدة األستاذة 

 .3/2/2102( أبحاث خاصة بسيادتها بمجلس قسم ألعاب القوي في 7على تسجيل عدد )
عاليه، على أن تخاطب سيادتها بموافاة  إليهاالموافقة على تسجيل األبحاث السبعة المشار  : القرار

 مع رفع األمر للسيد  ق المطلوبة معتمدة ومختومةاية باالستمارات واألورالعالقات الثقافية بالكل

 أ.د / رئيس الجامعة .

 :   الرابع  الموضوع

األستاذ مساعد بقسم األلعاب بالكلية  -الطلب المقدم من السيد األستاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالرؤف 

 وهما كالتالى:( بحث خاص بسيادته، 2، على تسجيل عدد )4/2/2102بتاريخ 

وضع مستويات معيارية لقبو  طالب بقسم التربية البدنية جامعة الملك فيصل) الذم تم نشره   -1

 م 2101جامعة المنوفية  –فى كلية التربية الرياضية 
2- Body shape Dissatisfaction Weight status and ph ysical Activity 

among a sample  university students  in Saudi Arabia      ، 

 . 2103الذم تم نشره فى مجلة عام و
عاليه، على أن يخاطب سيادته بموافاة العالقات  إليهاعلى تسجيل البحثين المشار الموافقة  : القرار

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  المطلوبة معتمدة ومختومة واألوراقالثقافية بالكلية باالستمارات 

 الجامعة .

 :الخامس  الموضوع
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الخطاب الموجه من إدارة العالقات الثقافية لألقسام العلمية لتوجيه عناية السادة أعضاء هيئة التدريس 

أو  –بالكلية على ضرورة تسجيل األبحاث العلمية السابق نشرها فى المجالت العلمية الدولية والمحلية 

 ا تسجيلها بسجالت الجامعة.لت تحت النشر على الموقع اإللكترونى بالكلية, وكذاالتى ماز

  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . التوزيع على األقسام العلمية لألهمية:  القرار

 :السادس  الموضوع

األكاديمية  CADEالخطاب الخاص بلقاء السيد السفير المصرم فى موزمبيق مع نائب رئيس مؤسسة 

 الموزمبيقية , الوارد فيه :

للجامعات المصرية والمؤسسات األكاديمية للمشاركة المعرض التعليمى دعوة موجهة  -1

 .5102السنوم الذم تنظمه الموسسة فى شهر مايو 

الى مصر لزيارة  CADEقيام الجهات المعنية المصرية بتنظيم زيارة لفريق مؤسسة  -1

 الجامعات ومؤسسات التدريب . 

 ع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .مالتعميم على األقسام العلمية بالكلية    القرار :

  :السابع  الموضوع

الموضوع الخاص بترشيح خبراء من بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لتأليف سلسلة كتب 

 وريادة االبتكارباللغة العربية عن اإلبتكار وريادة األعما , تمهيدا إلعداد مقررات جامعية عن "

على  والترقيةاألعما " علي أن ترسل الترشيحات مصحوبة بسيرة ذاتية مختصرة، وكذا سابقة التأليف 

 office@ncie.orgالبريد األلكتروني 
 . مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . التوزيع على األقسام العلمية لألهمية : القرار

 : الثامن  الموضوع

الخطاب الخاص بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية قبل عرض مقترحات التعاون مع أنشطة 

 االتصا فى مصر ,وذلك حيث تعد وزارة الخارجية نقطة   UNDPبرنامج األمم المتحدة األنمائى 

 الوطنية.

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس  ضرورة التوزيع على األقسام العلمية بالكلية، للعمل بالتنبيه : القرار

 الجامعة .

 **لجنة شئون التعليم والطالب

 الموضوع األول :
التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمود مصطفى عبد الحميد شديد المقيد بالفرقة الثانية والموصى بخصوص 

 . 1124/1122 فيه بقبو  العذر المرضى عن دخو  امتحانات الفصل الدراسى األو  للعام الجامعى

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 : الموضوع الثانى
بخصوص التقرير الطبى المقدم لسيادة أ.د / عميد الكلية من الطالب محمد أشرف محمد محمد خليفة المقيد 

م لمرض  1122/ 1124الجامعى بالفرقة الثانية لقبو  العذر عن دخو  امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام 

 والده بمرض مزمن ومرفق تقارير الحجز بالمستشفى والتحاليل الطبية .

  الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :

 : الموضوع الثالث
 12المقدمة من أ.د / رئيس قسم طرق التدريس لوكيل الكلية والذم يطالب بها حرمان عدد بخصوص المذكرة 

طالب من دخو  امتحان طرق التدريس المقرر امتحانها بالفصل الدراسى الثانى بعد إرسا  اإلنذارات بنسبة 

 الغياب .

  الموافقة على ما جاء بالمذكرة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة : القرار

 :الموضوع الرابع 
زيد واعتذاره عن دخو  االمتحانات للفصل التقرير الطبى المقدم من الطالب / محمد جما  أبو بخصوص 

 . 1124/1122الدراسى الثانى لعام 

  رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة معالموافقة   : القرار
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 **لجنة الدراسات العليا والبحوث :

 الموضوع األول :

 -ية للباحثين االتى أسمائهم بعد  :منح درجة الماجستير فى التربية الرياض

إيهاب مصطفى صقر المسجل بقسم المواد الصحية بعنوان "   برنامج تأهيلي مقترح على  -6

 "تحسين حالة مصابي الشلل النصفي السفلى الناتج عن الجلطة المخية )دراسة حالة ( 
دراسة تحليلية لبعض متغيرات األداء لناشئات تنس " اولفيا وديع فرنسيس مرقص بعنوان  -1

 "  1061طولة العالم سنة فى ب 68الطاولة تحت 
تأثير استخدام التدريب البليستى على القوة االنفجارية بعنوان " محمد حمامة  الله محمد عبد -3

 دقة التصويب لدم ناشئ كرة القدم " ومستوم قوة و

 "  تقويم النشاط الرياضي فى الجامعات الخاصة" خالد محمد فتحى محمود بعنوان  -4
بعض  ةتأثير برنامج ترويحى رياضى مقترح لتنمي "شوح المسجل بعنوان أحمد سعيد األ -5

 المهارات األساسية للتنس لطالب كلية  التربية الرياضية "       
درجة الماجستير فى التربية الرياضية وذلك  على منح الباحثين المذكورين عاليهالموافقة  القرار :

مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الحكم و المناقشةبناءا على التقارير الفردية والتقرير الجماعي للجنة 

 .الجامعة 

 :الموضوع الثانى 

 -: بعدم اعتماد التقارير السنوية للباحثين االتى اسمائه

 المواد الصحية   حمد                                      السيد صالح السيد أ-6
 المواد الصحية         سالى عبد الستار عامر                                     -1
 =======   محمد وحيد عبد السالم دياب                                 -3

 =======                              محمد طارق عبد العزيز السويفى -4
 ياسر صافى عبد الحميد عبد الرحمن                 المنازالت والرياضات المائية -5

 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :

   : الموضوع الثالث

 -:مد مدة الدراسة للدارسين االتى أسمائهم بعد 

 .والمسجل بقسم المواد الصحية  1008 أكتوبررامز ربيع عبد التواب المقيد بدورة -6

والمسجل بقسم العاب القوم حيث انتهت المدة  1009 أكتوبرشلبى المقيد بدورة  محمد مصطفى عبده-1

من إجراءات البحث يحتاجوا لهذا لمد لمدة  نولعدم انتهاء الباحثيم  30/9/1064القانونية للدارسين فى 

 . 30/9/1065الى  6/60/1064أو  فى الفترة من  معا

 رئيس الجامعة .مع رفع األمر للسيد أ.د / الموافقة بناءا على موافقة القسم   القرار :

 :الموضوع الرابع 

سليمة المسجل بقسم المنازالت والرياضات المائية  د/ محمود عبد المجي تعديل فى عنوان البحث للباحث

تأثير استخدام نواتج تعلم بعض مهارات سالح سيف المبارزة على بعض المتغيرات البدنية " بعنوان 

  -العنوان بعد التعديل على النحو التالي :ليصبح والمهارية لذوم االحتياجات الخاصة 

 "تأثير برنامج تعليمى باستخدام مهارات سالح سيف المبارزة على بعض نواتج التعلم للمعاقين ذهنيا " 

لجنة اإلشراف لغير جوهرى الوارد من القسم وذلك بناءا على موافقة الموافقة على التعديل ا القرار :

 المشكلة من : 

 مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية أستاذعزب                       إبراهيمحمد د/ أ

 ستاذ مساعد بقسم المنازالت والرياضات المائية أد/ محمد عباس صفوت                    

 د/رشا فرج مسعود العربي                  مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية 

 : الموضوع الخامس
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تعديل فى لجنة اإلشراف لرسالة الماجستير فى التربية الرياضية للباحث / محمد السيد عبد الفتاح حبيب 

 روالمسجل بقسم المواد الصحية بعنوان " الثقافة الصحية وعالقتها بانتشا 1063المقيد بدورة أكتوبر 

 .ة القناطر التعليمية بالجيزة أمنشساسى بإدارة يذ المرحلة األولى من التعليم األالتشوهات القوامية لتالم

 -:لجنة اإلشراف قبل التعديل 

 الصحة الرياضية جامعة المنيا  أستاذد/ ناصر مصطفى السويفى                    .أ

 هضافتالرياضية جامعة حلوان والذم تم إ الصحة أستاذ   حمد على حسن أأ.د/ 

 . 64/4/1065بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ 

 44وهو يوسف عبد العليم النصاب الخاص بــ د/عبد الحليم  يرجأ للقسم نظراً الستيفاء  القرار : 

 .بحث 

 : الموضوع السادس

أ د(  والذى يب دكتوراه –ماجستير  –النظر  فى تحديد موعد االمتحان لطالب الدراسات العليا ) دبلوم 

  -وذلك على النحو التالى : 21/6/2145 ىوينتهى ف 41/6/2145من 

 -:مرحلة الدبلوم  أوالً 

 وقيت االمتحانت زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

األربعاء 

60/1/1065  
 6-60 3 طرق التدريس والتدريب

 6-60 3 لتربية الترويحيةا  61/1/1065السبت 

 6-60 3 الجانب النظرم للتخصصات العملية 65/1/1065الثنين ا
األربعاء 

07/6/2102 
 6-60 3 المواد الصحية

 -:ثانيا درجة الماجستير الفرقة األولى 

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ 

األربعاء 

60/1/1065  
 "  تدريب "علم التدريب الرياضى 

 تنظيم وإدارة التربية الرياضية 

 " إدارة "
3 60-6 

السبت 

61/1/1065  
 البحث العلمى فى التربية الرياضية

3 60-6 

نين الثا

65/1/1065 
 تنظيم وإدارة المعسكرات الرياضية

 تحليل حركى للنشاط الرياضى 
لنشاط افسيولوجيا - عالقات عامه 

مواد )الرياضى وسائل معينة 

 (اختياريه

3 60-6 

األربعاء 

07/6/2102 
 ةاللغة اإلنجليزي

3 60-6 

السبت 

21/6/2102 
 مقدمة فى اإلحصاء

3 60-6 

 -: الماجستير الفرقة الثانية

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

 6-60 3االختبارات والمقاييس فى التربية األربعاء 
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 الرياضية 60/1/1065

حلقة بحث فى مشاكل التنظيم  61/1/1065السبت 

 واإلدارة 

حلقة بحث فى مشاكل التدريب 

 الرياضي

3 60-6 

 سيكولوجية التعليم الحركى 65/1/1065الثنين ا

 اإلمكانات فى التربية الرياضية

تنظيم وإدارة نادي  –التربية الصحية 

 رياضي  مواد اختيارية 

3 60-6 

 -: األولىالفرقة  ثالثا درجة الدكتوراه

 توقيت االمتحان زمن االمتحان المقرر اليوم و التاريخ

 0-01 3 إحصـــــاء  60/1/1065األربعاء 
 0-01 3 حلقة بحث فى البحوث العلمية 61/1/1065السبت 

فلسفة ومبادئ التربية الترويحية    1/1065/ 65 الثنينا

 اختياري

 بيولوجيا النشاط الرياضي اختياري

 ميكانيكا حيوية 

3 01-0 

 -:الدكتوراه الفرقة الثانية 

 توقيت االمتحان االمتحانزمن  المقرر اليوم و التاريخ

 6 -60 3 التقويم فى التربية الرياضية 60/1/1065األربعاء 

 6-60 3 الحركيةأسس المهارات طبيعة و 61/1/1065السبت 
 التربية الرياضية فلسفة 65/1/1065االثنين 

 3 
60-6 

 
العاب  –) سالح  التدريب العلمى  67/1/1065األربعاء 

 3 قوم (
60-6 

 

 الموافقة مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة  :القرار 

 الموضوع السابع 

من بيان بموقف  مالنظر فيما ورد من قسم المنازالت والرياضات المائية بعدم استالم ما يخص القس

  -الدارسين النتهاء المدة القانونية لهم وهم على النحو التالي :

 مالحظات لجنة اإلشراف االسم م

 مد عام أخير د/ محمد حسين بكر سلم  –أ.د /احمد عبد الحميد عمارة  عدنان سمير السيد درويش  6

 30/9/1065تنتهى  د/ احمد عمر الفاروق –د/ محمد عباس صفوت  كريم محمد فوزم راضى 1

د/ عمرو سعد  –د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  محمد احمد عبد الرحمن السيد  3

 جعفر
 30/9/1065تنتهى 

د/ احمد محمود عبد  –أ.د/ منى مصطفى محمد على  مهيمن إسحاق احمد الكردم  4

 د/ وسام محمد زكى  –الحكيم 

 هانتهت مدت

يحتاج  30/9/1064

 لمد

 30/9/1065تنتهى فى د/إبراهيم عبد الحميد االبيارم  –د/ احمد سعيد خضر  عبد الخالق سعد عبد الخالق  5
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 د/رضا يوسف يسرم 

 30/9/1065تنتهى فى  خضر أميند/ احمد سعيد  –/ عبد الحليم محمد معاذ  عبد الوهاب هال  السعيد 1

 30/9/1065تنتهى فى  خضر  أميند/ احمد سعيد  –د/ عبد الحليم محمد معاذ  محمد احمد عبد العاطى الشوربجى 7

 د/ عبد الحليم محمد معاذ  -د/ نعيم محمد فوزم  صابر عفيفى إمام إبراهيم  8

 حمد عمر الفاروق أد/ 
 30/9/1065تنتهى فى 

حمد محمود عبد أد/  –.د/ منى مصطفى محمد على  أميرة عبد الرحمن احمد عوض  9

 الحكيم
 30/9/1065تنتهى فى 

6
0 

 أ.د /احمد عبد الحميد عمارة د/ محمد فتحى نصار محمد حسن ابو زنة 
 30/9/1065تنتهى فى 

6
6 

 د/ منى محمد كما   –د/ محمد عباس صفوت  محمود جابر الصعيدم 
 30/9/1065تنتهى فى 

6
1 

  –أ.د/ منى مصطفى محمد على   ه مرتضى محمد طهط

 حمد محمود عبد الحكيم د/ مروة على عبد النبى أد/ 
انتهت مدته فى 

30/9/1064 

6
3 

-خضر  أمينحمد سعيد أد/  -حمد عبد الحميد عمارة أ/د السيد فتحى السيد الفقى 

 د/رضا يوسف يسرم
 30/9/1065تنتهى فى 

 

  الموافقة وسوف يتم إخطار القسم بموقف الدارسين مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة القرار :
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 ** ما يستجد من أعمال :

 الموضوع األول :
الماجستير إللغاء قيدها للعام رسة / إيناس أحمد محمد زكريا المقيدة بمرحلة االطلب المقدم من الد

 . 5102/5102الدراسى 
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .الموافقة  القرار :

 : الموضوع الثانى
إللغاء قيده للعام الدراسى بمرحلة الدبلوم  المقيدمصطفى عبد المقتدر أحمد /  ارسالطلب المقدم من الد

5102/5102 . 
 األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة . مع رفعالموافقة  القرار :

 : الموضوع الثالث 
موضوع المقدم من قسم ألعاب القوم بشأن تشكيل لجنة الفحص للسيدة / شيماء عبد العليم محليس ال

 .الخاصة بسيادتها  الدكتوراهلفحص رسالة 
مدرس بقسم  شيماء عبد العليم محليس/ على تشكيل لجنة الفحص وتعيين السيدة الموافقة  القرار :
 مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .قوى بالكلية وذلك لحصولها على الدكتوراه ألعاب ال

 :الموضوع الرابع 
 الموضوع المقدم من السيد أ.د / عميد الكلية بخصوص االلتزام خال  أيام االمتحانات النظرية .

خالل أيام االمتحانات النظرية مع رفع األمر تطبيق مواد القانون فيما يخص بعدم االلتزام  القرار :
 للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

 : خامسالموضوع ال
بشأن مذكرة االلتماس المقدمة من الطالب / أحمد موسى لطفى هال  والمقيد بالفرقة الرابعة بنين للعام 

فى مادة  المتحانه 52/2/5102فرصة ثانية من الخارج يوم األحد الموافق  5102/5102الجامعى 
 التربية العملية .

حرمان الطالب من المادة نظراً لعدم حضوره تدريب التربية العملية فى المدرسة الموزع  القرار :
 عليها نهائياً  مع رفع األمر للسيد أ.د / رئيس الجامعة .

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

 

  أمين سر المجلس

 رئيس المجلس وعميد الكلية 

  محمد إبراهيم الباقيرىأ.د/ 

 ىــــيســدى الســحمأ.د/  
 


