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 الحضـــــــور:

السید ) برئاسة ۲۲۱عشر عقدت الجلسة رقم ( الثانیةمام الساعة م  في ت ۱۹/۱۱/۲۰۱۹الموافق  الثالثاءإنھ في یوم 
 وبحضور كالً من: محمد جمال الدین حمادة االستاذ المتفرغ بالكلیة رئیس المجلس " بالتفویض "الدكتور/ االستاذ 

 
 -واعتذر عن الحضور:

 الوظيفة االسم م 

 المشرف علي الكلیة " رئیس الجامعة " أ.د/ احمد محمد بیومي 1
 

  :االفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحیم" والترحیب بالسادة أعضاء  محمد جمال الدین حمادةتح السید األستاذ الدكتور/ افت

 المجلس ثم انتقل سیادتھ لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
 المصـــادقات  أوالً:  

  مجلس كلیة التربیة الریاضیة  جتماعامحضر 
 ۲۰۱۹/۲۰۲۰ العام الجامعي  ۲۲۱ رقم الجلسة

بدء  ۱۹/۱۱/۲۰۱۹ التاریخ  
 االجتماع

الحادیة عشر 
 الثانیة   نھایة االجتماع ونصف

 قاعة مجلس الكلیة   جتماعمكان اال

 ةــــــالوظیف مـــــــــاالس م

 وكیل شئون الدراسات العلیا والبحوث أ.د/ احمد ابراھیم عزب ۱
 وكیل شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة .د/ محمد عنبر باللأ ۲
 رئیس قسم نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیة أ.د/ امل صالح سرور ۳
 رئیس قسم نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات المائیة أ.د/ احمد سعید خضر ٤
 اھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیةرئیس قسم المن أ.د/ خالد عبد الحمید شافع ٥
 رئیس قسم علوم الصحة الریاضیة أ.د/ عبد الحلیم یوسف عبد العلیم ٦
 رئیس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب  أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف ۷
 القويرئیس قسم نظریات وتطبیقات العاب  أ.د/ عزة محمد العمري  ۸
 رئیس قسم اصول التربیة الریاضیة أ.د/ محمد عبد العظیم شمیس ۹
 استاذ بقسم  نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات المائیة أ.د/ احمد عبد الحمید عماره ۱۰
 استاذ بقسم  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب أ.د/ جوزیف ناجي أدیب ۱۱
 استاذ بقسم  المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة ن الشافعيأ.د/ احمد امی ۱۲
 استاذ بقسم اصول التربیة الریاضیة أ.د/ نرمین رفیق محمد  ۱۳
 استاذ بقسم  نظریات وتطبیقات الجمباز والتمرینات والعروض الریاضیة أ.د/ مشیرة ابراھیم العجمي ۱٤
استاذ متفرغ بقسم  المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة  أ.د/ سعید عبد الرشید خاطر ۱٥

" خ " ة "خ اض استاذ بقسم  المناھج وطرق التدریس والتدریب وعلوم الحركة الریاضیة "  أ.د/ عصام الدین متولي عبد هللا ۱٦ ال
 عن مدیر وحدة ضمان الجودة أ.م.د/ اكرم كامل ابراھیم ۱۷ خ "

 مدیر وحدة القیاس والتقویم وائل السید قندیلأ.د/  ۱۸
 اقدم استاذ مساعد  أ.م.د/ شرین محمد عبد الحمید ۱۹
 أقدم مدرس  د/ شریف محمد عبد المنعم یونس ۲۰

      



۲ 

 

 بشأن التصدیق على محضر الجلسة السابقة  ۱/۱
 االطالع وتمت المصادقة .تم القرار: 

  ۲۰۱۹ نوفمبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطویر المستمر عن شھر  ۱/۲
 القرار: تم االطالع وتمت المصادقة .

  ۲۰۱۹وحدة القیاس والتقویم عن شھر نوفمبر  المصادقة على محضر اجتماع ۱/۳
 دقة .القرار: تم االطالع وتمت المصا

 المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام واللجان المنبثقة عن مجلس الكلیة . ٤/۱
 القرار: تم االطالع وتمت المصادقة .

 عامة ثانیاً: موضوعات 
 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . ۲/۱

 القرار : أحیط المجلس علماً 
 الوافدين �� مقرر التدر�ب امليدا�ي .) تخص الطالب  ١٢/١لل�لية ( مادة جديدة بالالئحة الداخلية �شأن ادراج  ۲/۲

 موافقة.ال القرار:
بناءا ع�� موافقة مجلس  قسم نظر�ات وتطبيقات ا�جمباز والتمر�نات والعروض الر�اضية �شأن إضافة مسمي التعب��     ۲/۳

 . يقات ا�جمباز والتمر�نات والتعب�� ا�حر�ي ا�حر�ي ا�� اسم القسم بحيث يكون املسمي ا�جديد للقسم  نظر�ات وتطب

 والعرض علي المجالس الرسمیة . الموافقة القرار:

   شئون أعضاء ھیئة التدریس  ثالثا :

۳/۱ 
 ع�� موافقة مجلس قسم نظر�ات وتطبيقات العاب القوي بخصوص الطلب املقدم من أ.م.د/ 

ً
أحمد عبد الوھاب بناءا

 لتدر�ب الر�ا�ىى بنادى الزمالك الر�ا�ىى �� غ�� اوقات العمل الرسمية .�شأن العمل �� مجال ا خفاجى

 الموافقة .القرار:  

۳/۲ 
 ع�� موافقة مجلس قسم 

ً
بخصوص �عي�ن السيد م.م / نظر�ات وتطبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب بناءا

بذات القسم  بقسم نظر�ات  مدرسبوظيفة  قسـم وا�خاص بتعيينھ الاملدرس املساعد ب  محمد الدمرداش محمد كانون

 وتطبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب.
 الموافقة . القرار:  

۳/۳ 
 ع�� موافقة مجلس قسم 

ً
ا�خطاب الوارد من �لية  بخصوصنظر�ات وتطبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب بناءا

بواقع   محمود حسن الحوفيملوافقة ع�� انتداب السيد االستاذ الدكتور/ بنات) با -ال��بية الر�اضية �شب�ن الكوم (بن�ن 

 م. ٢٠١٩/٢٠٢٠يوم�ن �� االسبوع (كرة قدم)للفصل الدرا�ىي األول للعام ا�جام�� 
 الموافقة بما ال یتعارض مع جدول سیادتھ الدراسي .القرار:  

۳/٤ 
عروض الر�اضية �شأن االفادة املقدمة من االستاذ الدكتور ما جاء بمحضر قسم نظر�ات وتطبيقات ا�جمباز والتمر�نات وال

وذللك �� غ��  ٢١/١١:  ٤/١١بحضور دورة التدر�ب الدو�� لر�اضة اليوجا املقام بالقاهرة �� الف��ة من  أمل صالح سرور /

 أوقات عمل سياد��ا بال�لية .

 أحیط المجلس علماً .القرار:  

٤/٤ 
شكلة لتوزیع السادة المعیدین المكلفین للعمل بالكلیة  علي األقسام العلمیة طبقاً الحتیاجات الكلیة التقریر المقدم من اللجنة الم

 وذلك طبقاً لقرارات السید أ.د/ رئیس الجامعة

 القرار : الموافقة علي ما جاء بالتقریر .
 شئون التعلیم والطالب رابعا: 

٤/۱ 
بالفرقـھ الثالثـھ (بـا�� لالعـاده �عـذر) بخصـوص قبـول العـذر عـن العـام   ســیدعمرو محمد سعید الالطلب املقـدم مـن الطالـب / 

 حيث ان هذا هو العذر الثا�ى و ذلك �سبب وفاة  والده و هو العائل الوحيد لألسرة  .  ٢٠١٩/٢٠٢٠ا�جام�� 

 الموافقة .القرار : 

٤/۲ 
محمد عجب ناصر اللتماس املقدم من الطالب / بخصوص ا رئیس المكتب الثقافى لدولھ الكویت بالقاھرهالطلب املقدم من 

و الذى يلتمس فيھ مراجعة رصد درجاتھ �� مواد الفصل الدرا�ىى الثا�ى للعام  ٢٠١٨/٢٠١٩بالفرقة االو��  الرشیدى



۳ 

 

و قام السيد االستاذ الدكتور رئيس ا�جامعھ بتوجيھ االمر للسيد االستاذ الدكتور /احمد عزب  ٢٠١٨/٢٠١٩ا�جام�� 

زم نحو اعاده مراجعة درجات الطالب و قام السيد االستاذ الدكتور احمد عزب بالتأش�� لكن��ول الفرقھ االو�� لعمل الال 

نحو عمل الالزم و تب�ن من خالل املراجعھ وجود خطأ �� نتيجة الطالب حيث انھ تم رصد درجات االمتحان النظرى فقط 

 عن االمتحانا
ً
ت وتم عمل مذكرة من قبل السيد االستاذ الدكتور رئيس الكن��ول للطالب  الذى يليھ و الذى �ان متغيبا

لرفع االمر ملعا�� السيد االستاذ الدكتور رئيس ا�جامعھ لتصو�ب نتيجھ الطالب وتم طباعھ الشيت كن��ول و النتيجة 

 املعلنھ ا�خاصة بالطالب ملراجع��ا من قبل االداره العامھ لشئون التعليم و الطالب با�جامعھ .

 الموافقة .لقرار : ا
حسن منصــور حســن بخصوص االلتماس املقدم مـن الطالـب /  رئیس المكتب الثقافى لدولھ الكویت بالقاھرهالطلب املقدم من  ۳/٤

و قـــام  ٢٠١٨/٢٠١٩و الــذى يلـــتمس فيــھ مراجعــة رصــد درجاتــھ �ــ� مــواد (للعــام ا�جــام��  ٢٠١٨/٢٠١٩بالفرقــة الثانيــھ  محمـــد

رئــيس ا�جامعــھ بتوجيــھ االمــر للســيد االســتاذ الــدكتور /احمــد عــزب لعمــل الــالزم نحــو مراجعــة رصــد  الســيد االســتاذ الــدكتور 

درجــات الطالـــب و قـــام الســيد االســـتاذ الـــدكتور احمــد عـــزب بالتأشـــ�� لكن�ـــ�ول الفرقــھ الثانيـــھ نحـــو عمــل الـــالزم وتـــم مراجعـــھ 

ــابق الكشـــوف مــــع كشـــوف اعمـــال الســـنھ و العم�ـــ� و الشـــف�ى و التحر�ـــرى ا�خاصـــھ بالطالــــب �ـــ  ــ�ن تطـ ــا وتبـ � املـــواد املـــتظلم ف��ـ

 النتيجھ ا�خاصھ وعدم احقيھ الطالب �� اى درجات اخرى ..

 القرار : أحیط المجلس علماً .

٤/٤ 

ــھاملـذكرة املقدمــھ مــن االداره العامــھ لشــئون التعلــيم و الطــالب با�جامعـــــھ بخصــــوص  ــن كراســات االجاب ــة م ــات الكلیـــ  احتیاج

ـــــدد املطلـــــوب مـــــع العلـــــم بأنــــھ يوجـــــد حـــــوا��  ٢٠١٩/٢٠٢٠م�� للعــــام ا�جـــــا كراســـــة  اجابـــــھ  ١٥٠٬٠٠٠وتـــــم ارســـــال خطــــاب بالعــ

 باملخازن عدد خمس ورقات و ��ا ورقھ رسم بيا�ى و ال تحتاجها ال�لية �� االمتحانات  .

 .القرار : 
ً
 أحيط املجلس علما

 م �� مادة التدر�ب امليدا�ي . ٢٠١٨/٢٠١٩لثة للعام ا�جام�� �شأن تصو�ب نتيجة تقديرات  �عض طالبات الفرقة الثا ٤/٥

 املوافقة  ع�� اجراء التصو�ب . القرار : 

ــىالطلــب املقــدم مــن الطالــب /  ٤/٦ ــطفى التفھن ــد مص ــطفى محم بالفرقــھ الثانيــھ بخصــوص قبــول العــذر عــن العــام ا�جــام��   مص

 و ذلك �سبب سفره مع اسرتھ ل�خارج .  ٢٠١٩/٢٠٢٠

 الموافقة .:  القرار
 التقار�ر الطبىة الوارد من االدارة الطبيھ ل�ل من : ۷/٤

حيـث انـھ �عـا�ى مـن ال��ابـات بـالكتف اال�سـر  ٢٨/١٠/٢٠١٩بالفرقـھ االو�ـ� يو�ـىى بالراحـھ مـن  مصطفى سعید مصــطفى-١

 اسطة عمليھ جراحيھحول الوتر الرافع الذراع اال�سر و تم عمل تنظيف لالل��ابات و �سليك للوتر و كحت للعظام بو 

حيـث �عـا�ى مـن ار�شـاح  ١٥/١٠/٢٠١٩بالفرقـھ االو�ـ� و الـذى يو�ـىى بالراحـھ ملـدة اسـبوع�ن مـن  سلمى زكریــا جــاد هللا-٢

 شديد بالركبھ اليسرى .

حيـث ان الطالبـھ �عـا�ى  ٢٧/١٠/٢٠٩بالفرقـھ االو�ـ� و الـذى يو�ـىى بالراحـھ ملـده شـهر مـن  ندى ولیــد صــبحى الحصــرى-٣

 بع االك�� للقدم اليسرى و تم عمل جبس تحت الركبھ .من كسر لالص

ــید-٤ ــاس السـ ــد عبـ ــار محمـ حيـــث انـــھ تـــم  ٢٢/١٠/٢٠١٩بالفرقــة الثانيـــھ و الـــذى يو�ـــىى بالراحــھ ملـــدة اســـبوع�ن مــن  عمـ

 استئصال ظفر غائر باصع اال��ام بالقدم اليسرى .

حيــث انــھ �عــا�ى مــن  ٦/١١/٢٠١٩اســابيع مـن  بالفرقــھ الرا�عــھ والــذى يو�ـىى بالراحــھ ملــدة ثالثــة ھشــام رمضــان الســید-٥

 خراج بالفقرة االخ��ه (ناصور عصع�ىى ) و تم فتحھ و تنظيفھ .

حيـث ان تـم اجـراء  عمليــھ  ١٧/٩/٢٠١٩بالفرقــھ االو�ـ� و الـذى يو�ـىى بأجــازة  ملـدة ثالثـون يومـا مــن  زینــب محمــد علــى-٦

 استئصال غضار�ف انفيھ و استعدال  ل�حاجز االنفى .

حيـث ان الطالبـھ �عـا�ى مـن  ١/١٠/٢٠١٩بالفرقھ االو�� والذى يو�ـىى بالراحـة ملـدة اسـبوع�ن مـن  براھیم محمداسراء ا-٧

 جروح ��تكيھ و شرخ باالصبع و تم عمل جب��ه تحت الكوع .



٤ 

 

لوجـود ضـافر غـائر مل��ـب  ١٩/١٠/٢٠١٩بالفرقـھ الثانيـھ و الـذى يو�ـىى بالراحـھ ملـدة ثالثـة ايـام مـن  عمار محمد عباس-٨

 لقدم بالقدم اليم�ى اصبع اال��امبا

حيـث انـھ �عـا�ى  ١٩/١٠/٢٠١٩عبـده بالفرقـھ الثانيـھ و الـذى يو�ـىى بالراحـة ملـدة اسـبوع مـن  حسام عبد الوھــاب حســن-٩

 من جرح قط�� بالكوع االيمن و تم عمل غرز.

حيـــث ان  ١٩/١٠/٢٠١٩بالفرقـــھ الثانيــھ والــذى يو�ــىى بالرحــة ثالثــة اســابيع مــن  ادھـــم احمـــد عبـــد المطلـــب شـــاھین-١٠

ســم و وجــرح  ٨ســم و الظهــر مــن االســفل طولــھ  ١٢الطالــب �عــا�ى مــن جــرح قط�ــ� مــن الكتــف اال�ســر مــن ا�خلــف طولــة 

 سم و جروح متعدده . ١٥سم وجرح قط�� با�ج��ة اليسرى طولھ  ٢قط�� اخر بالظهر 

حيـث ان تـم عمـل   ٢٢/١٠/٢٠١٩مـن  بالفرقـھ الثالثـھ و الـذى يو�ـىى بالراحـھ ثالثـون يومـا محمد اشرف كامل مرزوق-١١

 جبس تحت الركبھ عند االصبع االك��

حيـث ان الطالـب �عـان مـن  ٢٩/٩/٢٠١٩بالفرقـھ االو�ـ� و الـذى يو�ـىى بالراحـة ملـدة اسـبوع مـن  عمــرو كمــال رشــوان-١٢

 جرح و ال��اب مع تورم بال�احل االيمن .

 مـن ٤٥يو�ـىى بأجـازة ملـدة (بالفرقـھ الثانيـھ و الـذى  مصــطفى عبــد الجــواد عفیفــى الشــال-١٢
ً
حيــث ان  ٢٥/٩/٢٠١٩) يومـا

 الطالب �عا�ى من جرح قط�� بالرسغ االيمن و الرسغ اال�سر مع اصالح االوتار و توصيل االعصاب و الشراي�ن  

حيث ان  ١١/١٠/٢٠١٩يوم من  ١٥بالفرقھ الرا�عھ والذى يو�ىى بالراحھ ملدة  محمد رزق عبد المجید عبد هللا- ١٣       

 لطالب �عا�ى من قرحھ بالقدم اليسرى ناتج عن كدمھ بالساق اليسرى .ا

 و الحضور كمستمع لمن یوصى لھم بالراحھ و و مراعاة نسبة الغیاب لمن یوصى لھم بأجازه . الموافقةالقرار : 
 االق��اح املقدم من �جنة شئون التعليم والطالب  بال�لية بخصوص : ۸/٤

و " ثــــا�ي  اول " " امتحــــان عم�ــــ� و اعمــــال ســــنھ لطــــالب الفرقــــھ الثالثــــھ الئحــــھ جديــــده اختيــــارى " عمــــل بطاقــــھ معــــاي�� تقيــــيم 

لضـمان ا�حياديـھ و العدالـھ �ـ� التقيـيم بـ�ن الطـالب ،ومرفـق طيـھ  تفعیل المقتــرححيث اوصت �جنة شـئون التعلـيم والطـالب "

 االق��اح .

 الموافقة .القرار : 
حيــث انــھ تـم احتســاب الدرجــھ ال��ائيـة للمجمــوع ال��اكمــى  ٢٠١٨/٢٠١٩لثــا�ى للعــام ا�جـام�� تصـو�ب نتيجــة ال��اكمــى للـدور ا ۹/٤

 طلبھ ال غ��. ٣و هو مجموع الطالبات وليس الطلبھ و ذلك لعدد   ٦٠٠٠درجھ و ليس  ٦٤٠٠للبن�ن ع�� حساب 

 الموافقة علي اجراء التصویب . القرار : 
عامــھ لشــئون التعلــيم و الطــالب با�جامعــھ بخصــوص موافــا��م بايجابيــات و ســلبيات بخصــوص ا�خطــاب الــوارد مــن االدارة ال ۱۰/٤

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠اختبارات القدرات ع�� مستوى ال�ليھ للعام ا�جام�� 

 احیط المجلس علماً .القرار : 
درس بقسـم املنـازالت و املـ  والء حمــدى فرغلــىالـدكتورة/   انتداب ما جاء بمحضر قسم املنازالت و الر�اضات املائية بخصـوص  ۱۱/٤

الر�اضــــات الفرديـــــھ ب�ليـــــة ال��بيـــــھ الر�اضـــــية جامعـــــھ حلـــــوان و ذلــــك لتـــــدريس مقـــــرر ال�اراتيـــــھ بنـــــات الفرقـــــھ االو�ـــــ� و الثالثـــــة 

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠اختيارى اول و ثا�ى يومى االحد و الثالثاء من �ل اسبوع للفصل الدرا�ىى االول للعام ا�جام�� 

 الموافقة .القرار : 
ما جاء بمحضر قسـم املنـازالت و الر�اضـات املائيـة بخصـوص الطلـب املقـدم مـن االسـتاذ الـدكتور / �عـيم محمـد فـوزى عميـد  ۱۲/٤

و ذلـك لتـدريس مقـرر  محمــود عبــد المجیــد ســالمالـدكتور /  انتــداب �لية ال��بيھ الر�اضية جامعھ املنوفيھ �شأن املوافقھ ع�ـ� 

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠الدرا�ىى االول للعام ا�جام��  املبارزه بواقع يوم�ن من �ل اسبوع للفصل

 الموافقة بما ال یتعارض مع جدول سیادتھ الدراسي .القرار : 
و الـذى �عـا�ى مـن  ٢٠١٩/٢٠٢٠بالفرقـھ الثالثـھ للعـام ا�جـام��  زیاد محمــد الــدمرداش فریــدالتقر�ر الط�ى ا�خاص بالطالـب /  ۱۳/٤

 لعالج الكيميائى .مرض السرطان و يحتاج للراحھ التامھ لتلقى ا

 القرار: املوافقة ومراعاة حالة الطالب .

بخصوص �عض الطالب املستجدين الذين لم ين��وا �عد مـن اجـراءات التقـديم و لـم يتقـدموا ألداء الكشـف الط�ـى ح�ـى االن  ۱٤/٤



٥ 

 

. 

 القرار: املوافقة ع�� احتساب الغياب من تار�خ خطاب مكتب التنسيق .

 لثقافیة   خامساً: العالقات ا

٥/۱ 

ادارة املنظمات الدولية واملؤتمرات  –ادارة المنح والبعثات  –ا�خطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

د/ رئيس قطاع الشئون الثقافية و البعثات بوزارة التعليم العا�� ٠باالفاده بأنھ قد ورد ألمانة املجلس كتاب السيده أ

خطاب نائب مساعد وز�ر ا�خارجية لشئون البحث العلمي والتكنولوجيا واالتصال با�جامعات ومراكز  والذي يفيد تلق��ا

وح�ى  ٢٠١٩األبحاث �شأن القواعد املنظمھ للمنافسات العلمية ال�ي تنظمها األ�اديمية امللكية الب�جيكية للعلوم من عام 

   ٠تس�ى لسيادتكم قرائ��ا م ومرفق طيھ صوره وا�حھ من الكتاب املرسل الينا ح�ى ي٢٠٢١

 أحیط المجلس علماً . : القرار

٥/۲ 
 ع�ــ� موافقــة مجلــس قســم ألعـــاب القــوى ع�ــ� الطلــب املقــدم مــن 

ً
. �شــأن التقــدم �ــ� اتفاقيـــھ  عـــزة محمـــد العمـــرى .د/أبنــاءا

 . ٢٠٢٢ – ٢٠١٩التبادل الثقا�� للباحث�ن امل��مة ب�ن جمهور�ة مصر العر�ية وجمهور�ة إيطاليا 

 احیط المجلس علماً والموافقة علي اتباع االجراءات القانونیة . : لقرارا

٥/۳ 

. �شأن دعوة سيادتھ �حضور املؤتمر الدو�� االول �عنوان " االس��اتيجيات  أ . د/ محمد عنبر محمد باللالطلب املقدم من 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية ب ٢٠١٩نوفم��  ٢٠،  ١٩ا�حديثة �� التدر�ب الر�اضة للمستوى العا�� "  يومى 

 املسيلة بدولة ا�جزائر . -والر�اضية جامعة محمد بوضياف 

 احیط المجلس علماً . : القرار

٥/٤ 

 �� دراسة املستوى       أ . د/ عاطف سید أحمدالطلب املقدم من 
ً
. �شأن ترشيح االتحاد الدو�� أللعاب القوى لسيادتھ محاضرا

دون تحمل  ٢٠١٩د�سم��  ٧م إ��  ٢٠١٩نوفم��  ١٢ل�ى سيتم تنظيمها بدولة العراق خالل الف��ة من االول للمدر��ن وا

 ا�جامعة ألى نفقات .

 مراعاة الظروف األمنیة للمواعید المقررة .مع الموافقة  : القرار
 سادساً : الدراسات العلیا والبحوث 

٦/۱ 

وامل�جل بقسم نظر�ات وتطبيقات   محمد الدمرداش محمد كانونللباحث/   منح درجة دكتوراه الفلسفة �� ال��بية الر�اضية

فاعلیة الطرق  (       �عنوان "  ٢٠١٢، واملقيد بدورة أكتو�ر  م١٥/٨/٢٠١٧بتار�خ  الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب
  ") سنة ۱۹الدفاعیة المستخدمة في بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . الموافقةالقرار:  

٦/۲ 
وامل�جل بقسم نظر�ات وتطبيقات   أحمد السید عبید السید ابو عبیدمنح درجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية للباحث/  

لمباریات دراسة تحلیلیة (    �عنوان "  ٢٠١٢، واملقيد بدورة أكتو�ر  م٥/١١/٢٠١٦املنازالت والر�اضات املائية بتار�خ 
  ) "  م ۲۰۱٦المصارعة الرومانیة أولمبیاد ریو دى جانیرو 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۳ 

املنا�ج وطرق وامل�جل بقسم   حسین على أحمد عوض عوض العلى منح درجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية للباحث/  

تأثیر التدریب (   �عنوان "  ٣٠/٣/٢٠١٧بتار�خ ، واملقيد ١٢/٩/٢٠١٧ بتار�خ ضيةالتدريس والتدر�ب وعلوم ا�حركة الر�ا
 ) " المائى والبیلومترك  في تطویر بعض القدرات الحركیة لالعبى التایكوندو بدولة الكویت 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/٤ 

املنا�ج وطرق التدريس وامل�جل بقسم   على أحمد حسن على الشواف حث/  منح درجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية للبا

قیاس التفكیر الخططى (    �عنوان "  ٣٠/٣/٢٠١٧بتار�خ ، واملقيد ١٢/٩/٢٠١٧ بتار�خ والتدر�ب وعلوم ا�حركة الر�اضية
 ) .  لمدربى الدرجة األولى في كرة القدم بدولة الكویت 



٦ 

 

 لمجلس الجامعة . مع رفع الموضوع القرار:  الموافقة

٦/٥ 

املنا�ج وطرق التدريس وامل�جل بقسم   على عبد الرازق  الرومىمنح درجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية للباحث/  

أثر تمرینات التحمل  (    �عنوان "  ٣٠/٣/٢٠١٧بتار�خ ، واملقيد ١٢/٩/٢٠١٧ بتار�خ والتدر�ب وعلوم ا�حركة الر�اضية
 ) .   م حرة ۱۰۰الالكتیكى على بعض المتغیرات الفسیولوجیة والبدنیة لسباحى 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/٦ 

  بقسم ٢٠١٧املقيد بدورة ا�خر�ف  إیمان أنور عبد المجید��جيل موضوع رسالة املاجست��   �� ال��بية الر�اضية للباحثة / 

أصول ال��بية الر�اضية     �عنوان ( تأث�� برنامج ترو��� مق��ح ع�� تقليل �سبة العزوف الدرا�ىى  لتالميذ املرحلة 

 االعدادية   بمدينة السادات ) .

  تحت إشراف :  
 د/ نرم�ن رفيق محمد             أستاذ علم النفس الر�ا�ىى  بقسم أصول ال��بية الر�اضية بال�لية٠أ

 محمد املهدى خضر    مدرس بقسم أصول ال��بية الر�اضية بال�لية د / رقية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۷ 

املقيد بدورة ا�خر�ف  عبد الوھاب ھالل السعید شعبان��جيل موضوع رسالة دكتوراه الفلسفة �� ال��بية الر�اضية للباحث/ 

تأثیر  برنامج للتدریبات النوعیة في ضوء تحلیل  �عنوان (      املنازالت والر�اضات املائية نظر�ات وتطبيقاتبقسم       ٢٠١٧
 )  البیومیكانیك علي مستوي االداء المھاري للكاتا الرابعة للجودو

 تحت إشراف :  
�ب وعلوم ا�حركة أستاذ املي�اني�ا ا�حيو�ة املتفرغ بقسم املنا�ج وطرق التدريس والتدر  سعيد عبد الرشيد خاطر   .د/أ

 ( مشرفا )مدينة السادات ةجامع  �لية ال��بية الر�اضية الر�اضية 

د / عبد ا�حليم محمد عبد ا�حليم معاذ    أستاذ تدر�ب ا�جودو  بقسم نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائية   ٠أ

      (  مشرفا )بال�لية               
                                                                                                                                  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۸ 

   ٢٠١٧املقيد بدورة ا�خر�ف   مصطفي حسن المصلیحي ��جيل موضوع رسالة املاجست��  �� ال��بية الر�اضية للباحث/ 

برنامج تدریبي لبعض القدرات الحركیة الخاصة لتطویر �عنوان (      نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائيةبقسم    
 ) . مستوي االداء المھاري ( لجیون كاتا ) لدي ناشئي الكاراتیھ 

 تحت إشراف : 
 ازالت والر�اضات املائية �لية ال��بية الر�اضية قسم نظر�ات وتطبيقات املنب املبارزة  أستاذ أحمد ابراهيم أحمد عزب د/ا.

 ( مشرفا )مدينة السادات جامعھ                                                                                    

ة ال��بية قسم نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائية �ليا. م.د / عمرو محمد سعد جعفر     أستاذ مساعد ب

 الر�اضية

  ( مشرفا )جامعھ مدينة السادات                                                                                   

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۹ 

بقسم  ٢٠١٧املقيد بدورة ا�خر�ف   مد عبد الستارأمیرة أح��جيل موضوع رسالة املاجست��   �� ال��بية الر�اضية للباحثة /  

 )    دراسة تحلیلیة لواقع األنشطة الترویحیة فى بعض المعاھد األزھریة بمحافظة المنوفیةأصول ال��بية الر�اضية     �عنوان ( 

  تحت إشراف :  
 سم  أصول ال��بية الر�اضية بال�ليةد/ وائل السيد قنديل                            أستاذ القياس والتقو�م ورئيس ق٠أ

 د / أحمد حلمى عبد املجيد غراب             مدرس بقسم أصول ال��بية الر�اضية بال�لية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۱۰ 
 محمود رضا األخناوىحث / ملدة عام أول + ��جيل موضوع رسالة املاجست��   �� ال��بية الر�اضية للبا مد مدة الدراسة

دراسة تحلیلیة لألنشطة الطالبیة بكلیات جامعة مدینة بقسم  أصول ال��بية الر�اضية     �عنوان (  ٢٠١٤املقيد بدورة ا�خر�ف 



۷ 

 

 ) . السادات من منظور إدارة الجودة 

  تحت إشراف  :  
 لر�اضية  بال�ليةد/ لبيب عبد العز�ز لبيب أستاذ اإلدارة املتفرغ بقسم أصول ال��بية ا٠أ

 د / أحمد سعيد األشوح  مدرس بقسم أصول ال��بية الر�اضية  بال�لية

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۱۱ 

م   ٢٠١٤املقيد بدرجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية بدورة اكتو�ر  محمود عبد هللا أحمد شاھینللباحث  /  مد مدة الدراسة

ح�ى  ١/١٠/٢٠١٩وذلك �� الف��ة من   لمدة عام أولل بقسم نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائية  وامل�ج

٣٠/٩/٢٠٢٠  

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۱۲ 

املقيد بدورة ا�خر�ف   عبد الخالق محمد أبو الیزید زھرة��جيل موضوع رسالة املاجست��   �� ال��بية الر�اضية للباحث / 

تأثیر استخدام التدریب المتباین على مستوى القدرة بقسم املنا�ج وطرق التدريس وعلوم ا�حركة الر�اضية  �عنوان ( ٢٠١٧
 )  العضلیة لضباط وأفراد الحرس الوطني بدولة الكویت 

 تحت إشراف : 
 املنا�ج وطرق التدريس أستاذ التدر�ب الر�ا�ىى املتفرغ بقسم  -د/ محمد محمد ذ�ى محمود  ٠أ

 والتدر�ب وعلوم ا�حركة الر�اضية                                                                   

 د/ محمد بكر سالم                      مدرس بقسم املنا�ج وطرق التدريس والتدر�ب وال��بية العملية

 لجامعة .مع رفع الموضوع لمجلس ا القرار:  الموافقة

٦/۱۳ 

ناقشة وا�حكم لرسالة دكتوراه الفلسفة �� ال��بية الر�اضية للباح
ُ
  محمد عبده  علي ابراھیم رسالن /ث�شكيل �جنة امل

�جل بتار�خ ٢٠١٦املقيد بدورة أكتو�ر  
ُ
تقویم  مواصفات ، ببحث �عنوان:( ١٩/٩/٢٠١٧بقسم أصول ال��بية الر�اضية  وامل

وء بعض االختبارات البدنیة والمھاریة والخصائص  البیومیكانیكیة وأثره علي درجة النھایات جھاز عارضة التوازن في ض 
 )   الحركیة

ناقشة وا�حكم مكونة من السادة األساتذة: 
ُ
 وتق��ح �جنة اإلشراف أن تكون �جنة امل

 جامعة حلوان   ( مناقشا ) -ة ا.د/ محمد فؤاد حبيب                أستاذ تدر�ب ا�جمباز املتفرغ ب�لية ال��بية الر�اضي

أستاذ املي�اني�ا ا�حيو�ة املتفرغ بقسم املنا�ج وطرق التدريس والتدر�ب وعلوم ا�حركة  سعيد عبد الرشيد خاطر   .د/أ 

 الر�اضية 

 ( مشرفا ) ات�لية ال��بية الر�اضية جامعھ مدينة الساد                                                                    

 ا.د/ وائل السيد قنديل استاذ القياس والتقو�م بقسم اصول ال��بية الر�اضية  �لية ال��بية الر�اضية 

 جامعة مدينة السادات. ( مشرفا )                                                                               

( �لية ال��بية الر�اضية جامعھ مدينة الساداتأصول ال��بية الر�اضية  ا.م .د/ محمد حس�ن بكر استاذ مساعد  بقسم

 مناقشا )

 

 الموافقة .القرار:  



۸ 

 

٦/۱٤ 

ناقشة وا�حكم لرسالة دكتوراه  الفلسفة �� ال��بية الر�اضية للباح
ُ
 عبد الرحمن بسیوني عبد الرازق غانم /ث�شكيل �جنة امل

�جل بتار�خ م بقسم علوم ال�٢٠١٦املقيد بدورة أكتو�ر 
ُ
تأثیر اســتخدام م ببحـث �عنـوان:( ١٧/١٠/٢٠١٧حة الر�اضية   وامل

-b(الھیبریمیا )مع تدریبات المقاومة علي تأھیل اصابة التواء الكاحل بداللة عامل النمــو اللیفــي االساســي  –(االسكیمیا 
fGf( )  الخالیا الجذعیة CD+34   ( 

ناقش
ُ
 ة وا�حكم مكونة من السادة األساتذة:  وتق��ح �جنة اإلشراف أن تكون �جنة امل

 )                                               –حس�ن أحمد حشمت      استاذ متفرغ بقسم وظائف االعضاء ب�لية الطب البيطري 
ً
 جامعة الزقاز�ق    ( مشرفا

ية ال��بية الر�اضية للبن�ن جامعة حلوان (    ا.د/ محمد  قدري بكري   استاذ االصابات الر�اضية والتأهيل البد�ي املتفرغ ب�ل

 )     أ.د / حمدي عبده عاصم           أستاذ بيولوجيا الر�اضة املتفرغ بقسم علوم ال�حة الر�اضية بال�لية ( 
ً
مناقشا

                                              .( 
ً
 مشرفا

 ) .                                         ا.د / عبد ا�حليم يوسف عبد العليم    أستاذ فسيول
ً
 وجيا الر�اضة ورئيس قسم علوم ال�حة الر�اضية    ( مناقشا

 

 الموافقة .القرار:  

٦/۱٥ 

ناقشــة وا�حكــم لرســالة دكتــوراه الفلســفة �ــ� ال��بيــة الر�اضــية للباح
ُ
ــلتوت ھ/ ثــ �شــكيل �جنــة امل ــد ش ــاء حســني محم املقيــد  ھن

ــار�خ م ٢٠١٦بـــدورة أكتـــو�ر   �ـــجل بتـ
ُ
دراســـة تحلیلیــــة ، ببحـــث �عنـــوان : ( ١٩/١٢/٢٠١٧بقســـم أصـــول ال��بيـــة الر�اضـــية  وامل

 )للترویح التجاري بمحافظة المنوفیة

ناقشة وا�حكم مكونة من السادة األساتذة:  
ُ
 وتق��ح �جنة اإلشراف أن تكون �جنة امل

 �لية ال��بية الر�اضية بقسم أصول ال��بية الر�اضية  د/ حمدي محمد عباس السي�ىي            استاذ ال��و�ح املتفرغ٠ا

 ( مناقشا ) جامعھ مدينة السادات                                                                                                        

جامعة حلوان                              ة ال��بية الر�اضية�ليا.د/ بالل عبد العز�ز بدوي                            استاذ ال��و�ح ب

 (مناقشا )

 �لية ال��بية الر�اضية بقسم أصول ال��بية الر�اضية املتفرغ  االدارة أستاذ لبيب عبد العز�ز لبيب  .د/أ 

 ( مشرفا) جامعھ مدينة السادات                                                                                                      

�لية ال��بية الر�اضية جامعھ مدينة ا.م.د/ فت�� توفيق فت�� استاذ مساعد  بقسم أصول ال��بية الر�اضية 

 (مشرفا  )السادات

 الموافقة .القرار:  

٦/۱٦ 

املقيد بقسم  مصطفي عبدالكریم الشون �شكيل �جنة املناقشة وا�حكم لرسالة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية  للباحث /

تقویم االتحاد المصري للتنس األرضي وفق بعض  أھداف التنمیة  ( -�عنوان :٢٠١٦ال��بية الر�اضية  بدورة أكتو�ر   ل أصو 
   )المستدامة

  -وتق��ح �جنة اإلشراف �شكيل �جنة املناقشة وا�حكم ع�� النحو التا�� :

 ) د/ حس�ن السمري  أستاذ اإلدارة  ٠أ
ً
 الر�اضية ب�لية ال��بية الر�اضية جامعة حلوان( مناقشا

 )٠أ
ً
 د / لبيب عبدالعز�ز لبيب    أستاذ اإلدارة املتفرغ بقسم أصول ال��بية الر�اضية بال�لية( مشرفا

( 
ً
 أ.م.د/ سماح محمد حالوة    أستاذ مساعد بقسم أصول ال��بية الر�اضية بال�لية( مناقشا

 الموافقة .القرار:  

٦/۱۷ 

 اال�ي اسماءهم �عد وامل�جل�ن بقسم نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائية   وهم �اال�ي :  الغاء قید الباحثین

 لعدم تردد الباحث ��ائيا ع�� �جنة االشراف   -أحمد جمال الدين أحمد عفيفي   -١

 م٣٠/٩/٢٠١٨للت�جيل ��  محمد ابراهيم الدسو�� حشاد               الن��اء املدة القانونية  -٢

 م٣٠/٩/٢٠١٨حامد محمد حامد سو�لم                       الن��اء املدة القانونية  للت�جيل ��  - ٣        



۹ 

 

 القرار:  

٦/۱۸ 
د للقي ٣٠/٩/٢٠١٩وذلك الن��اء املدة القانونية  ��  ٢٠١٤املقيدة بدورة أكتو�ر   مي عماد دسوقي  علیوةالباحثة /  إلغاء قید

 وعدم سداد الرسوم الدراسية .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۱۹ 
م  ٢٠١٤املقيد بدرجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية بدورة اكتو�ر   أحمد شعبان النشار و��جيل الباحث  /  الغاء قید 

 .                            وامل�جل بقسم نظر�ات وتطبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۲۰ 

املقيدة بدرجة املاجست�� ��   ایمان محمد ابو الفتوح یونسو��جيل الباحثة /  بإلغاء قیدبمجلس القسم  ءبناءا ع�� ما جا

طبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب     وذلك م  وامل�جلة بقسم نظر�ات وت٢٠١٤ال��بية الر�اضية بدورة اكتو�ر 

 لعدم تواصل الباحثة مع السادة املشرف�ن .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۲۱ 

 م وتنت�ي املدة٢٠١٤املقيد بدرجة املاجست�� �� ال��بية الر�اضية بدورة اكتو�ر  محمد امیر محمد انورالباحث/ إلغاء قید

رفض القسم عمل مد للباحث بناءا ع�� عدم  التواصل مع املشرف�ن وامل�جل بقسم نظر�ات  ٣٠/٩/٢٠١٩القانونية  �� 

 وتطبيقات الر�اضات ا�جماعية ور�اضات املضرب  .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

٦/۲۲ 
 ٣٠/٩/٢٠١٨وذلك الن��اء املدة القانونية  ��  ٢٠١٣بدورة أكتو�ر  املقيدة    طاھر محمد محمد الشرقاويالباحث/  إلغاء قید

 للقيد وعدم سداد الرسوم الدراسية .

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة
 سابعاً : لجنة شئون خدمة المجتمع والبیئة 

۷/۱ 

 ٢٤٦رقم (   س الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةنائب رئی�شأن امل�اتبة الواردة من معا�� السيد األستاذ الدكتور / 

) طالب وطالبة من ال�لية �� الدورة التدر�بية لطالب ا�جامعة ��   ٢٠م بخصوص ترشيح عدد (  ٢٠١٩/  ١٠/  ٢٣) بتار�خ  

لصنا�� بالسادات السباكة ) وذلك بمركز التدر�ب امل�ى بالتعاون مع مدرسة التعليم ا –النجارة  –مجاالت ( الكهر�اء 

 ملبادرة " صنا�عية مصر " �عد إن��اء اليوم الدرا�ىى .
ً
 وذلك تفعيال

 القرار : احیط المجلس علماً علي ان یتم االعالن باستخدام طرق اعالنیة اخري  .

۷/۲ 

 ٢٤٣رقم (  میة البیئةنائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتن �شأن امل�اتبة الواردة من معا�� السيد األستاذ الدكتور / 

م ع�� قيام قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اإلدارة العامة لرعاية الشباب  ٢٠١٩/  ١٠/  ٢٣) بتار�خ 

بتنظيم مسابقة أفضل مشروع بيئى متم�� يخدم جامعة مدينة السادات و�تم تنفيذ املشروع من خالل ا�جامعة مع رجال 

 األعمال .     

 : احیط المجلس علماً علي ان یتم االعالن باستخدام طرق اعالنیة اخري  .القرار 

۷/۳ 

بإيفاد مجموعة من طالب املدرسة للتعرف ع��  مدیر مدرسة اإلیمان التابعة إلدارة السادات التعلیمیةا�خطاب الوارد من 

، وتحديد موعد الز�ارة يوم الثالثاء  طبيعة ال�لية وما تقدمھ ال�لية من خدمات خاصة بخدمة املجتمع والبيئة املحيطة

 م . ١٩/١١/٢٠١٩املوافق  

 القرار : احیط المجلس علماً .

۷/٤ 

�شأن امل�اتبة الواردة من السيد األستاذ الدكتور / رئيس مجلس قسم نظر�ات وتطبيقات املنازالت والر�اضات املائية 

لبيئة من ورش عمل وندوات ودورات تدر�بية بخصوص خطة القسم من فعاليات خاصة بخدمة املجتمع وتنمية ا

 لرؤ�ة ورسالة ال�لية للعام ا�جام�� 
ً
 م . ٢٠٢٠/  ٢٠١٩ومهرجانات طبقا

 : الفصل الدرا�ىى األول :
ً
 -أوال



۱۰ 

 

   مهرجان �اراتيھ 

 مهرجان كبك بوكس 

 : الفصل الدرا�ىى الثا�ى :
ً
 -ثانيا

 مهرجان الوشو كو�غ فو 

 مهرجان جودو 

 مهرجان كمال أجسام 

  ة عن املستحدثات �� املنازالت والر�اضات املائية .ندو 

 الموافقة على ماجاء بالخطة والتنسیق مع وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة لتحدید مواعید أقامة الفاعلیات  القرار : 
 ثامناً : ما یستجد من أعمال 

 ع�� موافقة مجلس قسم نظر�ات وتطبيقات املناز  ۸/۱
ً
احمد عبد الحمید الت  والر�اضات املائية  �شأن انتداب السيد أ.د/ بناءا

 ب�لية ال��بية الر�اضية  ٢٠١٩/٢٠٢٠وذلك للتدريس ملرحلة الدراسات العليا للعام ا�جام��  عمارة
ً
 –م يوم واحد اسبوعيا

 جامعة كفر الشيخ .

 الموافقة بما ال یتعارض مع جدول سیادتھ الدراسي .القرار:  
 عاطف سید احمدجامعة اسوان �شأن انتداب السيد أ.د/  –�خطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد �لية ال��بية الر�اضية ا ۸/۲

ساعات  ٨استاذ العاب القوي للتدريس بمرحلة الدبلوم واملاجست�� بالدراسات العليا يوم ا�خميس من �ل اسبوع بواقع 

. 
ً
 اسبوعيا

 ع جدول سیادتھ الدراسي .الموافقة بما ال یتعارض مالقرار:  
 ع�� موافقة مجلس قسم نظر�ات وتطبيقات ا�جمباز  والتمر�نات والعروض الر�اضية �شأن الغاء قيد ا لباحثة /  ۸/۳

ً
آیة بناءا

م .اشراف كال من : ٣٠/٩/٢٠١٨امل�جلة لدرجة املاجست�� بتار�خ  فتح هللا حسن ورد  

 أ.د/ حمدي وتوت

 أ.م.د/ وسام عادل 

 ر عزت م.د/ غدي

 الموافقة .القرار:  
جامعة املنوفية لتدريس مادة اللغة االنجل��ية للفرقة  –املدرس ب�لية اآلداب  حسن ابو حسین�شأن انتداب السيد د /  ٤/۸

 م . ٢٠١٩/٢٠٢٠بنات ) للفصل الدرا�ىي األول للعام ا�جام��  –األو�� ( بن�ن 

 الموافقة .القرار:  
جامعة مدينة السادات  لتدريس مادة اللغة  –املدرس ب�لية ال��بية للطفولة املبكرة   شوقي خلیفة/  �شأن انتداب السيد د ٥/۸

 م . ٢٠١٩/٢٠٢٠بنات ) للعام ا�جام��  –االنجل��ية للفرقة الثانية والثالثة  ( بن�ن 

 الموافقة .القرار:  
جامعة مدينة السادات  لتدريس مادة اللغة العر�ية   –العام  املدرس ب�لية ال��بية   سمیرة سعید�شأن انتداب السيدة  د /  ٦/۸

 م . ٢٠١٩/٢٠٢٠بنات ) للفصل الدرا�ىي األول للعام ا�جام��  –للفرقة األو�� ( بن�ن 

 الموافقة .القرار:  
الي كلیتھم جامعة بنھا بخصوص موافاتھم بدرجات الطالب المحولین  –بشأن الخطاب الوارد من كلیة التربیة الریاضیة  ۸/۷

 لمقرر ( الفرقة األولي ) لمادة حقوق االنسان .

 القرار : الموافقة .
) طالبـة وطالبــة لدرجــة املاجسـت�� �ــ� ال��بيــة الر�اضـية   �خــر�ج ال��بيــة الر�اضـية بــدورة ا�خر�ــف 94النظـر �ــ� املوافقــة ع�ـ� قيــد عــدد (   8/8

 " وافد "ث / احمد عباس حمد حشر وذلك �عد اضافة الباحم ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام ا�جام��  ٢٠١٩



۱۱ 

 

 القرار : الموافقة.
 �شأن تحديد مواعيد امتحانات املرحلة ا�جامعية األو�� " الب�الور�وس " �التا�� : ۸/۹

 من 
ً
  ١٤/١٢/٢٠١٩بدء االمتحانات الشفو�ة والعملية اعتبارا

 من 
ً
 م  ٢٣/١/٢٠٢٠وح�ي  ٤/١بدء االمتحانات النظر�ة " التحر�ر�ة " اعتبارا

 القرار : الموافقة.
جامعـة ب��ـا لتـدريس مقـرر " كـرة السـرعة  –استاذ العاب املضرب ب�لية ال��بيـة الر�اضـية  السید احمد انورأ.د/ �شأن انتداب السيد  ۸/۱۰

 طالبات . " لالختياري اول 

 القرار : الموافقة.

 رئیس المجلس              أمیــــن المـجلس        
 بالتفویض               

 
 أ.د/ عبد الحلیم یوسف عبد العلیم

                  
  محمد جمال الدین حمادةأ.د/ 
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