كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
أمــانـــة مجلــــس الكلـــــٌة
***********

محضر اجتماع مجلس الكلٌـة
الجلسة رقم (5102/3/55 )553

اجتمع مجلس الكلٌة فً تمام الساعة الحادٌة عشرة ظهراً ٌوم األ رباا الموافق 5102/3/55م بقاعةة مجلةس الكلٌةة
برئاسة

انعٛد األظزبذ اندكزٕز /شك ٙيذًد شٚداٌ
َبئت زئٛط انجبيعخ نشئٌٕ خديخ انًجزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ
ٔانًشسف عه ٙانكهٛخ
وحضور كل من السادة :
أ.د /أسامة عبد الرحمن علً
أ1د /عمرو حسن أحمد بدران
أ1د/سامً محب حافظ
أ.د /محمد السٌد خلٌل
أ.د /مساد علً محمود
أ.د /محروس محمد قندٌل
أ.د /محمد كمال السمنودي
أ.د /أشرف الدسوقً شاالن
أ.د /أحمد سلٌمان إبراهٌم
أ.د /خالد محمد زٌادة الدسوقً
أ1د /جمال عبد السمٌع محمد
أ1د/محمد ٌحًٌ غٌده
أ.د /محمد فتحً البحراوي
أ.م.د /أحمد أحمد أحمد الجندي
أ.م.د /أحمد محمد الشافاً
ا1م1د /كرٌم محمد محمود الحكٌم

األستاذ بقسم التدرٌب الرٌاضً ووكٌل الكلٌة لشئون التالٌم والطالب .
األستاذ بقسم علم النفس الرٌاضً ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.
قائم بامل وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث ورئٌس مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً
األستاذ المتفرغ بقسم التدرٌب الرٌاضً.
األستاذ المتفرغ بقسم التدرٌب الرٌاضً.
األستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق تد رٌس التربٌة الرٌاضٌة.
األستاذ المتفرغ بقسم التروٌح الرٌاضً .
األستاذ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة .
األستاذ بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة ورئٌس مجلس ذات القسم.
األستاذ بقسم التدرٌب الرٌاضً.
األستاذ بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ورئٌس مجلس ذات القسم.
األستاذ بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة ورئٌس مجلس ذات القسم.
األستاذ بقسم المناهج و طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة.
األستاذ بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة .
األستاذ المساعد بقسم علم النفس الرٌاضً ورئٌس مجلس ذات القسم.
األستاذ المساعد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ورئٌس مجلس ذات القسم.

واعتذر عن الحضور :
ا1م1د /محمد إبراهٌم الذهبً

األستاذ المساعد بقسم التروٌح الرٌاضً ورئٌس مجلس ذات القسم.

ودعً لحضور االجتماع
أ.م.د /محمد حسن محمد حسن

مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة

وتغٌب
د /شمس الدٌن محمد محمود

المدرس بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة (عن المدرسٌن).

وتولى أمانة سرا الجتماع
ا1م1د /كرٌم محمد محمود الحكٌم

األستاذ المساعد بقسم اإلدارة الرٌاضٌة ورئٌس مجلس ذات القسم.

وقام باألعمال اإلدارٌة والسكرتارٌة-:
أ  /إٌمان محمد الجمل
أ /أمانً عوض أحمد

(مدٌر أمانة مجلس الكلٌة)
(سكرتارٌة مجلس الكلٌة)

انعٛد األظزبذ اندكزٕز /شك ٙيذًد شٚداٌ
َبئت زئٛط انجبيعخ نشئٌٕ خديخ انًجزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔانًشسف عهٙ
انكهٛخ
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فً بداٌة االجتماع رحب سٌادته بالسادة األعضةا متمنٌةا لهةم موفةور الصةحة  .كمةا وجةه سةٌادته الشةكر للسةادة أعضةا هٌئةة
التدرٌس بالكلٌة والهٌئة المااونة والااملٌن بالكلٌة لما قاموا به من جهد خالل الفترة السابقة إلعداد الكلٌة لزٌارة الجودة  ،وقد أكد سٌادته
علً أهمٌة مراجاة ملفات وحدة ضمان الجودة واستكمال الوثائق وقٌام الوحدة بامل مراجاة داخلٌة من الكلٌة للوثائق والمستندات كما
أحث سٌادته السادة األعضا علً دعم وحدة ضمان الجودة حتً موعةد زٌةارة االعتمةاد  ،كمةا تاةرض سةٌادته لنتةائج الفةرق الدراسةٌة
المختلفة وأكد سٌادته علً ضرورة عمل لجان امتحانٌه لنتائج المواد المتدنٌةة وفً هذا الصدد وقد قام السادة أعضا مجلس الكلٌةة

( التخلفةات – الفصةل الدراسةً
بتفوٌض سٌادته فً اعتماد نتائج لجان الممتحنةٌن واعتمةاد جةداول
الثانً 5102/5106م )  ،تم اختٌار السٌد أ.م.د /كرٌم محمد محمود الحكٌم – أمةٌن سةر المجلةس نظةرا العتةذار السةٌد أ.م.د/
محمد إبراهٌم الذهبً  -عن حضور االجتماع  ،ثم انتقل المجلس باد ذلك لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال واتخذ
بشأنها القرارات التالٌة:

التصـ ــديق ــات
أمانة مجلس الكلٌة -:
المىضىع -854-
التصدٌق على محضر الجلسة السابقة رقم ( )555بتارٌخ 5102/5/55م .
القـــ التصدٌق .
ـــرا
:

المىضىع -854-
عرض تقرٌر عن أنشطة وحدة تقٌٌم األدا و ضمان الجودة بالكلٌة.
القـــ إحاطة المجلس علما .
ـــرا
:

شئون أعضاء هيئة التدريس
انتدابات
المىضىع – 864
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم علةةوم الصةةحة الرٌاضةةٌة بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم
(  )516بتارٌخ 5102/3/0م علً َدة السٌد أ.م.د /إٓٚبة أدًد يُظٕز – األستاذ المسةاعد بالقسةم للمشةاركة فةً
أعمةةال تةةةدرٌس مقةةرر فسةةةٌولوجٌا الرٌاضةةة ( )0بكلٌةةةة التربٌةةةة الرٌاضةةٌة – جاماةةةة كفةةر الشةةةٌخ  ،لمةةدة ٌةةةومٌن أسةةةبوعٌا
( األزثعبء – انخًٛط ) للفصل الدراسً الثانً من الاام الجاماً 5102/5106م .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .
ـرا

المىضىع -864-

األقسام العلمية

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 3 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /رئةةةٌس مجلةةةس قسةةةم التةةةروٌح الرٌاضةةةً بشةةةأن موافقةةةة مجلةةةس القسةةةم بجلسةةةته رقةةةم
(  )013بتارٌخ 5102/3/5م علةً اخزٛبز السةٌد أ.دْ /بنخ عًس انظج – ٙأسةتاذ التةروٌح الرٌاضةً بكلٌةة
التربٌة الرٌاضٌة – جاماة طنطا كًمٛى خبزج ٙلمقرر التةروٌح وأوقةات الفةرا غ للفصةل الدراسةً الثةانً مةن الاةام
الجاماً 5102/5106م .
القـــ الموافقة حسب القواعد .
ا :
المىضىع -864-
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم علةةم الةةنفس الرٌاضةةً بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم
(  )061بتارٌخ 5102/3/6م حس ب القواعد علً رجدٚد أجبشح ( كًسافك نهصٔجخ ) للسٌد د /يذًد
يًدٔح عجد انعالو – المةدرس بالقسةم اعتبةارا مةن  5102/6/0وحتةى 5102/5/30م حٌةث أن زوجةة سةٌادته
حصلت علً باثة علمٌة خارجٌة إلً دولة ألمانٌا لمدة أربع سنوات للحصول علً درجة الدكتوراه .
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة .
ا :
المىضىع -864-
(
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
 )546بتارٌخ 5102/3/0م علً عًم السةٌد أ.د /عجد انجبظط يذًد عجدد انذهدٛى – األسةتاذ بالقسةم
كمدٌر فنً للفرٌق األول لكرة القدم بنادي الزرقا الرٌاضً المشارك فً الدوري الممتاز (ب) لكرة القدم  ،وذلك غٌر أو
قات الامل الرسمٌة للموسم الرٌاضً 5102/5106م .
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة .
ا :
المىضىع -868-
(
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
 )546بتارٌخ 5102/3/0م علً عًم السٌد الدكتور /إظالو يعدعد عهد – ٙالمةدرس بالقسةم فةً التةدرٌب
واالستشارات الفنٌة لمركز تكنولوجٌا الرٌاضة للٌاقة البدنٌة والتدرٌب  ،وذلك غٌر أو قات الامل الرسمٌة .
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة .
ا :
المىضىع -865-
(
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بشأن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
 )546بتةارٌخ 5102/3/0م علةً عًم السةٌد أ.د /خبند يذًد شٚدبةح – األسةتاذ بالقسةم كمةدٌر فنةً للكةرة
الطائرة بنادي الحوار الرٌاضً بالمنصورة  ،وذلك غٌر أو قات الامل الرسمٌة .
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة .
ا :

الدراسات العليا والبحوث
منح درجات علمية
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المىضىع -866-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م علةى اعزًبة
انزمسٚس انجًبع ٙللجنة المناقشة والحكم الخاص بالباحةث  /يذًد دع ٍٛيذًد ظدبي – ٙالباحةث بالقسةم
بمرحلة الدكتوراه ومنحه درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة (رخظض ردزٚت كبزار)ّٛ
القـــ
ا :

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

المىضىع -864-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم انزدزٚت انسٚبػد ٙبجلسةته رقةم ( )546بتةارٌخ 5102/3/0م علةى
اعتماد التقرٌر الجماعً للجنة المناقشة والحكم الخاص بالباحثة  /إظساء أدًد ظهًٛبٌ – الباحثة بالقسم بمرحلة
الماجستير ومنحها درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة (رخظض ردزٚت ظجبدخ)
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ا

:

المىضىع -864-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلةس لعى يُبْج ٔطسق ردزٚط انزسثٛدخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم
( )541بتةةةةةةةةارٌخ 5106/05/4م علةةةةةةةةى اعتمةةةةةةةةاد التقرٌةةةةةةةةر الجمةةةةةةةةاعً للجنةةةةةةةةة المناقشةةةةةةةةة والحكةةةةةةةةم الخةةةةةةةةاص
بالباحثة  /ثعُذ يذًد عبةل دعُٗ – الباحثة بالقسم بمرحلة الماجستير ومنحها درجة الماجستٌر فً التربٌة
الرٌاضٌة (رخظض يُبْج انزسثٛخ انسٚبػٛخ)
القـــ
ا :

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

المىضىع -864-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسةم عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسةته رقةم ( )516بتةارٌخ 5102/3/0م
عهٗ اعزًبة انزمسٚس انجًبع ٙللجنة المناقشة والحكم الخاص بالباحث  /يذًٕة عجد انٓبة٘ عجد
انذًٛد يذًد – الباحث بالقسم بمرحلة الماجستير ٔيُذّ درجة الماجستٌر فةً التربٌةة الرٌاضةٌة (رخظدض
فعٕٛنٕجٛب انسٚبػخ)
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ا

:

المىضىع -844-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنةةا اً علةةى موافقةةة مجلةةس قسةةم منةةاهج وطةةرق تةةدرٌس التربٌةةة الرٌاضةةٌة بجلسةةته رقةةم ( )546بتةةارٌخ
 5102/3/5م على اعتماد التقرٌر الجماعً للجنة المناقشة والحكم الخاص بالباحث  /يذًد إثساْٛى يذًد عجد
زثّ – الباحث بالقسم بمرحلة الدكتوراه ومنحه درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة (رخظض طسق ردزٚط
انزسثٛخ انسٚبػٛخ)
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القـــ
ا :

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

تشكيل لجان المناقشة والحكم

المىضىع - 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ()506
بتارٌخ  5102/3/00بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق ردزٚط انزسثٛخ انسٚبػٛخ بجلسته
رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/5م على رعدٚم رشكٛم لجنةة المناقشةة والحكةم للباحةث  /يذًدد إثدساْٛى
يذًد عجد زثّ – الباحث بالقسم بمرحلة الدكتوراه والمسجل لدرجة الدكتوراه ببحث بانوان :
رأثٛس اظزخداو انزعهٛى انعالج ٙعهٗ ثعغ انًٓبزاد انذسكٛخ ٔانُفعٛخ نرٖٔ
طعٕثبد انزعهى
فٗ ةزض انزسثٛخ انسٚبػٛخ

وذلك نظراً العتذار السٌد أ1د /جمال عبد السمٌع محمد عن حضور المناقشة نظراً لوفاة والدته  ،واعتذار السٌدة أ1د/
هانم أبو الخٌر الشربٌنً نظراً لظروف سفرها خارج البالد أثنا فترة إجرا المناقشة لٌصبح التشكٌل على النحو التالً :
انزشكٛم لجم انزعدٚم :

أ0د/أبو النجا أحمد عز الدين
1
2
3

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة المتفرغ بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة
التربٌة الرٌاضٌة  -جاماة المنصورة

أ0د /إبراهيم محمد إبراهيم شعير

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الخاصة المتفرغ وعمٌد كلٌة التربٌة األسبق – جاماة المنصورة

أ0د /هانم أبو الخير الشربين

أستاذ علم النفس التربوى – قسم علم النفس التربوى – كلٌة التربٌة  -جاماة المنصورة

أ0د /جمال عبد السميع محمد
4

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة – ورئٌس قسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة –كلٌة
التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

5

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة المساعد – وكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لشئون التالٌم والطالب
باإلسماعٌلٌة – جاماة قناة السوٌس

أ0م0د /ماجد محمد السعيد العزازى

مشر
فا
مناقشا
مشر
فا
مشر
فا
مناقشا

انزشكٛم ثعد انزعدٚم :

أ0د/أبو النجا أحمد عز الدين
1
2

أستاذ طرق تدرٌس الت ربٌة الرٌاضٌة المتفرغ بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة
التربٌة الرٌاضٌة  -جاماة المنصورة

أ0د /إبراهيم محمد إبراهيم شعير

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الخاصة المتفرغ وعمٌد كلٌة التربٌة األسبق – جاماة المنصورة

أ0م0د /ماجد محمد السعيد العزازى
3
القــرا
:

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة المساعد – وكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لشئون التالٌم والطالب
باإلسماعٌلٌة – جاماة قناة السوٌس

مشر
فا
مناقشا
مناقشا

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

المىضىع - 844 -

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
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المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ()506
بتارٌخ  5102/3/00بنا اً على موافقة مجلس قسم عهى انُفط انسٚبػ ٙبشأن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
( )052بتارٌخ 5102/5/5م عل اقتراح تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحىث  /انععٛد يذًٕة انعدعٛد
إظًبعٛم عبده – المسجل بالقسم بمرحلة الماجستير حٌث أنه قد انتهى من إعداد الرسالة الخاصة به بانوان :
" انزٕلع انذسك ٙثدالنخ ثعغ انًٓبزاد انُفعٛخ ندٖ دساض يسيٗ كسح انمدو "

من السادة أعضا هٌئة التدرٌس اآلتً أسمائهم باد :

أ0د /محمد إبراهيم سالم
1

أستاذ كرة القدم المتفرغ بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
جاماة المنصورة

2

أستاذ علم النفس الرٌاضً ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

أ0د /عمرو حسن أحمد بدران

أ0د /ياسر محفوظ عطوه سعد الجوهري

 3أستاذ بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات المضرب ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
للبنٌن جاماة حلوان
القــرا
:

مشر
فا
مناق
شا
مناق
شا

الموافقة حسب القواعد وتر فع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

تشكيل لجان اإلشراف

المىضىع 844-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ()506
بتارٌخ 5102/3/00م بنا اً عل ى موافقةة مجلةس لعى عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسةته رقةم ( )516بتةارٌخ
5102/3/0م على اقتراح تشكٌل لجنة اإلشراف على الباحثة /أٚخ عجد انفزبح يذًٕة عهٗ – المقيىد
بالقسم لدرجة الماجستير حٌث أنهةا قةد انتهةت مةن التاةدٌالت الخاصةة ببحثهةا بالسةٌمٌنار الخةاص (تخصةص تربٌةة
صحٌة) بانوان :

"

فبعهٛخ ثسَبيج رأْٛه ٙثبظزخداو انزدزٚجبد انًزمطعخ عبنٛخ انكثبفخ عهٗ
إَمبص انٕشٌ
ٔعاللزّ ثًؤشس كزهخ انجعى ندٖ انطبنجبد انجدُٚبد

من السادة أعضا هٌئة التدرٌس اآلتً أسمائهم باد :
1
2
القــرا

أ0م0د/محمد محمود أمين زياد
أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

د/أيمن محمد شحاته
مدرس بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .
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المىضىع 848
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ()506
بتارٌخ 5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم عهٕو انظدذخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم ( )516بتةارٌخ
3102/3/1و عهٗ الزساح رشكٛم لجنة اإلشراف على الباحىث /خبند عهٗ فزذ ٙشبة٘ – المقيىد
بالقسم لدرجة الدكتوراه حٌث أنه قد انتهةى مةن التاةدٌالت الخاصةة ببحثةه بالسةٌمٌنار الخةاص (تخصةص بٌولوجٌةا
الرٌاضة) بانوان :

"

ةُٚبيٛخ انخالٚب انجرعٛخ ٔاالنزٓبو انرار( ٙاألٔرٕفبجٗ) ندٖ انسٚبػ"ٍٛٛ

من السادة أعضا هٌئة التدرٌس اآلتً أسمائهم باد :

أ0د /أحمد سليمان إبراهيم

1

أستاذ فسٌولوجٌا الرٌاضة ورئٌس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
جاماة المنصورة

2

أستاذ اإلصابات والتأهٌل البدنً بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
جاماة المنصورة

3

أستاذ مساعد الطب الشرعً والسموم – مدٌر مركز البحوث الطبٌة التجرٌبٌة بكلٌة الطب
جاماة المنصورة

أ0د /أشرف الدسوقي شعالن

القــرا

أ0م0د/محمد مسعد سالمة

كما توصى اللجنة باالكتفا باألستاذ المتخصص فى مجال (فسٌولوجٌا الرٌاضة) واألستاذ المساعد المتخصص فى مجال
(الطب الشرعً والسموم) ضمن لجنة اإلشراف على الباحث 0
الموافق علً التشكٌل كما ورد من القسم الالمً وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات
الالٌا والبحوث .

المىضىع - 845 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الد راسات الالٌا والبحوث بشأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ()506
بتارٌخ  5102/3/00بنا اً على موافقة مجلةس قسةم عهٕو انذسكخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم ( )052بتةارٌخ
3102/3/0و عهٗ رعدٚم رشكٛم لجنةة اإلشةراف علةى انجبدثخ َٗٓ /يعدعد عهدٗ يذًدٕة –
المقيد بالقسم لدرجة اندكزٕزاِ والمسجلة بالقسم ببحث بانوان :
" رمٛٛى ثالث ٙاألثعبة نألةاءاد انذسكٛخ ثبظزخداو ٔددح اظزشعبز عٍ ثعد
يجزكسح "

بنا اً على الطلب المقدم من المشرف الرئٌسً وذلك نظراً الرتباط التخصص الدقٌق للسٌد
الدكتور /عبد الحمٌد فوزى عبد الحمٌد بموضوع البحث لٌصبح التشكٌل على النحو التالى :
نجُخ اإلشساف لجم انزعدٚم :

1

أ0م0د/إيهاب حامد البراوى

2

أ0م0د/حسام حسين عبد الحكيم

3

د/أحمد عبد الرحمن النقيب

أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة
مدرس بقسم اإللكترونٌات واالتصاالت بكلٌة الهندسة – جاماة المنصورة

نجُخ اإلشساف ثعد انزعدٚم :

1

أ0م0د/إيهاب حامد البراوى

أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
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القــرا

2

أ0م0د/حسام حسين عبد الحكيم

3

د/عبد الحميد فوزى عبد الحميد

أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة
مدرس بقسم الحاسبات ونظم التحكم بكلٌة الهندسة – جاماة المنصورة

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

لجنة العالقـات الثقـافية
المىضىع 846 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م علً
ظفس السةٌد الةدكتور ٔ /ائم عٕع زيؼبٌ – المةدرس بالقسةم للحصةول علةً تةدرٌب بجاماةة مازارٌةك بدولةة التشةٌك
باالتحاد األوروبً لمدة سباة أٌام خالل الفترة من 5102/4/ 53-02م بنفقات من الجاماة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م علً
ددٔح عهًٛددخ
دبط – ٙاألسةةتاذ بالقسةةم علةةً عمددد َد
دس أ أدًددد انجعد
الطلةةب المقةةدم مةةن السةةٌد أ.د /أيد
تحت عنوان " رخطٛط فزساد انزدزٚت ٔرمُ ٍٛانذًم " وذلك ألعضا هٌئة التةدرٌس والماةاونٌن وطةالب
الدراسات الالٌا وطالب الفرقة الراباة لمرحلة البكالورٌوس بالكلٌة علً أن تكون فً األسبوع األخٌر من شهر مارس 5102م
وأن ٌكون المتحدث الرئٌسً كال من -:
االســــــــــــــــــن
م
 0أ.د /أمر هللا أحمد البساطً
أستاذ بقسم التدرٌب الرٌاضً – كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة
 5أ.د /أسامة عبد الرحمن علً
أسةةتاذ بقسةةم التةةدرٌب الرٌاضةةً ووكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التالةةٌم والطةةالب – كلٌةةة التربٌةةة الرٌاضةةٌة جاماةةة
المنصورة
ال قـ الموافقة حسب القواعد وت رفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م علً
رأجٛددم انًددؤرًس انعهًدد ٙالخةةاص بالقسةةم المقةةرر عقةةده فةةً النصةةف الثةةانً مةةن شةةهر مةةارس 5102م
تحةةت عنةةوان " انزظددًٛى االلزظددبة٘ نهدددٔزٚبد انًذزسفددخ فدد ٙكددسح انمدددو ٔأةاء
انًُزخجبد انٕطُٛخ " لٌكون فً الاام الجاماً 5102/5102م نظرا لتاارض الموعةد مةع المةرتمر الالمةً األول
لطالب الجاماات المصرٌة بالكلٌة وكذلك متاارض مع المرتمرات الالمٌة الخاصة بباض كلٌات التربٌة الرٌاضٌة األخرى .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
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المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم التروٌح الرٌاضً بجلسته رقم ( )013بتارٌخ 5102/3/5م علً
يشبزكخ السٌد أ.د /يذًد كًبل انعًُٕة٘ – األستاذ المتفرغ بالقسم نذؼٕز فعبنٛبد المرتمر الالمً الدولً
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات – جاماة اإلسكندرٌة فً الفترة من  6-3ابرٌل 5102م بدون نفقات من الجاماة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م علً
يد ثعثدخ ( مةن الةداخل ) السةٌد م.م /يذًدد فزذد ٙعجدد ان ُد – ٙالمةدرس المسةاعد بالقسةم اعتبةارا مةن
 5102/5/52م ( تارٌخ الاودة إلً أرض الوطن ) حتً نهاٌة الاام الخامس وانتها الباثة ككل أو حتً الحصول علً درجة
الدكتوراه .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .
ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م علً
رأجٛم انُدٔح انعهًٛخ الخاصة بالقسم المقرر عقدها فً األسبوع األول من شهر مارس 5102م تحت عنوان "
يشكالد انفعبة األخٛسح ٔرداعٛبرٓب ف ٙإةازح يُظٕيخ كسح انمدو " لتكةون فةً األظدجٕ
األخٛس يٍ شٓس يبزض  5102م نظرا لتاارض الموعد مع المرتمر الالمً األول لطالب الجاماات المصرٌة بالكلٌة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم علوم الحركة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/0م
علةً يشبزكخ السةٌد أ.د /يذًد ٚذ ٙغٛدِ – أسةتاذ المٌكانٌكةا الحٌوٌةة ورئةٌس مجلةس علةوم الحركةة الرٌاضةٌة فةً
فعبنٛبد انًهزم ٙانزدزٚج ٙانثبَ ٙعشس نألكبةًٛٚخ األٔنًجٛدخ اندٔنٛدخ  ،وذلةك فةً
إلً ٌ 0ونٌه 5102م والمقام بدولة الٌونان بمقر األولمبٌاد القدٌم بأثٌنا  ،بنفقات من الجاماة
الفترة من  55ماٌو
.
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة لجنة الاالقات الثقافٌة بجلستها رقةم
( )024بتارٌخ 5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م علً
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الطلب المقدم من السٌد أ.م.د /عًسٔ عجد انفزبح دع – ٍٛاألستاذ المسةاعد بالقسةم علةً يد انزدزٚت الخةاص
دبَ ٙوذلةةك اعتبةةارا مةةن 5102/2/0م حتةةً
دبو ثد
ددح عد
بسةةٌادته بماهةةد علةوم الرٌاضةةة بجاماةةة جةةراتس بالنمسةةا نًد
5102/6/31م وذلك بدون نفقات من الجاماة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا

موضوعات متنوعة
الدراسات الالٌا
المىضىع 848 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً اعزًبة رشكٛم كُزسٔل الدراسات الالٌا (دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه) دور ماٌو للاام الجاماً
5102/5106م .
الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ال قـ
ـرا
المىضىع 845 -

المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً بنا اً على موافقة مجلس لعى انزدزٚت انسٚبػ ٙبجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م عهٗ
إن بء لٛد الطالةب /يذًد عجد انجٕاة يعٕع شٓبة – المقٌةد بالقسةم (مرحلةة الةدبلوم) فةى الاةام الجةاماً
5102/5106م وذلك بنا اً على طلبه .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع – 846
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً بنا اً على موافقة مجلةس قسةم عهى انُفط انسٚبػ ٙبجلسةته رقةم ( )061بتةارٌخ 5102/3/6م
عهٗ إن بء لٛد الطالبة /هدٌر محمود محمد أبو المجد بدوى طبقا ً لنص المادة ( )52من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً
تنص على إلغا قٌد الطالب بمرحلة الماجستٌر إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم انزدزٚت انسٚبػد ٙبجلسةته رقةم ( )546بتةارٌخ 5102/3/0م عهدٗ
إن بء لٛد انطالة اآلتً أسمائهم باد وذلك طبقا ً لنص المادة ( ) 52من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً تنص على إلغا
قٌد الطالب بمرحلة الماجستٌر إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن وهم :
-0

عبد هللا أحمد حجازي

-5

عوا طف رجا فخري مرزوق

-3

محمد أحمد شوقً محمد الرفاعى
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-4

ماتز محمد رجا أحمد السٌد

-5

أحمد محمد فهمً محمد حسن

-6

محمد المتولً حسن حمد

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذك رة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً بنا اً على موافقة مجلس قسم عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسته رقم ( )516بتارٌخ 5102/3/0م
عهٗ إن بء لٛد الطالب اآلتً أسمائهم باد وذلك طبقا ً لنص المادة ( ) 54من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً تةنص علةى
إلغا قٌد الطالب بمرحلة الدبلوم إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن وهم :
 -0أحمد محمد عبد الباسط الشٌخ
 -5حسن محمد عبد الخالق البحراوي
 -3محمود محمد عبد الفتاح الادل حجازي
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً بنا اً على موافقة مجلس قسم اإلةازح انسٚبػٛخ بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م عهٗ
إن بء لٛد الطالب اآلتً أسمائهم باد وذلك الستنفاذهم المدة القانونٌةة المحةددة بالالئحةة الداخلٌةة للكلٌةة للحصةول علةى
درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وهى الخمس سنوات من تارٌخ مجلس الكلٌة على القٌد طبقا ً لنص المادة ( )52فقرة ()5
 ،علما ً بأنهم غٌر مسجلٌن باد وهم :
 -0شٌما محمد الحسٌنً الجمال
 -5محمد ماوض المرسى عباده

(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسته رقم ( )516بتارٌخ 5102/3/0م عهٗ
إن بء لٛد انطالة اآلتً أسمائهم باد وذلك الستنفاذهم المدة القانونٌة المحددة بالالئحة الداخلٌة للكلٌة للحصةول علةى
درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وهى الخمس سنوات من تارٌخ مجلس الكلٌة على القٌد طبقا ً لنص المادة ( )52فقرة ()5
 ،علما ً بأنهم غٌر مسجلٌن باد وهم :
 -0أٌة رشاد محمد الساٌد
 -5إٌهاب رمضان رمضان محمد

(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
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 -3محمد محمود الاشماوى المحجوب

(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)

 -4وفا محمد الاادلى محمد

(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلةس قسةم عهٕو انذسكخ انسٚبػٛخ بجلسةته رقةم ( )052بتةارٌخ 5102/3/0م
عهٗ إن بء لٛد انطالة اآلتى أسمائهم باد وذلك طبقا ً لنص المادة ( )52من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً تنص على
إلغا قٌد الطالب بمرحلة الما جستٌر إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن وهم :
 -0أشرف عبد الباسط السٌد على أبو الوفا
 -5محمد الشربٌنً محمد عٌد الشربٌنً
 -3محمود السٌد على على الرٌفً
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا

المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً بنا اً على موافقة مجلةس لعى انزدزٚت انسٚبػ ٙبجلسةته رقةم ( )546بتةارٌخ 5102/3/0م
عهٗ إن بء لٛد الطالب اآلتً أسمائه م باد وذلك الستنفاذهم المدة القانونٌة المحددة بالالئحة الداخلٌةة للكلٌةة للحصةول
على درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وهى الخمس سنوات من تارٌخ مجلس الكلٌة على القٌد طبقا ً لنص المادة ( )52فقرة
( ، )5علما ً بأنهم غٌر مسجلٌن باد وهم :
 -0أحمد محمد طلات البدوٌهى

(تارٌخ القٌد 5100/01/02م)

 -2محمد شكري حمدي أحمد نٌل (تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسته رقم ( )516بتارٌخ 5102/3/0م
عهٗ إن بء لٛد الطالب  /أحمد حلمً أحمد أحمد عبد الرحمن طبقا ً لنص المادة ( )52من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً
تنص على إلغا قٌد الطالب بمرحلة الماجستٌر إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
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المىضىع 848 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى انزدزٚت انسٚبػ ٙبجلسته رقةم ( )546بتةارٌخ 5102/3/0م عهٗ
إن بء لٛد الطالب اآلتى أسمائهم باد وذلك طبقا ً لنص المادة ( ) 54من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً تنص على إلغا قٌد
الطالب بمرحلة الدبلوم إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن وهم :
 -0إبراهٌم عبد المجٌد أحمد محمد الدبشة
 -5السٌد محمد السٌد رجب
 -3محمد أحمد عبد الجواد أبو الفتوح
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة لل ارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 845 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق ردزٚط التربٌةة الرٌاضةٌة بجلسةته رقةم ( )546بتةارٌخ
5102/3/5م عهٗ إن بء لٛد انطالة اآلتً أسمائهم باد وذلك الستنفاذهم المدة القانونٌة المحةددة بالالئحةة الداخلٌةة
للكلٌة للحصول على درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وهى الخمس سنوات من تارٌخ مجلس الكلٌة على القٌد طبقا ً لنص
المادة ( )52فقرة ( ، )5علما ً بأنهم غٌر مسجلٌن باد وهم :
(تخصص طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة) (تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
 -3إسالم محمد الساٌد
 -4نجال سمٌر حافظ طه (تخصص مناهج التربٌة الرٌاضٌة) (تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
(تخصص مناهج التربٌة الرٌاضٌة) (تارٌخ القٌد 5100/01/02م)
 -5دنٌا محمد أحمد عثمان
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 846 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق رددزٚط انزسثٛدخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم
( )546بتارٌخ 5102/3/5م عهٗ إن بء لٛد الطالب  /محمد السٌد على إبراهٌم شحاته وذلك طبقا ً لنص المادة ()54
من الالئحة الداخلٌة للكلٌة والتً تنص على إلغا قٌد الطالب بمرحلة الدبلوم إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
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المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الد راسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق رددزٚط انزسثٛدخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم
( )546بتارٌخ 5102/3/5م عهٗ إن بء لٛد الطالب اآلتً أسةمائهم باةد وذلةك طبقةا ً لةنص المةادة ( )54مةن الالئحةة
الداخلٌة للكلٌة والتً تنص على إلغا قٌد الطالب بمرحلة الماجستٌر إذا رسب عامٌٌن متتالٌٌن وهم :
 -0محمود حمدي أحمد خٌري
 -5احمد فكرى السٌد
 -3مصطفى فتحً أحمد
 -4شوقً خالد محمد السٌد
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلةس لعى عهٕو انظذخ انسٚبػٛخ بجلسةته رقةم ( )516بتةارٌخ 5102/3/0م
بصفة مبدئٌة وحسب القواعد على الطلب المقدم من السٌد/محمود على عبده غٌثان المنصف (الوافد مةن دولةة الةٌمن) والةذي
ٌلتمس فٌه التكرم بالموافقة على التحاقه بالدراسات الالٌا بالقسم (يسدهخ انًبجعزٛس) فى الاام الجاماً 5102/5106م
 ،حٌث أنه حاصل على درجة البكالورٌوس من جاماة صن اا كلٌة التربٌة الرٌاضٌة تخصص "عام" .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 844 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى اإلةازح انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم ( )052بتةارٌخ 5102/3/6م علةى
اعزًبة آنٛبد رذدٚد انًسشد األكبة ًٙٚلطالب الفرقة األولى ماجستٌر للاام الجاماً 5102/5106م مع
إقرار ما تم تحدٌد اتخاذه من تكلٌفات للسادة أعضا هٌئة التدرٌس بالقسم باإلرشاد األكادٌمً على طالب الدراسات الالٌا وذلك
على النحو التالً :
 -0مراعاة الخطة البحثٌة بالقسم عند اختٌار الموضوعات الالمٌة .
 -5مراعاة رغبة الطالب فى اختٌار المرشد األكادٌمً وفق التخصصات المتاحة .
 -3توزٌع الطالب على أعضا هٌئة التدرٌس بالقسم بنسب متساوٌة .
 -4تحدٌد المرشد األكادٌمً من خالل أعضا القسم وفق تخصصات السادة أعضا هٌئة التدرٌس بالقسم .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 544 -
المذ كرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بشأن االلزساح انًمدو من السٌد أ 1د /وكٌل الكلٌة لشةئون الدراسةات الالٌةا والبحةوث بشةأن يٕعدد
ثدأ االيزذبَبد بمرحلة الدراسات الالٌا (دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه) للاام الجاماً 5102/5106م وذلك على النحو
التالً :
 -0تبدأ االمتحانات بمرحلة الدراسةات الالٌةا (دبلةوم – ماجسةتٌر – دكتةوراه) للاةام الجةاماً 5102/5106م ٌةوم السةبت
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الموافق 5102/5/6م .
 -5تبدأ امتحانات الدور الثانً لطالب الدراسات الالٌا اعتباراً من األحد 5102/9/3م للاام الجاماً 5102/5106م 1
تبدأ االمتحانات التأهٌلٌة للدكتوراه (الشفوٌة والتحرٌرٌة) للاام الجاماً 5102/5102م اعتباراً من األسبوع الرابع من شهر
سبتمبر 5102م 0
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 544 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م علً اعزًبة جدأل امتحانات الدراسات الالٌا (دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه) دور ماٌو للاام الجاماً
5102/5106م .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 544 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة يجبنط ألعبو (التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/0م  -التروٌح
الرٌاضةً بجلسةته رقةةم ( )013بتةارٌخ 5102/3/5م  -اإلدارة الرٌاضةٌة بجلسةةته رقةم ( )052بتةارٌخ 5102/3/6م  -علةةوم
الحركة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/0م  -علم النفس الرٌاضً بجلسته رقم ( )061بتارٌخ 5102/3/6م –
علوم الصحة الرٌاضٌة بجلسةته رقةم ( )516بتةارٌخ 5102/3/0م – منةاهج وطةرق تةدرٌس التربٌةة الرٌاضةٌة بجلسةته رقةم
( )546بتارٌخ 5102/3/5م) على اعزًبة رشكٛم نجبٌ انًًزذُٔ ٍٛانًظذذ ٍٛلمرحلة الدراسا ت الالٌا
(دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه) للاام الجاماً 5102/5106م .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 544 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بشأن االقتراح المقدم من السٌد أ1د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن فزخ ثبة انمٛد
لمرحلة الدراسات الالٌا (دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه) للاام الجاماً 5102/5102م وذلك على النحو التالً :
الفترة
المرحلة
دبلوم
ماجستٌر

من 5102/2/0م حتى 5102/2/30م

دكتوراه
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 548 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بشأن الترشٌحات انٕازةح يٍ األلعبو انعهًٛخ لالستفادة من بند  0/9خدمات أبحاث وتجارب .
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ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .

ـرا
المىضىع 545 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن قةرار اللجنةة بجلسةتها رقةم ( )506بتةارٌخ
5102/3/00م بنا ا علً موافقة مجلس قسةم عهى انُفط انسٚبػ ٙبجلسةته رقةم ( )061بتةارٌخ 5102/3/6م علةً
األعداة انًمزسح لجٕنٓب ثًسدهخ اندزاظبد انعهٛب ( دبلوم – ماجستٌر – دكتوراه ) للاام الجاماً
5102/5102م
يسدهخ اندزاظخ

يظسٍٛٚ

ٔافدٍٚ

برنامج دبلوم األخصائً النفسً
الرٌاضً المتمٌز بنظام الساعات
الماتمدة

جمٌع المتقدمٌن

جمٌع الطالب
الوافدٌن

عدد ( )05طالب من غٌر مااونً أعضا هٌئة
ماجستٌر
التدرٌس بالقسم
الطالب الذٌن اجتازوا امتحان تأهٌلً الدكتوراه
دكتوراه
دٙ
وقةةد قةةررت لجنةةة الدراسةةات الالٌةةا الموافقةةة علةةً األعةةداد المقتةةرح قبولهةةا بمرحلةةة الدراسةةات الالٌةةا نًسدهزد
انًبجعزٛس ٔاندكزٕزاِ فمط ،وذلك لحةٌن صةدور القةرار الةوزاري الخة اص ببرنةامج دبلةوم األخصةائً النفسةً
الرٌاضً المتمٌز بنظام الساعات الماتمدة .
ال قـ الموافقة علً قرار لجنة الدراسات الالٌا والبحوث وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشةئون الدراسةات الالٌةا
والبحوث .

ـرا

لجنة شئون التعليم والطالب
المىضىع -

-546

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م على رعدٚم اسم الخرٌج  /محمد عصام محمد محمةد عطٌةة خةرٌج كلٌةة التربٌةة الرٌاضةٌة –
جاماة المنصورة ( تخصص تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ) دفاة 5103م وفقا ً للمستندات المقدمة من قطاع األحوال المدنٌة
من وذلك علً النحو التالً :

القــرا
:
المىضىع -

لجم انزعدٚم

ثعد انزعدٚم

محمد عصام محمد محمد عطٌة

محمد عصام محمد عطٌة .

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

-544

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م علً الطلب المقدم من السٌد أ.د /ظبي ٙيذت دبفظ – رئٌس قسم التدرٌب الرٌاضً على القٌةام
ثسدهخ عهًٛخ نطالة شعجخ انزدزٚت انسٚبػ ٙإلةى إسةتاد القةاهرة وذلةك لتفاٌةل المةادة رقةم (  ) 05مةن
الالئحة الداخلٌة للكلٌة  ،على أن تكون خالل األسبوع الثالث من شهر إبرٌل .
القـــ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ا :
المىضىع -

-544
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المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م بنا على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسةته رقةم (  ) 052بتةارٌخ 5102 / 3 /6م علةى
لجٕل اعزراز السةٌد أ.د /يذسٔض يذًد لُدٚم األسةتاذ بقسةم المنةاهج وطةرق تةدرٌس التربٌةة الرٌاضةٌة عةن
تدرٌس مقرر تحكٌم رٌاضة التخصص ( جمبةاز ) الفرقةة الراباةة لطةالب التةدرٌب الرٌاضةً وانتةداب السةٌد أ.م.د /محمةد
الدسوقً أستاذ مساعد بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة الزقازٌق للتدرٌس .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ـرا
المىضىع -

-544

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م بنا اً على موافقة مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقةم (  ) 052بتةارٌخ 5102 / 3 /6م علةى
لجٕل اعزراز السٌد الدكتور  /أدًد عجد انُج ٙانطُجٕن ٙالمدرس بقسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة
الرٌاضٌة عن تدرٌس مقرر اختٌاري تنظٌم وإدارة األلااب الجماعٌة ( كرة السلة ) بالفرقتى الثالثة والراباة ومقرر تحكةٌم
رٌاضة تخ صصٌة ( كرة السلة ) وانتداب السٌد أ.د/منٌر عابدٌن للتدرٌس .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ـرا
المىضىع -

-544

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م علً رشكٛم نجُخ إةازٚخ بهدف إثرا موارد األنشطة الطالبٌة واتحاد الطالب بالكلٌة وذلك
لادم القدرة على تنفٌذ باض األنشطة الممٌزة ذات التكلفةة الاالٌةة مثةل الةرحالت الطوٌلةة والبطةوالت الرٌاضةة المجماةة ،
وٌقترح أن ٌكون التشكٌل على النحو التالً:

د /عبد الرمحً جماٍد
د /أمحد حصيى خليل
أ /حصاو حلنى
أ /أمحد حمند مصطفى
أ /حامت على ظادى
الطالب  /حمنود خالد ىبيُ

املدرط بقصه اإلدارة الرياضة
املدرط بقصه اإلدارة الرياضية
رئيض قصه رعاية الطالب
األخصائي الرياضي بقصه رعاية الطالب
األخصائي الرياضي بقصه رعاية الطالب
رئيض احتاد الطالب بالللية

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ـرا
المىضىع -

-544

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م على اعزًبة رشكٛم انكُزسٔالد للفصل الدراسً الثانً من الاام الجاماً 5102/5106م
.
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ـرا

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 02 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

المىضىع -

-544
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /وكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التالةةٌم والطةةالب بشةةأن موافقةةة اللجنةةة بجلسةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م على رعدٚم رشكٛم يكزت انزدزٚت انًٛداَ ٙالذي تم اعتماده بمجلس الكلٌة
بجلسته رقم ( ) 550بتارٌخ 5102 /0/ 53م لتفاٌل الامل من خالله فةً ضةو الئحةة التةدرٌب المٌةدانً الصةادرة
بقرار مجلس الجاماة بتارٌخ 5103/0/53م عهٗ أٌ ٚكٌٕ انزشكٛم عهٗ انُذٕ انزبن: ٙ

االشه

قبل التعديل

و
 .1أ.د /أشامُ عبد الرمحً على وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب
األشتاذ بقصه التدريب الرياضي
 .2أ.د/خالد حمند زيادة
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التوصيف

أ.و.د /حمند فتحي البحراوي األشتاذ املصاعد بقصه املياٍج وطرق تدريض الرتبية
الرياضية
القائه بعنل رئيض جملض قصه اإلدارة الرياضية
أ.و.د /كريه حمند
احلليه
أمني الللية
أ /إمياٌ حمند اجلنل
رئيض قصه اجلداول واالىتدابات
أٍ /دى عبد العسيس أمحد
رئيض ظئوٌ قصه الطالب بالللية
أ /مَا حمند حصً عثناٌ
أ /جنالء حمند عبد املعطي قصه االشتحقاقات
شلرتارية وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب
أ /أمل الصعيد عبد الرازق
السييى

االشه

بعد التعديل

و
 1أ.د /أشامُ عبد الرمحً على وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب
األشتاذ بقصه التدريب الرياضي
 2أ.د/خالد حمند زيادة
3
4
5
6
7
8
9
القــرا

التوصيف

أ.و.د /حمند فتحي البحراوي األشتاذ املصاعد بقصه املياٍج وطرق تدريض الرتبية
الرياضية
القائه بعنل رئيض جملض قصه اإلدارة الرياضية
أ.و.د /كريه حمند
احلليه
أمني الللية
أ /إمياٌ حمند اجلنل
رئيض ظئوٌ اجلداول واالىتدابات ( ظئوٌ الطالب )
أٍ /دى عبد العسيس أمحد
قصه اجلداول واالىتدابات
أ /رضا عبد الصنيع
أ /جنالء حمند عبد املعطي قصه االشتحقاقات
شلرتارية وكيل الللية لعئوٌ التعليه والطالب
أ /أمل الصعيد عبد الرازق
السييى

رئيص ًا
عضواً
عضواً
عضواً
عضو ًا
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

رئيص ًا
عضواً
عضواً
عضواً
عضو ًا
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 08 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

المىضىع -

-544

المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن السةةةٌد أ.د /وكٌةةةل الكلٌةةةة لشةةةئون التالةةةٌم والطةةةالب بشةةةأن موافقةةةة اللجنةةةة بجلسةةةتها () 502
بتارٌخ5102/3/04م على اعزًبة رشكٛم ( الممتحنٌن – المصةححٌن ) تخلفةات الفصةل الدراسةً الثةانً مةن الاةام
الجاماً 5102 / 5106م وذلك بنا على موافقة األقسام الالمٌة على النحو التالً :
وافق قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بجلسته رقم (  )546بتارٌخ 5102/3/5م.
وافق قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم (  ) 546بتارٌخ 5102/3/0م .
وافق قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( ) 052بتارٌخ 5102/3/6م .
وافق قسم التروٌح الرٌاضً بجلسته رقم(  ) 013بتارٌخ 5102/3/5م .
وافق قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( ) 516بتارٌخ 5102/3/0م .
وافق قسم علم النفس الرٌاضً بجلسته رقم ( ) 061بتارٌخ 5102/3/6م .
وافق قسم علوم الحركة الرٌاضٌة بجلسته رقم (  ) 052بتارٌخ 5102/3/ 6م .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .

ـرا

لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المىضىع 548-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )022بتارٌخ
5102/3/03م علً عسع رمسٚس يععكس انخديخ انعبيخ والذي تم إقامته بالكلٌة فً الفترة من األحد
الموافق 5102/5/56م حتى الخمٌس 5102/3/5م .
القـــ الموافقة حسب القواعد .
ا :
المىضىع 545-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )022بتارٌخ
5102/3/03م علً إلبيخ يععكس خديخ عبيخ ثبنكهٛخ بواقع ٌومً الخمٌس والجماة من كل أسبوع
بداٌة من الخمٌس الموافق 5102/3/53م ولمدة شهر .
القـــ الموافقة حسب القواعد .
ا :
المىضىع 546-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )022بتارٌخ
5102/3/03م علةً رُظٛى شٚبزح إن ٙيسكص األٔزاو بجاماةة المنصةورة خةالل األسةبوع األخٌةر مةن
شهر ابرٌل 5102م .
القـــ الموافقة حسب القواعد .

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 09 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

ا

:

المىضىع 544-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )022بتارٌخ
5102/3/03م علً االلزساح انًمدو يٍ انعٛد أ.ة /خبند ٔدٛد إثدساْٛى – األسةتاذ
بقسم التدرٌب الرٌاضً وعضو اللجنة  ،الخاص باقد الدورات التدرٌبٌة التالٌة ( السلوك واالنضباط الذاتً والوال الوظٌفً
– جرائم الادوان علً المال الاام ) للسادة أعضا هٌئة التدرٌس والهٌئة المااونة وأعضا الجهاز اإلداري بالكلٌة بالتااون
مع هٌئة الرقابة اإلدارٌة .
القـــ الموافقة حسب القواعد .
ا :
المىضىع -544 -
 .0محضر اجتماع مجلس قسم علوم الحركة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102 /3/0م.
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع مجلس قسم علوم الحركةة الرٌاضةٌة بجلسةته رقةم ( )052بتةارٌخ /3/0
5102م.
 .5محضر اجتماع م جلس قسم علم النفس الرٌاضً بجلسته رقم ( ) 061بتارٌخ 5102/3/6م.
القـــــرار  :التصةةةدٌق علةةةً محضةةةر اجتمةةةاع م جلةةةس قسةةةم علةةةم الةةةنفس الرٌاضةةةً بجلسةةةته رقةةةم (  )061بتةةةارٌخ
5102/3/6م.
 .3محضر اجتماع مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم (  )546بتارٌخ 5102/3/0م .
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع مجلس قسم التدرٌب الرٌاضً بجلسته رقم (  )546بتارٌخ 5102/3/0م .
 .4محضر اجتماع مجلس قسم علوم الصحة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )516بتارٌخ 5102/3/0م .
القــــرار  :التصةةدٌق علةةً محضةةر اجتمةةاع مجلةةس قسةةةم علةةوم الصةةحة الرٌاضةةٌة بجلسةةته رقةةم ( )516بتةةةارٌخ
5102/3/0م .
 .5محضر اجتماع مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م .
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع مجلس قسم اإلدارة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )052بتارٌخ 5102/3/6م .
 .6محضر اجتماع مجلس قسم التروٌح الرٌاضً بجلسته رقم(  )013بتارٌخ 5102/3/5م .
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع مجلس قسم التروٌح الرٌاضً بجلسته رقم(  )013بتارٌخ 5102/3/5م
.

متابعة اللجان المنبثقة

المىضىع -544 -
أ – محضر اجتماع لجنة الدراسات الالٌا والبحوث الجلسة رقم (  )506بتارٌخ  5102/3/00م .
:
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع لجنة الدراسات الالٌا والبحوث الجلسة رقم (  )506بتارٌخ 5102/3/00
م.
ب – محضر اجتماع لجنة الاالقات الثقافٌة الجلسة رقم ( ) 024بتارٌخ 5102/3/00م
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع لجنة الاالقات الثقافٌة الجلسة رقم ( ) 024بتارٌخ 5102/3/00م
د – محضر اجتماع لجنة شئون التالٌم والطالب الجلسة رقم ( ) 502بتارٌخ 5102/3/04م
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع لجنة شئون التالٌم والطالب الجلسة رقم ( ) 502بتارٌخ 5102/3/04م
ج -محضر اجتماع لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الجلسة رقم ( )022بتارٌخ 5102/3/03م
القــــرار  :التصةةدٌق علةةً محضةةر اجتمةةاع لجنةةة شةةئون خدمةةة المجتمةةع وتنمٌةةة البٌئةةة الجلسةةة رقةةم ( )022بتةةارٌخ

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 31 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

5102/3/03م

ما استجد من أعمال
المىضىع 544 -
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بجلستها رقم ( )506بتارٌخ 5102/3/00م
بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق ردزٚط انزسثٛخ انسٚبػٛخ بجلسته رقم ( )546بتارٌخ
5102/3/5م عل قبول اعتذار السٌد أ.م.د /السٌد محمد أبو النور – األستاذ المساعد بالقسم عن اإلشراف علً الطالبة /
عةزة حسةةنً سةةاد محمةد البٌةةومً – المقٌةةدة بمرحلةةة الةدكتوراه بالقسةةم ( تت خصةةص طةرق تةةدرٌس التربٌةةة الرٌاضةةٌة )
والمسجلة لدرجة الدكتوراه ببحث بانوان :

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الدعائم التعليمية علي مخرجات التعلم في رياضة الهوكي لطالبات كلية
التربية الرياضية -جامعة المنصور
وذلك نظرا لسفر سٌادته فً إعارة  ،علما بأن الباحثة لم تتخ طً نسبة %51من الامل بالرسالة

لجنة اإلشراف علي البحث قبل التعديل :

أ0د/محمد محمد الشحات محمود

1

أستاذ طرق تدرٌس الهوكً بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة
المنصورة

2

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة -ورئٌس قسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

3

أ0د/جمال عبد السميع محمد
أ.م.د/السيد محمد أبو النور

أستاذ مساعد بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

لجنة اإلشراف علي البحث بعد التعديل :

أ0د/محمد محمد الشحات محمود
أستاذ طرق تدرٌس الهوكً بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة
المنصورة

1

أ0د/جمال عبد السميع محمد
2
القــرا
المىضىع -

أستاذ طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة -ورئٌس قسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  -كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .
-544

المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس قسةةم التةةروٌح الرٌاضةةً بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم ( )013بتةةارٌخ
5102/3/5م علً عؼٕٚخ السٌد أ.د /محمد كمال السمنودي  -لمجلس إدارة االتحاد المصري للرٌاضة للجمٌع وذلك فً
غٌر أوقات الامل الرسمٌة .

يذؼس يجهط كهٛخ انزسثٛخ انسٚبػٛخ انجهعخ
- 30 -

زلى ( )352ثزبزٚخ 3102/2/33و

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة.
ـرا
المىضىع -

-544

المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشةئون خدمةة المجتمةع وتنمٌةة البٌئةة بشةأن الزدساح رعٛد ٍٛيشدسفب

أكبةًٛٚب للمامل المركزي بالكلٌة .
ال قـ الموافقة علً تاٌٌن السٌد أ.د /أحمد سلٌمان مشرفا ً أكادٌمٌا ً للمامل المركزي .
ـرا
المىضىع -

-544

المذكرة المقدمة من مكتب السٌد أ.د /عمٌد الكلٌة بشأن الزساح رجدٚد عؼٕٚخ كل من السادة اآلتةً أسةمائهم باةد
بمجلس الكلٌة لمدة عام اعتبارا من 5102/3/55وهم :
 -0السٌد أ.د/محمد السٌد خلٌل -األستاذ المتفرغ بقسم التدرٌب الرٌاضً
 -5السٌد أ.د/محروس محمد قندٌل  -األستاذ المتفرغ بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة
-3السٌد أ.د/مساد علً محمود  -األستاذ المتفرغ بقسم التدرٌب الرٌاضً.
وذلك طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة ( )41من قانون تنظٌم الجاماات .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة.
ـرا
المىضىع -

-548

المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس لعى يُبْج ٔطسق ردزٚط انزسثٛخ انسٚبػدٛخ بجلسةته رقةم
( )546بتارٌخ 5102/3/5م عهٗ انزذبق السٌدة  /زٌنب جواد بن علً بكار ( الوافدة من دولة لٌبٌا ) بالدراسات الالٌا
بالقسم (مرحلة الماجستٌر ) فً الاام الجاماً 5102/5106م .
ال قـ الموافقة بصفة مبدئٌة وحسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة.
ـرا
المىضىع -

-545

المذكرة المقدمةة مةن السةٌد أ.د /وكٌةل الكلٌةة لشةئون التالةٌم والطةالب بشةأن موافقةة اللجنةة بجلسةتها رقةم ( )502بتةارٌخ
5102/3/04م علً المذكرة المقدمة من السةٌد د /يدٚس ٔددح ػًبٌ انجٕةح بالكلٌةة بشةأن يمزسح رعدٚم
َظبو انكٕة لمقررات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة .
ال قـ السٌد أ.د /محمد كمال السمنودي لمراجاة األكواد .
ـرا
المىضىع -546-
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن موافقة اللجنة بجلستها رقم ( )506بتارٌخ
5102/3/00م بنا اً على موافقة مجلس قسم علم النفس الرٌاضً بجلسته رقم ( )061بتارٌخ 5102/3/6م علةً اقتةراح
رشكٛم نجُخ اإلشساف علً الباحثة َٕ /زْبٌ عجد انعالو عجدد انكدسٚى – المقٌةدة بالقسةم لدرجةة
(
الماجستٌر حٌث أنها قد انتهت من التادٌالت الخاصة ببحثها بالسٌمٌنار الخاص
تخصص علم النفس الرٌاضً ) بانوان :
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رأثٛس ثس َبيج نه زدزٚت انعم ه ٙع ه ٙش يٍ زة انف عم نً ٓبزح ان جدء ٔانً عزٕ٘
انسلً ٙنعجبد51 ٙيزس عه ٙانظٓس

من السادة أعضا هٌئة التدرٌس اآلتً أسمارهم باد :

أ.م0د/أحمد محمد الشافعي
 1أستاذ علم النفس الرٌاضً المساعد ،والقائم بامل رئٌس مجلس قسم علم النفس الرٌاضً  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –
جاماة المنصورة
2
3

د/محمد الشحات إبراهيم علي
مدرس بقسم علم النفس الرٌاضً  -كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

د /وجدان محمد إبراهيم وهيب
مدرس بقسم مناهج وط رق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جاماة المنصورة

ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث .
ـرا
المىضىع -544 -
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /وكٌةةل الكلٌةةة لش ةئون التالةةٌم والطةةالب بشةةأن موافقةةة اللجنةةة بجلسةةتها رقةةم ( )502بتةةارٌخ
5102/3/04م علً اعزًبة َزٛجخ انخسٚج  /محمد فتحً الشربٌنً عبده الشربٌنً خرٌج دور ماٌو 5106م
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .
ـرا
المىضىع – 544
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم علةةوم الحركةةة الرٌاضةةٌة بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم
(  )052بتارٌخ 5102/3/0م علً َدة السٌد د/ماتز محمد نجٌب الارٌان – المدرس بالقسم وذلةك للتةدرٌس لطةالب كلٌةة
التربٌة فً الفصل الدراسً الثانً للاام الجاماً 5102/5106م علً أن ٌكون ٌومً االثنٌن والثالثا من كل أسبوع .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .
ـرا
المىضىع – 544
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم علةةوم الحركةةة الرٌاضةةٌة بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم
(  )052بتارٌخ 5102/3/0م علً َدة السٌدة د/همت عزت كمال – المدرس بالقسم وذلك للتدرٌس لطالب كلٌة التربٌة فً
كةل
الفصل الدراسً الثانً للاام الجاماً 5102/5106م علً أن ٌكون ٌومً االثنةٌن والثالثةا مةن
أسبوع .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .
ـرا
المىضىع – 544
المةةذكرة المقدمةةة مةةن السةةٌد أ.د /رئةةٌس مجلةةس قسةةم علةةوم الحركةةة الرٌاضةةٌة بشةةأن موافقةةة مجلةةس القسةةم بجلسةةته رقةةم
(  )052بتارٌخ 5102/3/0م علً َدة السٌد د/تامر صابر محمد – المدرس بالقسم وذلك للتةدرٌس لطةالب كلٌةة التربٌةة
الرٌاضٌة – جاماة دمٌاط مرحلة البكالورٌوس فً الفصل الدراسً الثانً للاام الجاماً 5102/5106م علً أن ٌكون ٌومً
الثالثا و الجماة من كل أسبوع .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /نائب رئٌس الجاماة لشئون التالٌم والطالب .
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ـرا
المىضىع – 544
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس القسم بجلسةته
رقم (  )546بتارٌخ 5102/3/5م علً لٛبو انعٛد ة /دعبَ ٍٛعجد انٓبة٘ عجد انٓبة٘ – المدرس
بالقسةةم بتقةةدٌم استشةةارات فةةً مجةةال الجمبةةاز والاةةروض الرٌاضةةٌة بأكادٌمٌةةة مةةدارس الةةدلتا الدولٌةةة وذلةةك فةةً غٌةةر أوقةةات
الامل الرسمٌة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة.
ـرا

المىضىع – 544
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /رئٌس مجلس قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بشأن موافقة مجلس القسم بجلسةته
رقم (  )546بتارٌخ 5102/3/5م علةً َدة انعٛد ة /دعبَ ٍٛعجد انٓبة٘ عجد انٓبة٘ – المةدرس
بالقسم لتدرٌس مقررٌن ( التمرٌنات – الاروض الرٌاضٌة ) بقسم تدرٌب الرٌاضات األساسٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنةٌن
بالهرم – جاماة حلوان للاام الجاماً 5102/5106م علً أن ٌكون ٌوم االنتداب الخمٌس من كل أسبوع .
ال قـ الموافقة حسب القواعد وترفع مذكرة للارض علً السٌد أ.د /رئٌس الجاماة.
ـرا
المىضىع – 544
محضر اجتماع قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة بجلسته رقم ( )546بتارٌخ 5102/3/5م
القــرار  :التصدٌق علً محضر اجتماع قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌا ضٌة بجلسته رقم ( )546بتارٌخ
5102/3/5م
المىضىع – 548
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بشأن تشكٌل لجنة لمااٌنة باض األصناف غٌر
المستاملة من الرواكد بمخزن المستامل بالكلٌة .
ال قـ الموافقة حسب القواعد علً أن تشكل لجنة برئاسة السٌد أ.د /عمرو حسن أحمد بدران – وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة وعضوٌة كال من -:
ـرا
 .0السٌدة أ /أمٌن الكلٌة .
 .5السٌد أ /مااون الكلٌة .
المىضىع – 545
المذكرة المقدمة من السٌد أ.م.د /مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة بشأن الموافقة عل ً مخاطبة مركز ضةمان الجةودة بجاماةة
المنصورة إلجرا مراجاة داخلٌة علً الكلٌة فً األسبوع الثانً من شهر ابرٌل 5102م .
ال قـ الموافقة حسب القواعد .
ـرا
المىضىع – 546
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المذكرة المقدمة من السٌد أ.د /وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات الالٌا والبحوث بشأن الموافقة علً عمل اختبار تأهٌلً دكتةوراه
(مرحلة الدكتوراه
للطالبة /صفا مخلص محمد عامر (فلسطٌنٌة الجنسٌة ) المتقدمة لاللتحاق بالدراسات الالٌا
(تخصص طرق
) فً الاام الجاماً 5102/5106م بقسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة
تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ) .
ال قـ الموافقة علً عمل اختبار تأهٌلً للطالبة المذكورة .
ـرا
المىضىع – 544
المذكرة المقدمة من السٌد أ.م.د /مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة بشأن الموافقة علً التشكٌل المقترح للجنة المراجاة الداخلٌة
علً مبنً الكلٌة ( القاعات الدراسٌة  ،المدرجات  ،المالعب  ،الصاالت الرٌاضٌة  ،الماامل  )...،وهو علً النحو التالً -:
انظ
انٕظٛفخ
االظى
و
فخ
رئٌسا ً
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
أ.د /عمرو حسن أحمد بدران
0
ع ضواً
وكٌل الكلٌة لشئون التالٌم والطالب
أ.د /أسامة عبد الرحمن علً
5
عضواً
نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة
أ.م.د /أحمد عبد الحمٌد الامٌري
3
عضواً
مدرس بقسم علم النفس الرٌاضً
د /نشأت محمد أحمد منصور
4
عضواً
مدرس بقسم اإلدارة الرٌاضٌة
د /أحمد السٌد علً الحسٌنً
5
عضواً
مدرس بقسم علوم الحركة الرٌا ضٌة
د /ودٌع محمد المرسً
6
عضواً
مدرس بقسم التروٌح الرٌاضً
د /حسام عبد الازٌز محمد جودة
2
عضواً
أمٌن الكلٌة
أ /إٌمان محمد الجمل
2
ال قـ الموافقة حسب القواعد .
ـرا
وقد انتهى االجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر

أي ٍٛظس انًجهط ،،،
أ.و.ة /كسٚى يذًد
يذًٕة انذكٛى
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َبئت زئٛط انجبيعخ
نشئٌٕ خديخ انًجزًع
ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔانًشسف
عهٗ انكهٛخ ،

أ.ة /شك ٙيذًد شٚداٌ
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