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 الحضـــــــور:
( برئاسة 220عقدت الجلسة رقم ) ظهرا   الثانية عشرلساعة م  في تمام ا 15/10/2019الموافق  الثالثاءإنه في يوم 

 من: وبحضور كال   جمال الدين حمادة االستاذ المتفرغ بالكلية رئيس المجلس " بالتفويض "محمد األستاذ الدكتور/ 

 -واعتذر عن الحضور:

 الوظيفة االسم م 

 المشرف علي الكلية " رئيس الجامعة " أ.د/ احمد محمد بيومي 1
 ظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةاستاذ بقسم  ن أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 2

  :االفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء  محمد جمال الدين حمادةافتتح السيد األستاذ الدكتور/ 

 المجلس ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

   المصـــادقات أوالً:  

  مجلس كلية التربية الرياضية  جتماعامحضر 

 2019/2020 العام الجامعي  220 رقم الجلسة

 15/10/2019 التاريخ  
بدء 

 االجتماع
  الخامسة نهاية االجتماع الثانية عشر

 قاعة مجلس الكلية   جتماعمكان اال

 ةــــــالوظيف مـــــــــاالس م

 وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ احمد ابراهيم عزب 1

 وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حمد عنبر باللأ.د/ م 2

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ امل صالح سرور 3

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية أ.د/ احمد سعيد خضر 4

 طرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةرئيس قسم المناهج و أ.د/ خالد عبد الحميد شافع 5

 رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم 6

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف 7

 رئيس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوي أ.د/ عزة محمد العمري  8

 رئيس قسم اصول التربية الرياضية أ.د/ محمد عبد العظيم شميس 9

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات العاب القوي أ.د/ مصطفي مصطفي عطوه 10

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب أ.د/ جوزيف ناجي أديب 11

 اهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةاستاذ بقسم  المن أ.د/ احمد امين الشافعي 12

 استاذ بقسم اصول التربية الرياضية أ.د/ نرمين رفيق محمد  13

 استاذ بقسم  نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي 14

وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية  استاذ متفرغ بقسم  المناهج أ.د/ سعيد عبد الرشيد خاطر 15
 "خبير" خبير "

استاذ بقسم  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية " خبير  أ.د/ عصام الدين متولي عبد هللا 16
" 

 عن مدير وحدة ضمان الجودة أ.م.د/ اكرم كامل ابراهيم 17

 القياس والتقويم مدير وحدة أ.د/ وائل السيد قنديل 18

 اقدم استاذ مساعد أ.م.د/ شرين محمد عبد الحميد 19

20 
 أقدم مدرس د/ شريف محمد عبد المنعم يونس
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 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

  2019 أكتوبرالمصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر عن شهر  1/2

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 

 لجان المنبثقة عن مجلس الكلية .المصادقة على ما جاء بمحاضر األقسام وال 1/3

 تم االطالع وتمت المصادقة .القرار: 
 عامة ثانياً: موضوعات 

 عرض الموضوعات الواردة من مجلس الجامعة . 2/1

 القرار : أحيط المجلس علما  

 م . 2018/2019اعتماد التقرير السنوي للكلية عن العام الجامعي  2/2

 الموافقة . القرار:

 م . 2019/2020اد الخطة االستراتيجية " نصف سنوية " للعام الجامعي اعتم 2/3

 الموافقة . القرار:

 م . 2019/2020اعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  2/4

 الموافقة . القرار:

   شئون أعضاء هيئة التدريس  ثالثا :

3/1 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وت
ً
أحمد محمود عبد  االستاذ الدكتور/  السيد انتدابطبيقات املنازالت والرياضات املائية بخصوص بناءا

قسم التربية  استاذ السباحة بالقسم بشأن انتداب سيادته للتدريس باألكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا الحكيم طلب 

 م ، حيث افاد سيادته بموافقة كلية النقل البحري علي االنتداب .2020م/2019يوم واحد من كل اسبوع للعام الجامعي  الرياضية 

 مع اال يتعارض مع جدول سيادته الدراسي .الموافقة القرار:  

3/2 

 علي موافقة مجلس قسم  اصول التربية الرياضية بشأن تعيين السيد
ً
ذ املدرس بالقسم الي وظيفة استا الدكتور / محمد حسين بكر /  بناءا

مساعد  بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد عرض التقرير الوارد من اللجنة العلمية الدائمة الخاصة بترقية األساتذة واألساتذة 

 املساعدين .

 الموافقة . القرار:  

3/3 

 علي موافقة مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بشأن إنتداب السيدة الدكتور / 
ً
املدرس بالقسم  للتدريس  ريفسها احمد نبيل الشبناءا

وذلك فيما ال يتعارض مع الجدول الدراس ى والخطة الدراسية للقسم ، ومرفق  جامعة مدينة السادات، –بكلية التربية للطفولة املبكرة 

 -بطلب سيادتها الخطاب الوارد من :

 جامعة مدينة السادات بخصوص هذا الشأن . –كلية التربية للطفولة املبكرة 

 مع اال يتعارض مع جدول سيادتها الدراسي .الموافقة ر:  القرا

3/4 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية 
ً
بشأن الخطاب الوارد من جامعة املنصورة كلية بناءا

( وإختياري تدريب رياضة التخصص 2سية للجمباز )لتدريس مادة )املبادىء األسا ماجدة محمد السعيدالتربية الرياضية بإنتداب أ.م.د/ 

 للعام الجامعي 
ً
 م 2020م/2019)جمباز( )بنات( للفرقة الثانية والرابعة )شعبة تدريب(ملرحلة البكالوريوس ملدة يومان أسبوعيا

 مع اال يتعارض مع جدول سيادتها الدراسي .الموافقة القرار:  

3/5 

 علي موافقة مجلس قسم نظريا
ً
رية التربية والتعلم يالخطاب الوارد من مد بشأنت وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بناءا

 الرياضية بطنطا األنشطةإلدارة بطولة الجمباز بنات على مستوى املحافظة والتى ستقام بصالة  ماجدة محمد السعيدبالغربية بدعوة أ.م.د/ 

 م .  3/10/2019وحتي  2/10في الفترة من 
 الموافقة.القرار:  
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3/6 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بشأن تشكيل لجنة فحص ثالثية للباحث
ً
/  بناءا

 : املدرس املساعد بالقسم ملنحه درجه مدرس بالقسم علي ان تتكون لجنة الفحص كالتالي محمود سيد محمد محمد سرور
 

 فةالوظي األسم م

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ الجمباز بقسم أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمى 1

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 

م.د/ ماجدة محمد  أ. 2

  السعيد 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد بقسم

 جامعة مدينة السادات –ربية الرياضية بكلية الت 

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية أستاذ مساعد بقسم  م.د/ ياسر على قطب أ. 3

 جامعة مدينة السادات –بكلية التربية الرياضية 

 الموافقة.القرار:  

3/7 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الجمباز وال
ً
محمد تمرينات والعروض الرياضية بشأن الطلب املقدم من الباحث/ بناءا

املدرس املساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية لتعينه بدرجة مدرس بالقسم  اللطيف عبد الهادي دعب

الة "تأثير التدريب املهارى باألثقال النسبية م وعنوان الرس27/8/2019حيث منح الدرجة بتاريخ مدعوما بتقرير لجنة الفحص الثالثية ،

 ملراكز ثقل وصالت الجسم على مستوى أشكال القوة لناشئات الجمباز الفنى". 

 الموافقة.القرار:  

3/8 

 علي موافقة مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بشأن ترقية السيد / 
ً
محمود جابر عبد العزيز بناءا

املعيد بالقسم الي وظيفة مدرس مساعد بذات القسم والكلية والجامعة مدعوم بقرار معالي السيد أ.د/ رئيس الجامعة بمنحة درجة هو ز

 م .  28/9/2019املاجستير بتاريخ 

 الموافقة.القرار:  

3/9 

 علي عرض السيد أ.د/ أمين سر املجلس بخصوص تولي مجلس الكلية توزيع السادة املع
ً
يدين املكلفين للعمل بالكلية  علي األقسام بناءا

 لقرارات السيد أ.د/ رئيس الجامعة كالتالي : 
ً
 الحتياجات الكلية وذلك طبقا

ً
 العلمية طبقا

 الخاص بتعيين السيد / مصطفي جالل عبد العظيم غانم بوظيفة معيد 25/9/2019( بتاريخ  1903رقم  ) 

 عيين السيد احمد جمال عبد هللا طراد بوظيفة معيد .الخاص بت  1/10/2019( بتاريخ  1943رقم ) 

 الخاص بتعيين السيد / احمد عبد الحميد علي زهران بوظيفة معيد . 1/10/2019( بتاريخ  1944رقم ) 

 الخاص بتعيين السيد / محمود عبد هللا احمد شاهين بوظيفة معيد . 1/10/2019( بتاريخ  1942رقم ) 

 من كال  من : يع السادة المعيدين والعرض علي مجلس الكلية لتوزتشكيل لجنة القرار:  
 أ.د/ محمد عنبر بالل                      رئيسا  

 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم    عضوا  
 السيدة أ.د/ مشيرة ابراهيم العجمي    عضوا  

 السيد / عضو قانوني بالجامعة           عضوا  

 طالب شئون التعليم والرابعا: 

4/1 
بالفرقه الثانيه )بااىى لالعااد ( بخصاوص ايقااد قياد  عان العاام  عبد الرحمن جابر عبد الرحمن القطانالطلب املقدم من الطالب / 

 و ذلك لظرود اجتماعيه تحول دون حضور  هذا العام حيث ان والد  باملعاش و هو املرافق له . 2019/2020الجامعى 

 . الموافقة القرار : 

4/2 
ــ بخصااوص  التقرياار الطملااى املقاادم ماان الطالبااه /  ــد عل ــب محم حيااث ان تاام عماال عمليااه اسااتعدال الحاااجز االنفااى و اس ئصااال  زين

 .17/9/2019الغضاريف االنفيه و تحتاج الى اجاز  ثالثون يوما من تاريخ العملية 

 . الموافقةالقرار : 
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حياث ان الطالبااه  2019/2020بالفرقاه االولاى للعااام الجاامعى  بــراهيم محمــداســراا ابخصاوص  التقريار الطملااى املقادم مان الطالبااه/  4/3

 . 1/10/2019تعانى من جروح تهتكيه و شرخ باالصبع و تم عمل جبير  تحت الكوع و يوص ى بالراحه ملدة اسبوعين من 

   .الموافقة القرار : 

4/4 
حقاو  االنساان  –الحاساب االلاى  –اد متطلباات الجامعاه) التربياه ماو تادريس قسم اصاول التربياه الرياضايه بخصاوص اقتاراح محضر ما جاء ب

 ( حيث ان هذ  املواد اقرب ما تكون الى التخصصات الخاصة بالقسم و يتم توزيعها من خالل القسم  وان يتم تكليف القسم لتدريسها

 مجلس الجامعة .املوافقة مع رفع املوضوع ملجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة للعرض علي القرار : 

قساام نظريااات و تطبيقااات الرياضااات الجماعيااه و رياضااات املضاارب بخصااوص فااتح تخصااص كاارة الساارعه لطااالب و طالبااات محضاار مااا جاااء ب 4/5

 الفرقه الثالثه ) الئحه جديد  (

 املوافقة .القرار : 

بنات )الالئحه  –تح اختياريات جديد  للفرقه الثالثه بنين قسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص فمحضر ما جاء ب 4/6

 .وهى  : باليه مائى / غطس/ كونغ فو/كمال اجسام/ دراجات / كيك بوكسينج/ الخماس ى الحديث  2019/2020الجديد ( للعام الجامعى 

 فتح باقي التخصصاتكيك بوكسينج ( وارجاء  –كمال أجسام  –الموافقة علي فتح تخصصات ) وشو كونغ فو القرار : 
 فيما  محضر ما جاء ب 4/7

ً
قسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص املوافقة علي ما جاء من االساتذة املتخصصين كال

 :يخصه بتقرير مفصل بمدي تطابق التوصيف املرفق للمقرر بما يتوافق مع توصيف املقرر املوازي له بالكلية علي النحو التالي

 املقرر املوازي بالكلية توصيف املقرر للطالب الراغبين في التحويل م
نسبة توافق 

 التوصيف ٪
 موافقة استاذ املقرر 

 أ.م.د/ أحمد كمال  ٪90 (1مالكمة ) ( ا مالكمة1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا1

 بيليأ.م.د/ محمد  ٪100 (1مصارعة ) ( ا مصارعة1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا2

 أ.م.د/ عمرو جعفر ٪90 كاراتيه ( ا كاراتيه1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا3

 ( ا جودو1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا4
جودو )يتم تدريسه بالفرقة 

 الثانية(
 أ.د/ عبد الحليم معاذ 90٪

 د/ محمود سالم ٪90 (1سالح ) ( ا مبارزة1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا5

 د/ وسام زكي ٪90 (1)باحةس (1ملبادئ االساسية للسباحة )ا ا6

   ال يوجد مقرر موازي بالكلية ( ا اثقال1املبادئ االساسية للمنازالت ) ا7
 

 أحيط المجلس علما  .القرار : 

املادرس بقسام  محمد حمودةمي عاصم قسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص انتداب الادكتورة/ محضر ما جاء ب 4/8

الحاد املنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضاية جامعاة طنطاا لتادريس مقارر الجاودو للفرقاة الثالثاة بناات اختيااري أول وثااني ياومي ا

 م.2020م/2019والثالثاء من كل اسبوع للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 الموافقة .القرار : 

 حســن محمــد حســن علــيقسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص انتداب االستاذ الدكتور/ محضر ما جاء ب 4/9

األستاذ املسااعد بقسام املناازالت والرياضاات الفردياة بكلياة التربياة الرياضاية جامعاة العارير وذلاك لتادريس مقارر الكياك بوكساينج 

 م.2020م/2019وثاني يوم االحد من كل اسبوع للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي للفرقة الثالثة بنين وبنات اختياري أول 

 الموافقة .القرار : 

تــامر ربــراهيم نبيــل عبــد قسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصاوص انتاداب االساتاذ الادكتور/ محضر ما جاء ب 4/10

ــز مــراد الرياضااات الفرديااة بكلياة التربيااة الرياضااية للبناين جامعااة حلااوان وذلاك لتاادريس مقاارر األسااتاذ املسااعد بقساام تادريب  العزي

السااااالح للفرقااااة الرابعااااة بنااااين اختياااااري أول وثاااااني يااااومي االثنااااين واالراعاااااء ماااان كاااال اساااابوع للفصاااال الدراساااا ي األول للعااااام الجااااامعي 

 م.2020م/2019

 الموافقة .القرار : 

املادرس  محمد لبيب عبــد العزيــزتطبيقات املنازالت و الرياضات املائياه بخصاوص  انتاداب الادكتور/ قسم نظريات و محضر ما جاء ب 4/11
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بقساام نظريااات وتطبيقااات املناااازالت والرياضااات الفرديااة بكليااة التربياااة الرياضااية جامعااة بلهااا وذلاااك لتاادريس مقاارر الكاراتيااه للفرقاااة 

 م.2020م/2019دراس ي األول للعام الجامعي من كل اسبوع للفصل ال يومينالرابعة بنين اختياري أول 

 الموافقة .القرار : 

حاصال  يحيي فوزي الســيد أحمــدقسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص انتاداب الادكتور/ محضر ما جاء ب 4/12

م, ونائااب رئاايس مجلااس 1998لصاا ن عااام علااي دكتااورا  الفلساافة فااي التربيااة الرياضااية فااي رياضااة الوشااو كونااغ فااو ماان جامعااة بكااين با

إدارة االتحاااد املصااري للوشااو كونااغ فااو وحكاام دولااي وماادير فنااي سااابق ملنتخااب مصاار, وذلااك كخبياار لتاادريس مقاارر الكونااغ فااو للفرقااة 

م, ومرفااق طيااة 2020م/2019ماان كاال اساابوع للفصاال الدراساا ي األول للعااام الجااامعي  يااومينالثالثااة بنااين وبنااات اختياااري أول وثاااني 

 السيرة الذاتية للخبير.

 الموافقة .القرار : 

ــام محمــد االشــرم اقسام نظريااات و تطبيقااات املنااازالت و الرياضاات املائيااه بخصااوص انتاداب الاادكتورة/ محضاار ماا جاااء ب 4/13 ملاادرس ريه

ريس مقااارر املصاااارعة بقسااام نظرياااات وتطبيقاااات املناااازالت والرياضاااات الفردياااة بكلياااة التربياااة الرياضاااية جامعاااة املنصاااورة وذلاااك لتاااد

ماان كاال اساابوع للفصاال الدراساا ي األول  يااومين( للفرقااة األولااي 1للفرقااة الثالثااة بنااات اختياااري أول وثاااني ولتاادريس مقاارر املصااارعة )

 م.2020م/2019للعام الجامعي 

 القرار: املوافقة .

ــدانتااداب الاادكتور/ قساام نظريااات و تطبيقااات املنااازالت و الرياضااات املائيااه بخصااوص محضاار مااا جاااء ب 4/14 ــ  محم ــر دروي ــود عم  محم

م, وعضااو مجلااس 2017حاصاال علااي دكتااورا  الفلساافة فااي التربيااة الرياضااية فااي رياضااة كمااال االجسااام ماان جامعااة االسااكندرية عااام 

إدارة االتحااااد املصاااري لكماااال االجساااام وحكااام دولااااي ورئااايس لجناااة املساااابقات, وذلاااك كخبياااار لتااادريس مقااارر كماااال االجساااام للفرقااااة 

مان كال  ياومينلثالثة بناين اختيااري أول وثااني ياوم الثالثااء, ولتادريس مقارر كماال االجساام للفرقاة الرابعاة بناين اختيااري أول وثااني ا

 م, ومرفق طية السيرة الذاتية للخبير.2020م/2019اسبوع للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 القرار: املوافقة .

املادرس بقسام  مــروة علــي عبــد النبــيو تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص انتداب الدكتورة/ قسم نظريات محضر ما جاء ب 4/15

( للفرقااة األولااي 1( والغطااس )1نظريااات وتطبيقااات الرياضااات املائيااة بكليااة التربيااة الرياضااية جامعااة املنوفيااة وذلااك لتاادريس مقاارر السااباحة )

( للفرقااة الثانياااة بناااات ياااوم االحااد مااان كااال اسااابوع للفصاال الدراسااا ي األول للعاااام الجاااامعي 1املاااائي ) بنااات ياااوم االراعااااء ولتاادريس مقااارر البالياااة

 م.2020م/2019

 القرار: املوافقة .

عمرو محمــد قسم نظريات و تطبيقات املنازالت و الرياضات املائيه بخصوص املذكرة املقدمة للقسم من االستاذ الدكتور/ محضر ما جاء ب 4/16

ستاذ املساعد بالقسم ورئيس شاعبة الكاراتياه والتاي جااء فبهاا بأحقياة الشاعبة فاي تادريس مقارر الكاراتياه للفرقاة األولاي بناات للفصال اال  جعفر

ااااامعي  ااااام الجا اااا ي األول للعا ااااي 2020م/2019الدراسا ااااي علا ااااوذج تعليما اااان خاااااالل عااااارض نما ااااتم ما ااااه يا اااارر الكاراتيا اااادريس مقا ااااة تا  أن طبيعا
ً
ااااا م وخصوصا

به أي أداء مباشر يمنع قياام الشاعبة بالتادريس للطالباات, لاذا فالشاعبة تاري اناه ال جادوي مان االنتاداب فاي هاذا  القائمين بالتدريس وال يوجد

 الشأن .

 القرار : عدم الموافقة وااللتزام بانتداب عضو هيئة تدريس ) سيدة ( .

اااااء ب 4/17 اااار مااااا جا ااااأن امحضا اااا ي بشا ااااات والعااااروض الريا ا اااااز والتمرينا ااااات الجمبا ااااات وتطبيقا اااام نظريا ااااات قسا ااااادة التمرينا اااااتذة ما ااااة مااااان أسا ملاااااذكرة املقدما

 اار والعااروض الرياضااية التااى تاادرس للفرقااة األولااى )بنااات( تاارم أول وتاارم ثااانى بال ئحااة الجدياادة .حيااث أن املساامي املوحااد للبنااين والبنااات ال  ع

يقااىى( واملطلاوب تعاديل أسام املاادة للبناات عن محتوى املادة بالنسبة للبناات ولاذلك  عت ار املسامى الادقيق هاو التمريناات اإليقاعياة )جمبااز إ

فقاااى فاااى الفصاااال الدراسااا ى الثااااانى لتصااابح تمرينااااات إيقاعياااة )جمباااااز إيقااااىى( ، وتثبيااات املساااامي فاااى الفصاااال الدراسااا ي األول كمااااا هاااى تمرينااااات 

 وعروض رياضية .

 القرار : االرجاء لمزيد من الدراسة .

جمباااز والتمريناات والعااروض الريا ا ي بشااأن بنااًء علااى ماا تقاادم باه أساااتذة ماادة التمرينااات قسام نظريااات وتطبيقاات المحضار قساام ماا جاااء ب 4/18

والعااروض الرياضااية )بنااات( بالتحديااد الاادقيق ملحتااوى تلااك املااادة تاارم أول "تمرينااات وعااروض رياضااية " تاارم ثااانى "تمرينااات ايقاعيااة )جمباااز 
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 –بات الفرقة الثالثة إلختيار أي شق لتلك املادة وهما )تمرينات وعاروض رياضاية إيقاىى ("وعلية يتقدم القسم بطلب فتح اإلختياريات لطال

 تمرينات إيقاعية "جمباز إيقاىى"(

 القرار : االرجاء لمزيد من الدراسة .

ون التعلايم قسم نظريات وتطبيقات الجمبااز والتمريناات والعاروض الريا ا ي بشاأن الخطااب الاوارد إليناا مان رئايس قسام شائمحضر ما جاء ب 4/19

يار والطالب وذلك لإلنتهاء من عمل املقصات العلمية الخاصاه بابعا الطاالب الاراغبين فاى التحويال إلاى الكلياة للفرقاة الثانياة ماع اإلفاادة بتقر 

موافقااة بعااد اإلطااالع علااى التقرياار القاارار :  مفصاال بماادى تطااابق التوصاايف املرفااق للمقاارر بمااا يتوافااق مااع توصاايف املقاارر املااوازى لااه بالكليااة

 الوارد من أساتذة مادة التمرينات والجمباز )بنين( بالقسم

. 
ً
 القرار : أحيى املجلس علما

قسااام املنااااق  وطاار  التااادريس والتااادريب وعلااوم الحركاااة الرياضااية بشاااأن إعاااادة تشااكيل لجاااان األشاااراد علااى ماااادة التااادريب بمحضاار مااا جااااء  4/20

 م2019/2020العملية( للعام الجامعي امليداني )التربية 

. 
ً
 القرار : أحيى املجلس علما

قسام املنااق  وطار  التادريس إعاالن مواعياد بادء ماادة التربياة العملياة )التادريب املياداني( املنفصالة واملتصالة للعاام الدراسا ي بمحضار ما جاء  4/21

 م كالتالي :19/2020

 ال    الدرا   الثان  ال    الدرا   ا   

 )ال رقة الرابعة(

 )ب ي  ب ا (

 )ال رقة الثالثة(

 )ب ي  ب ا (

 )ال رقة الرابعة(

 )ب ي  ب ا (

 )ال رقة الثالثة(

 )ب ي  ب ا (

 الم   لة الم   لة

                            

   29/9/2019  

                        

          2/10/2019  

                            

                        

                    

26/4/2020  

                        

                         

                          

29/4/2020  

 المت لة المت لة

        13/10/2019  

            

24/10/2019  

        27/10/2019  

            7/11/2019  

        8/3/2020       

       19/3/2020  

        22/3/2020  

            2/4/2020  

 
 

 
ً
 .القرار : املوافقة وأحيى املجلس علما

 علي الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة لقبول ومنح  4/22
ً
بشأن عقد اختبار قدرات التربية الرياضية للطالب الوافدين بناءا

 ومن ثم تحديد قيمة االختبارات والكشف الطملي .الطالب الوافدين 

 .جنية (  1500الطملي ) جنيه ( وقيمة الكشف  1000علي ان تكون قيمة االختبارات ) القرار : املوافقة 

 خامساً: العالقات الثقافية   

5/1 

ادارة املنظمات الدولية واملؤتمرات والذي يفيد بأن وزارة الخارجية  –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

جامعيين متخصصين في اللغة واألدب تلقت مذكرة رسمية من سفارة الجمهورية البلغارية في مصر بشان اقتراح ايفاد اساتذة 

 0البلغاريين للتدريس في الجامعات املصرية ومرفق طية صورة مما ورد الينا من كتاب املركزية للعالقات الثقافية 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/2 

تمرات والااذي يفيااد بتلقبهااا كتاااب املاادير ادارة املنظمااات الدوليااة واملااؤ  –الخطاااب الااوارد الينااا ماان االدارة العامااة للعالقااات الثقافيااة 

العاام للمنظمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلاوم ) الكسااو ( بشااان االعااالن عاان شااغر وظيفاة ماادير ادارة العلااوم ) بدرجااة ماادير عااام 

 2019حتى نوفم ر  2019أول ( باالدارة العامة ) الكسو( وفتح باب ترشيح لها في يوليه 

 علما   أحيط المجلس : القرار

5/3 
)ادارة االتفاقيااات والتباااادل الثقااافي ( واملرفااق باااة ال رنااامج التنفياااذي  –الخطاااب الااوارد اليناااا ماان االدارة العامااة للعالقاااات الثقافيااة 

برجااء التفضال نحاو اتخااذ الاالزم لدراساة ال رناامج التنفياذي  – 2022-2019بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا ل عوام 
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 .فاتنا برأي كليتكم / معهدكم املوقر مقترحاتكم مع اعتبار األمر هام وعاجل حتى ي سنى لنا الرد على االدارة املركزية وموا
 

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/4 

مجلااااس  ادارة االتفاقاااات  واملااااؤتمرات ن شااارد بافاااادة ساااايادتكم باااان –الخطااااب الاااوارد الينااااا مااان االدارة العاماااة للعالقااااات الثقافياااة 

علااى املوافقااة علااى عاادم مشاااركة السااادة أعضاااء هيئااة التاادريس ل بحااا  الحاصاالة علااى  27/8/2019 خالجامعااة قاارر بجلسااته بتاااري

 للقااانون اليمكان الجماع باين مكافاأتين علاى نفااس 
ً
مكافئاات النشار العلماي مان حضاور املااؤتمرات الداخلياة والخارجياة حياث أناه طبقاا

 0ر في مؤتمر ببحث قد تم الحصول على مكافئة نشر له من داخل الجامعة العمل كما يحظر التقدم للسف

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/5 

ادارة االتفاقات  واملؤتمرات ن شرد بافادة سيادتكم بأن مجلس  –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

بشأن رفع كفاءة  4/4/2019وافقة على توصيات اللجنة العليا للبعثات جلسة على امل 29/7/2019الجامعة قرر بجلسته بتاريخ 

 لتقدمهم لخطة البعثات للحصول على بعثة 
ً
 تمهيدا

ً
 0السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس لغويا

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/6 

نح والبعثات  شرفنا أن نهدي سيادتكم أطيب التحيات ادارة امل –الخطاب الوارد الينا من االدارة العامة للعالقات الثقافية 

   مروى عبد القادر محمد صقر/  على سفر الدكتور   9/9/2019د/ رئيس الجامعة بتاريه 0ونوجه عنايتكم إلى أنه تم املوافقة من أ

 من شهر نوفم ر  جامعة ميونخ للتكنولوجيا –مدرس بكليتكم املوقرة وعضو املهمه العملية / للسفر لدولة ) املانيا ال
ً
( اعتبارا

 0رد بالداخل صمغادرتها أرض الوطن بمرتب ي ملدة ستة أشهر على نفقة البعثات أو تاريخ 2019

 أحيط المجلس علما   : القرار

5/7 

 على االشتراك مروى عبد القادر صقر /د0ماورد من قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى بشان املوافقة على الطلب املقدم من م

 the validity of wearable device usingفي املؤتمر العلمي الدولي الريا  ي للبنات بالجزير  جامعة حلوان ببحث بعنوان 

arduino for monitoring running  

  .  الموافقة  : القرار

5/8 

بشأن املواافقة .  لخالق شرشرأحمد حمدى عبد ا /ماورد من مجلس قسم نظريات وتطبيقات العاب القوى الطلب املقدم من م .د

على االشتراك فى املؤتمر العلمى الدولى الثامن لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان ببحث بعنوان " أثر استخدام 

دائى  التدريب الفترى باالسلوب املتقاطع على تنمية قدرات التحمل واعا وظائف الجهاز التنفس ى ومستوى االنجاز الرقمى لع

 .  متر " 400

  .  الموافقة  : القرار
 سادساً : الدراسات العليا والبحوث 

6/1 

م بقسم أصول 30/3/2016املقيدة بتاريخ  ريم عبدهللا حمود مقدن الصواغ/  في التربية الرياضية للباحثة ةمنح درجة دكتورا  الفلسف 

) برنامج تدريملي مقترح للتنمية املهنية ملعلم التربية البدنية بمرحلة التعليم ، م بعنوان11/4/2017التربية الرياضية واملسجلة  بتاريخ 

 االبتدائي بمحافظة االحمدي بدولة الكويت ”(

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/2 

تقارير السنوية الخاصة بالسادة املشرفين بناء على موافقة مجلس القسم على مدة مدة الدراسة للباحثين اآلتى أسمائهم بعد مدعوما بال

 للطالب اآلتى اسمائهم بعد :

 م.2014ا الباحث/ محمود زكريا عبد املعطي زهران ماجستير 1

 م2013ا الباحث/ خالد شوىي فهمي الدسوىي ماجستير 2

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/3 
ناقشاااة والحكاااام لرسااااا

و
ــدير /ثلة دكتاااورا  الفلساااافة فاااي التربيااااة الرياضااااية للباحااا تشاااكيل لجنااااة امل ــزان  ــ ــد عنيــ عاااود   املقيااااد بتاااااريخ  أحمــ

ااااااريخ 16/5/2017 اااااجل بتا سا
و
اااااية وامل اااااة الرياضا اااااول التربيا اااام أصا اااااوارد 15/8/2017م  بقسا اااااة املا اااااي تنميا اااااا فا اااااة ودورها اااااادة االداريا اااااث بعنوان:)القيا ، ببحا
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 البشرية بالهيئات الرياضية بدولة الكويت  

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة:   وتقترح لجنة
و
 اإلشراد أن تكون لجنة امل

 د/ كمال الدين عبد الرحمن دروير  استاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان   ) مناقشا (0!

جامعة مدينة السادات.   -اضية استاذ إدارة التنس املتفرغ بقسم بقسم أصول التربية كلية التربية الري  -أ.د/ لبيب عبد العزيز لبيب  

 )مناقشا (

 جامعة مدينة السادات. ) مشرفا ( -أ.د/ وائل السيد قنديل استاذ القياس والتقويم بقسم اصول التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية  

 ( د/عز الدين حسيني جاد استاذ االدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة العرير  ) مشرفا0ا

 . القرار:  الموافقة

6/4 

ناقشة والحكم لرسالة املاجستير  في التربية الرياضية للباح
و
م بقسم 30/3/2017املقيد بتاريخ  حسين بدر الشطي/  ثتشكيل لجنة امل

 بعنوان: م 12/9/2017والتدريب وعلوم الحركة الرياضية واملسجل بتاريخ  املناق  طر  التدريس

 علي ان تشكل اللجنة من كال من :ات علي تطوير بعا أنواع السرعة لالعملي كر  القدم"" تأثير تدريب املنحدر 

أستاذ امليكانيكا الحيوية املتفرغ بقسم املناق  وطر  التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية كلية التربية  سعيد عبد الرشيد خاطر  أ.د/

 )مناقشا( الرياضية جامعه مدينة السادات

حسن الحوفي أستاذ كرة القدم املتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية محمود  د/.أ

 الرياضية 

 جامعه مدينة السادات )   مشرفا(

 ةأحمد ساهر حسانين أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بكلية التربية الرياضي د/م.أ. 

 جامعة املنوفية )مناقشا(

 أحمد طلحة حسام أستاذ مساعد بقسم املناق  وطر  التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية /أ.م.د 

 جامعه مدينة السادات )مشرفا(

 . القرار:  الموافقة

6/5 

ناقشااة والحكاام لرسااالة املاجسااتير  فااي التربيااة الرياضااية للباحاا بناااءا علااى موافقااة مجلااس القساام علااى مااد ماادة الدراسااة و تشااكيل لجنااة ا 
و
 /ثمل

ساجل بتااريخ ، ببحاث بعناوان:) تاأثير برناامج مقتارح لتاهيال  محمود محمد ربيع السيد
و
املقيد بدورة أكتوبر  بقسم علوم الصاحة الرياضاية   وامل

ناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة: اصابة التواء الكاحل لدى العملى كرة القدم وتقترح لجنة اإلشراد أن تكو 
و
 ن لجنة امل

 أ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم    أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية              مشرفا 

 مناقشا          أ.د / حمدي عبد  عاصم           أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية 

 مناقشا                                    د / محمد  عادل رشدى                      " خبير "  دكتور الطب الريا  ى والتأهيل    

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/6 

عن االشراد على رسالة الدكتوراة الخاصة  م مد عبد المنعمحاالعتذار املقدم من أ.د /  بناءا على موافقة مجلس القسم على

تأثير املسجل بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات املضرب بعنوان ) والا أمين عبد الستار عالم بالباحث / 

ك لظرود سفر  ( وذلرافيك على مستوى أداء بعا املهارات األساسية ل راعم كرة القدمجبرنامج مقترح باستخدام اإلنفو 

مجلس الكلية بتاريخ م وفي 16/2/2019لجنة الدراسات العليا بتاريخ وفي  5/2/2019مجلس القسم بتاريخواملعتمدة في 

 م   19/2/2019

 مالموافقة بناءا  على موافقة مجلس القسم علي قبول االعتذار وقصر االشراف علي سعادة أ.د محمود الحوفي ، د / محمد بكر سالالقرار:  
. 

6/7 

واملقيادة بمرحلاة املاجساتير   حنان حســين راشــدبناءا على موافقة مجلس القسم على مد مدة الدراساة ملادة عاام ثاانى  للباحثاة / 

بالكليااة بقساام علااوم الصااحة الرياضااية بعنااوان " تااأثير اسااتخدام كاال ماان التمرينااات العالجيااة والعااالج املااائى علااى الكفاااءة الوظيفيااة 

 مر  ى الروماتويد من الدرجة األولى "   الجسم لدى ملفاصل
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 -تحث إشراد : 

 أ.د / حمدى عبد  عاصم                          أستاذ بيولوجيا الرياضة املتفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية   

    الكليةأ.د / عبد الحليم يوسف عبد العليم    أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية ب

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/8 

 ال  ه       ة   ق           ن  ذ  ر ت   ر  ب       غ   ق          
 الدرجة           القسم  اإلسم 

 دة القانونيةالنتهاء امل املائية  تنظريات وتطبيقات املنازالت والرياضا باللعباس  مدحت مصطفي  -1

 دة القانونيةالنتهاء امل أصول التربية الرياضية   مد محمد محمد البالحة اح -2

 دة القانونيةالنتهاء امل املائية  تنظريات وتطبيقات املنازالت والرياضا محمد محمد عبد الرحمن زين  -3

دة القانونية لل سجيل والقيد النتهاء امل أصول التربية الرياضية  أصول التربية الرياضية     اسراء رجاء موس ي متولي الكومي  -4

 ماجستير

دة القانونية لل سجيل القيد  النتهاء امل أصول التربية الرياضية  أصول التربية الرياضية     هدير علي غنيم ابو عطية   -5

 ماجستير

 دة القانونيةالنتهاء امل  اية مجدي ابراهيم شريف  -6

 ملدة القانونيةالنتهاء ا  احمد محمد ابراهيم خالد  -7

 دة القانونيةالنتهاء امل  عمرو محمد محمد رمضان  -8

 دة القانونيةالنتهاء امل  خطاب   ةأحمد نصر حمز  -9

اسامة السيد محمد عبد  -10

 الرزا  

 دة القانونيةالنتهاء امل 

 دة القانونيةالنتهاء امل  علي دروير علي الشامي   -11

 الس نفاذ مرات الرسوب   أحمد شعبان السيد السيس ي  -12

 الس نفاذ مرات الرسوب  د عبد السالم سالمة اسالم محم -13

 الس نفاذ مرات الرسوب  سعد جمال سعد داود  -14

 
 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/9 
اااار فااااااى املوافقااااااة علااااااى قيااااااد عاااااادد )   ااااادد )   92النظا اااااية   وعا اااااة الرياضا اااااى التربيا اااااتير فا اااااة املاجسا اااااة لدرجا اااااة وطالبا املهنيااااااة ( طالااااااب دبلااااااوم    22( طالبا

 م 2019/2020للعام الجامعى  2019التخصصية لخريج التربية الرياضية بدورة الخريف 

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/10 
  2020/ 2019دكتورا  ( دورة الخريف  –ماجستير  –جديدة   ) دبلوم  ةالنظر فى اعتماد الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا  الئح

 ( اسبوع   15ملدة )   12/10/2019اعتبارا من  والتي تبدأ  للعام الجامعى

 مع رفع الموضوع لمجلس الجامعة . القرار:  الموافقة

6/11 
 بشأن جوائز الجامعة 

 جائزة الجامعة التقديرية ،  -1
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 جائزة الجامعة ال شجيعية  ،  -- -2

 جائزة الجامعة للتفو   -3

 في أى من املجاالت اآلتية 

 العلوم الصيدالنية -أ

 التكنولوجيا الحيوية  -ب

 العلوم التجارية -ت

 دكتورا  (  –جائزة أحسن رسالة علمية ) ماجستير  -4

 جائزة أحسن باحث  -5

 . التربية البدنية وعلوم الرياضةوالتوصية باضافة مجال  القرار:  الموافقة

 سابعا  : لجنة شئون خدمة المجتمع والبيئة 

7/1 

 علي الخطاب الوارد من االدارة املركزية للخ رة املالية بشأن الخطاب الواردم
ً
ن االدارة العامة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة وبناءا

واشأن اعادة مسميات الوحدات ذات الطابع الخاص بمركز الخدمة العامة حيث جاء خطاب موجه من االدارة املركزية للخ رةاملالية حيث 

اص ليس لها تقسيم اداري وذلك يتم تقديم خدماته من خالل األهداد الوارد  بالالئحة السابقة ودون ان الوحدات ذات الطابع الخ

 الحاجة الي اجراء تعديل .

 القرار : أحيط المجلس علما  .

7/2 
للكلية وذلك  مدرسة األمل للصم وضعاد السمع علي قيام طالب املدرسة بزيارة –بشأن الخطاب الوارد من ادارة السادات التعليمية 

 للتعرد علي املالعب املختلفة بها ودورها في املشاركة املجتمعية .

 القرار : الموافقة  أحيط المجلس علما  .

7/3 
 بناءا علي بروتوكول التعاون بين جامعة مدينة السادات والهيئة العامة لتعليم الكبار في ضوء أهمية املشروع اقترحت اللجنة اقامة ندوة

 وطالبات كلية التربية الرياضية لالشتراك وتفعيل املشروع . لطالبثقيفية بمشروع تعليم الكبار توعوية وت

 القرار : الموافقة  أحيط المجلس علما  .

7/4 

م وتم اقتراح  2019/2020بشأن خطة الدورات والندوات وورش العمل املقترحة بقسم نظريات وتطبيقات العاب القوي للعام الجامعي 

 ت والورش اآلتية :الدورا

 دورة اعداد الحكام الجدد في العاب القوي . – 1

 دورة تدريب املستوي األول اللعاب القوي بالتعاون مع االتحاد املصري واالتحاد الدولي اللعاب القوي . – 2

 ندوة استراتيجية تطوير العاب القوي . – 3

 ندوة العاب القوي املدرسية . – 4

 حيط المجلس علما  .القرار : الموافقة  أ

7/5 

بشأن الخطة املقدمه من السيد أ.د/ رئيس مجلس قسم علوم الصحة الرياضية وبخصوص عقد دورات علمية تتعلق بعلوم الصحة 

 م وهي علي النحو التالي :  2019/2020والرياضة خالل الفصل األول والثاني من العام الجامعي 

 األولية . دورة االصابات الرياضية واالسعافات – 1

 الدورة املتقدمة في التأهيل الحركي .  – 2

 القرار : الموافقة  أحيط المجلس علما  .

7/6 

بشأن مخاطبة األقسام العلمية بالكلية لتقديم مقترح الندوات وورش العمل واملؤتمرات التي تدخل ضمن مهام خدمة املجتمع وتنمية 

 ثاني ( . م ) استعجال 2019/2020البيئة للعام الجامعي 

 القرار : أحيط المجلس علما  .

7/7 
م تحت رعاية السيد أ.د/ رئيس الجامعة  2019/2020بشأن ندوات مركز القياس والتقويم بالجامعة للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 ومركز القياس والتقويم .
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 م .  15/10/2019لك يوم الثالثاء املوافق االختبارات االلكترونية وبنوك األسئلة ) اعضاء هيئة التدريس ( وذ  – 1

 م .  16/10/2019أساليب التقويم والقياس الحديثة ) الطالب ( وذلك يوم االراعاء املوافق  – 2

 القرار : الموافقة  أحيط المجلس علما  .

 ثامنا  : ما يستجد من أعمال 
  م 2019/2020فلسفة في التربية الرياضية دور الخريف ( طالب وطالبة لدرجة دكتوراه ال 12بخصوص اعتماد قيد عدد )  8/1

 . الموافقة القرار:  

للتدريس  كمال احمدبخصوص انتداب السيد الدكتور/  جامعة المنوفية –عميد كلية التربية الرياضية الخطاب الوارد من السيد أ.د/  8/2
رر ) المالكمة ( للفصل الدراسي األول للعام الجامعي بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم بواقع يومين في األسبوع لمق

 م . 2019/2020

 علي ان ال يتعارض مع جدول سيادته الدراسي . القرار:  الموافقة

هبه عصام الدين بخصوص انتداب السيدة الدكتور/  جامعة المنوفية –عميد كلية التربية الرياضية الخطاب الوارد من السيد أ.د/  8/3
لتدريس بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم بواقع يومين في األسبوع لمقرر ) رياضات مائية  ( للفصل الدراسي ل الدياسطي

 م . 2019/2020األول للعام الجامعي 

 علي ان ال يتعارض مع جدول سيادتها الدراسي . القرار:  الموافقة

عبد بخصوص انتداب السيد األستاذ الدكتور/  كفر الشيخجامعة  –ية عميد كلية التربية الرياضالخطاب الوارد من السيد أ.د/  8/4
للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ مرحلة الدراسات العليا  بواقع يوم واحد أسبوعيا    الحليم محمد عبد الحليم معاذ

 م . 2019/2020للعام الجامعي 

 سيادته الدراسي .علي ان ال يتعارض مع جدول  القرار:  الموافقة

م ناجحون  2019ثانوية عامة  عبد هللا السيد الشعراوي شهاب الدين والطالب /  محمد كمال التهاميبخصوص كال من الطالب /  8/5
م ولم يتم رفع اسماؤهم بكشوف التنسيق مما أدي الي عدم تسجيل رغباتهم  2019/2020في اختبارات القدرات للعام الجامعي 

 ات التربية الرياضية .لاللتحاق بكلي

 لطالب طبقا  للحد األدني للقبول مع رفع الموضوع لمجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة .علي قبول ا القرار:  الموافقة

 ( من الالئحة المالية واالدارية التحاد الطالب . 42بخصوص نص المادة )  8/6

 ركين باألنشطة الطالبية .علي رفع الغياب عن الطالب المشاالقرار:  الموافقة

 م . 2019/2020بخصوص تفعيل برامج الدبلوم المتقدم لغير خريجي التربية الرياضية للعام الجامعي  8/7

 القرار : الموافقة .

 بشأن اعتماد الخطة الدراسية المعدله لمرحلة الدراسات العليا ) مرحلة الماجستير فصل ثاني وفصل رابع ( للعام الجامعي 8/8
 م  2018/2019

 . القرار : الموافقة 

 

 ....  هللا  ل  التوفيق.  الخامسة مساءا   اختتمت الجلسة في تمام الساعة ما لم يستجد م  أعما  

 

 

               أميــــن المـجلس         
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 أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد العليم

 " بالتفويض "رئيس المجلس      

 لدين حمادهمحد جمال اأ.د/      
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