
 

 كلية التربية الرياضية بنات
 مكتب العميد

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة مجلس الكلية 

 الجلسة
 (( 192رقم )) 

 المنعقدة 
  2018/  1/  15االثنين  الموافق    يوم 

 
 م 2018/   2017للعام الجامعي  

 

 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



 

                                                                                    
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال
  (  192) جملس الكلية اجللسة 

 و 8201/   1  /  51املوافق   األثينيامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 2018/   12/  17 (  بتاريخ   191  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

................................................................................................... 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  ** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  1/  15بتاريخ ((  192)) ** حمضر اجتناع جملس الكلية اجللسة 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية   والتعبير الحركى التمرينات والجمباز قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انزًشيُبد واندًجبص وانزؼجيش انحشكً ثبنكهيخ                   

و ػهً سأي اندُخ انؼهًيخ نزشلً  8142/  4/  41وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

(  وانخبص  لجنة الرياضة المدرسيةاألعبرزح واألعبرزح انًغبػذيٍ فً انزشثيخ انشيبػيخ ) 

ورنك ثؼذ اإلؽالع ػهً انزمشيش انًذسط ثزاد انمغى يا عطية رمضان عطية ران/  بالسيدة الدكتور

)  بترقية سيادتها لدرجةانُهبئً اندًبػً وفً ػىء انزمبسيش انىاسدح نهًحكًيٍ وانزً رىطً 

 .( ثزاد انمغى وانكهيخ  أستاذ مساعد
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

 سعد زغلول دكتور : إمياٌ                                                                              
 

 ثبنكهيخ     )                   (  انزذسيظشئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ  ** يجهغ إنً لغى

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية   األلعــابقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 2*  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى                   

ثزاد  األعزبررابحة محمد لطفى  /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  48ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً انمغى 

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142
 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 املوافقــــــــــــــــة   (())  
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 
 

 ذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انز

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية    األلعــــابقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 3 **  املوضوع )

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى                   

 األعزبرالسيدة األستاذ الدكتور / علياء محمد سعيد عزمى  و ػهً َذة  8142/  44/  48ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً ثزاد انمغى 

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142
 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية   األلعـــــاب قسم  :**  اجلَة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى                   

 األعزبرعلياء محمد سعيد عزمى  /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  48ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ــ خبيؼخ كفش انشيخ نًشحهخ انجكبنىسيىط نهؼبو ثزاد انمغى 

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142اندبيؼً 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ــــــة   (())  املوافقــــــــــ
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 )                   ( ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ    

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية   الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

صفاء صالح /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  5يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

ـــ خبيؼخ اإلعكُذسيخ نًشحهخ  ذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ثُبدنهزثزاد انمغى  األعزبرحستن  

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً  8142/  8142انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 (     ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )              

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  الرياضات المائية والمنازالت قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

جيهان يوسف /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  5يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ـــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ ثزاد انمغى  األعزبرأحمد الصاوى  

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً  8142/  8142نؼهيب نهؼبو اندبيؼً انذساعبد ا

 كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 
  بالكلية   الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

نفتن حستن /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  5يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ـــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ انذساعبد ثزاد انمغى  األعزبرمحمود  

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة  8142/  8142هؼبو اندبيؼً انؼهيب ن

 كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 
 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية    مسابقات الميدان والمضمارقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى يغبثمبد انًيذاٌ وانًؼًبس ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ                   

عزيزة محمد عفيفى السيد /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  5يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ـــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ انذساعبد انؼهيب نهؼبو ثزاد انمغى  األعزبر

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142اندبيؼً 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 املوافقــــــــــــــــة   (())  
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 
 

 انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية   مسابقات الميدان والمضمار قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى يغبثمبد انًيذاٌ وانًؼًبس ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ                   

إيمان سعد زغلول سالم  /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  5يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ـــ خبيؼخ ثُهب نًشحهخ انذساعبد انؼهيب نهؼبو ثزاد انمغى  األعزبر

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142اندبيؼً 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 املوافقــــــــــــــــة   (())  
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 سيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذ

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 
  بالكلية   الترويح والتنظيم واإلدارة قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انزشويح وانزُظيى واإلداسح ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ                   

إيناس محمد محمد غانم /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  8يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ثُيٍ ـــ خبيؼخ انضلبصيك نًشحهخ انذساعبد ثزاد انمغى  األعزبر

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة  8142/  8142انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 املوافقــــــــــــــــة   (())  
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية   الترويح والتنظيم واإلدارة قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انزشويح وانزُظيى واإلداسح ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ                   

إيناس محمد محمد غانم /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  8يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ كفش انشيخ نًشحهخ انذساعبد ثزاد انمغى  األعزبر

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة  8142/  8142نؼهيب نهؼبو اندبيؼً ا

 كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية  المناهج وطرق التدريس والتدريب  قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انًُبهح وؽشق انزذسيظ وانزذسيت ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

إيمان حسن /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  48يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ كفش انشيخ نًشحهخ ثزاد انمغى  األعزبرالحارونى 

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً  8142/  8142انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ((   املوضوع مً اجللسةيسحب ))  
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 

 ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 
  بالكلية  الرياضات المائية والمنازالت  قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

منة هللا محمود /  السيدة المدرس المساعدو ػهً رؼييٍ  8142/  4/  2يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

ثزاد انمغى ثُبء ػهً انطهت انًمذو يُهب حيش أَهب يُحذ دسخخ دكزىساح انفهغفخ فً  صابر بدوى 

و . ووافك يدهظ اندبيؼخ 8142/ 48/  42انزشثيخ انشيبػيخ ووافك يدهظ انكهيخ ثزبسيخ 

 و ػهً يُحهب انذسخخ . 8142/  48/  82ثزبسيخ 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 بالكلية  األساتذة رؤساء الكنتروالت مرحلة البكالوريوس  :**  اجلَة 

  
 

  ( : 14**  املوضوع ) 

يب رى ػشػخ يٍ األعبرزح سؤعبء انكُزشوالد نهفشق األسثغ نًشحهخ                    

 انجكبنىسيىط ثشأٌ ػذو رغهيى أػًبل انغُخ نهطبنجبد إنً انكُزشول نجؼغ انًىاد انذساعيخ .

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 (( على السادة رؤساء األقساو العلنية تسليه أعنال السية إىل السادة رؤساء الكيرتوالت ))  
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 ثبنكهيخ     )                   (  ** يجهغ إنً األعبرزح سؤعبء انكُزشوالد

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 أ.د. عميد الكلية رئيس المجلس :**  اجلَة 

   
 

  ( : 15**  املوضوع ) 

يب رى ػشػه خالل اندهغخ وانًزؼًٍ ػشوسح رفؼيم انًمشس  األنكزشوًَ                     

نهًىاد انذساعيخ نًشحهخ انجكبنىسيىط . يغ رفؼيم انًؼًم ثبألعزؼبَخ ثبنًهُذط انًخزض نزىػيح 

 م كيفيخ انزؼبيم يغ انكًجيىرش يغ رحذيش وػًم انظيبَخ انالصيخ ندًيغ أخهضح انكًجيىرش ثبنًؼبي

 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 

 ثبنكهيخ  )                   ( ويغئىنً انًؼًم سؤعبء األلغبو انؼهًيخ** يجهغ إنً لغى 

                                                                                        
 للبياتكلية الرتبية الرياضية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
   أ.د. عميد الكلية ورئيس المجلس :**  اجلَة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 ( : 16**  املوضوع ) 

يب رى ػشػه خالل اندهغخ وانًزؼًٍ ػشوسح رىفيش انكزبة اندبيؼً نهًىاد                  

 15انذسعيخ ثحذ ألظً أعجىػيٍ يٍ ثذايخ انذساعخ خالل انفظم انذساعً األول وانثبًَ ثغؼش 

خًظ خُيهبد نظبنح يشكض انكزبة ثحيش يظجح  5خُيهبً نهكزبة يغ إػبفخ خًغخ وأسثؼىٌ 

خًغىٌ خُيهبً ( . ػهً أٌ رىصع خًيغ انكزت يٍ خالل يشكض  51عؼش انكزبة اإلخًبنً ) 

 انكزبة داخم انكهيخ يغ االنزضاو ثغؼش انكزبة وفمبً نزؼهيًبد اندبيؼخ

 و 2018  /  1  / 15 بتاريخ   (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 

     أ.د. وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة وسؤعبء ااأللغبو انؼهًيخ** يجهغ إنً لغى 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
   ورئيس المجلس الكليةأ.د. عميد  :**  اجلَة 

 

  ( : 17**  املوضوع ) 

يب رى ػشػه ثبندهغخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزىس / ػًيذ انكهيخ وانًزؼًٍ أَه                       

ثُبًء ػهً رؼهيًبد يؼبنً األعزبر انذكزىس / سئيظ اندبيؼخ رمشس أٌ يكىٌ أخش يىػذ نؼشع 

األول  عجزًجش نهفظم انذساعً 45اإلَزذاثبد نهغبدح أػؼبء هيئخ انزذسيظ خبسج انكهيخ لجم يىو 

يُبيش . حزً يُثًُ نهكهيخ انؼشع  45نهؼبو اندبيؼً . وانفظم انذساعً انثبًَ فً يىػذ غبيزه 

 فجشايش يٍ انؼبو اندبيؼً .  4ػهً يؼبنيه لجم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 واختاذ الالزو  (())  خيطر السادة رؤساء األقساو للعله 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 

 ثبنكهيخ     )                   (  ** يجهغ إنً لغى األعبرزح سؤعبء األلغبو انؼهًيخ

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية    تالمناهج وطرق التدريس والتدريبقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 18**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انًُبهح وؽشق انزذسيظ وانزذسيت ثبنكهيخ                    

إيمان /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  8وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ انؼشيش نًشحهخ ثزاد انمغى  األعزبرحسن الحارونى 

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً  8142/  8142انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ـــــــــة   (())  املوافقـــــــ
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 )                   (   ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ  

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية   مسابقات الميدان والمضمار قسم  :**  اجلَة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



  ( : 19**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى يغبثمبد انًيذاٌ وانًؼًبس ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                     

إيمان سعد زغلول /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  5يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

انذساعبد انؼهيب نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ انؼشيش نًشحهخ ثزاد انمغى  األعزبر

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى  8142/  8142نهؼبو اندبيؼً 

 انًىلشح .

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 

 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 

 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية    األلعــــابقسم  :**  اجلَة 

 

 

  ( : 20**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى                      

ثزاد  األعزبرراندا شوقى سيد أحمد  /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  44/  48ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ كفش انشيخ نًشحهخ انجكبنىسيىط نهؼبو اندبيؼً انمغى 

 و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .  8142/  8142
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 املوافقــــــــــــــــة   (())  
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 سيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذ

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية   المناهج وطرق التدريس والتدريب قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 21**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انًُبهح وؽشق انزذسيظ وانزذسيت ثبنكهيخ                    

إيمان /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  8وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  ـــ خبيؼخ لُبح انغىيظ ثزاد انمغى  األعزبرحسن الحارونى 

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك  8142/  8142نًشحهخ انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 ** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 
  بالكلية  الرياضات المائية والمنازالت قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 22**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                    

نادية محمد طاهر /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  8يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ثُيٍ ـــ خبيؼخ انضلبصيك نًشحهخ ثزاد انمغى  األعزبرشوشة 

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً  8142/  8142انذساعبد انؼهيب نهؼبو اندبيؼً 

 كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ـــــــــــــــة   (())  املوافقـ
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
 

 ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ انزذسيظ  

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  بالكلية   المناهج وطرق التدريس والتدريب قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 23**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزؼًُخ يىافمخ                   

يدهظ لغى انًُبهح وؽشق انزذسيظ وانزذسيت ثبنكهيخ ويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهيب وانجحىس 

فً دكزىساح انفهغفخ انًغدهخ نُيم دسخخ إيمان ثروت راغب إبراهيم عبد هللا   لدارسة / اػهً يُح 

وأقترحت اللجنة منحها درجة و 8142/  44/  82حيش رى يُبلشزهب يىو األحذ انًىافك انزشثيخ 
  دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
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 ثبنكهيخ     )                   (  انؼهيب وانجحىسانذساعبد ** يجهغ إنً لغى 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        جملس الكلية أماىة

 
 

 

 
  بالكلية  الرياضاتالمائية والمنازالت   قسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 24**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

جيهان يوسف أحمد /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  814/  4/  2يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ ثبإلعًبػيهيخ ـــ خبيؼخ لُبح ثزاد انمغى  األعزبرالصاوى  

و . ثىالغ يىو واحذ  8142/  8142انغىيظ نطالة انًغزىي انثبًَ ) ثُبد ( نهؼبو اندبيؼً 

 أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح . 
 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 

 هيئخ انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        جملس الكليةأماىة 

 
 

 

 
  بالكلية   الرياضات المائية والمنازالت قسم  :**  اجلَة 

 
 

  ( : 25**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انشيبػبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزؼًُخ                   

أميمة كمال حسن /  السيدة األستاذ الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  2يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

ثبإلعًبػيهيخ ـــ خبيؼخ لُبح انغىيظ  األعزبر ثزاد انمغى نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ  على

و . ثىالغ يىو واحذ أعجىػيبً .   8142/  8142نطالة انًغزىي انثبًَ ) ثُبد ( نهؼبو اندبيؼً 

 ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح . 
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 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
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 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 املوافقــــــــــــــــة   (())   
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              

 
 انزذسيظ  ثبنكهيخ     )                   (** يجهغ إنً لغى شئىٌ انؼبيهيٍ أػؼبء هيئخ 

                                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                        الكليةأماىة جملس 

 
 

 

 
  بالكلية   التمرينات والجمباز والتعبير الحركىقسم  :**  اجلَة 

  ( : 26**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوػخ يٍ لغى انزًشيُبد واندًجبص وانزؼجيش انحشكً ثبنكهيخ                   

رانيا عطية /  السيدة الدكتورو ػهً َذة  8142/  4/  41وانًزؼًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسيخ 

ثبإلعًبػيهيخ ـــ خبيؼخ لُبح  ثزاد انمغى نهزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ انشيبػيخ انًذسط رمضان عطية

و . ثىالغ  8142/  8142انجكبنىسيىط نهفظم انذساعً انثبًَ نهؼبو اندبيؼً  انغىيظ ثجشَبيح

 يىيبٌ أعجىػيبً .  ورنك ثُبءاً ػهً كزبة كهيزهى انًىلشح .
 

 و 2018  /  1  / 15بتاريخ    (( 192قرار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكرتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد زغلول                                                                                                              
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