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 أمانة مجلس الك
 الجلسة 

 (( 197رقم )) 

 المنعقدة 
  2018/  6/  11االثنين  الموافق    يوم 

 
 م 2018/   2017الجامعي  للعام 

 

 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



 

 

 

                                                                                    
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال
 (   197) جملس الكلية اجللسة 

 و 8201/  6  /  11املوافق  امليعقدة يوو األثيني 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 2018/   5/  13 (  بتاريخ   196  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــساز :ــــ 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  ** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدزيس
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى انشيبضبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزضًُخ                     

و  عهً انطهت انًقذو يٍ انغيذح انذكزىس / هذي 8102/  6/  01يىافقخ يجهظ انقغى ثزبسيخ 

 حغٍ صبثشيىعف ـ األعزبر انًغبعذ ثزاد انقغى وانزي رهزًظ فيخ انًىافقخ عهً رحىيم األجبصح

ورنك َظشا نزعبقذ انضوج ثبنًًهكخ  1انخبصخ نشعبيخ طفم انً أجبصح خبصخ نًشافقخ انضوج 

 1 طجقب نهىائح وانقىاَيٍ انًُظًخ نزنك 1انعشثيخ انغعىديخ 
      

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املوافقــــــــــــــــــــــة

  ( : 2*  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى األنعبة ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافقخ يجهظ انقغى                   

و عهً انطهت انًقذو يٍ انغيذح انذكزىس/ هُبء انغيذ صجحً ـ انًذسط  8102/  6/  6ثزبسيخ 

ثزاد انقغى وانزي رهزًظ فيه انًىافقخ عهً رجذيذ األجبصح انًًُىحه نغيبدرهب نًذح عبو ثذوٌ 

  1و81/7/8102ثأيشيكب حيث أٌ أجبصح عيبدرهب رُزهً فً انضوج انزي يعًم يشرت نًشافقخ 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                      

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/ 6/  11بتازيخ  197** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 **** موضوعات قسه الدزاسات العليا والبحوث  
 

  ( : 3**  املوضوع ) 

انذساسبد انؼهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًُخ يىافقخ  نجُخانًزكشح انًؼشوضخ يٍ               

و ويىافقخ 8102/  6/  3يجهس قسى انتًشيُبد وانجًجبص وانتؼجيش انحشكى ثبنكهيخ ثتبسيخ 

هجخ هللا و ػهى انتسجيم نهذاسسخ /  8102/ 6/  00 انذساسبد انؼهيب وانجحىث ثتبسيخ  نجُخ

فى  وراه الفلسفة فى التربية الرياضية لنيل درجة دكت ـ نُيم دسجخ  ػصبو يحًذ يحًذ 

فؼبنيخ ثشَبيج نهجشاػخ انحشكيخ ػهى انًهبساد انحشكيخ األسبسيخ وتؼهى يىضىع ثؼُىاٌ ))

(( وتتكىٌ نجُخ ثؼض األوضبع فى انتؼجيش انحشكى نتالييز انحهقخ األونى يٍ انتؼهيى األسبسى

 0األششاف يٍ األسبتزح :ـ 

 

ثقسى انتًشيُبد  انتؼجيش انحشكىأستبر ا        أَتصبس ػجذ انؼضيض حهًى د : 1أ

ثكهيخ انتشثيخ وانجًجبص وانتؼجيش انحشكى 

   1انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضقبصيق 

ا ثقسى انتًشيُبد وانجًجبص يسبػذ أستبر      د/ ساَيب ػطيخ سيضب1ٌو1أ

ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ وانتؼجيش انحشكى 

   1ـ جبيؼخ انضقبصيق  نهجُبد
 

    ** القـــــــــساز :ــــ

      

 املوافقـــــــــــــــــــــــة                                          
 موضوعات األقساو العلنية

 

  ( : 4**  املوضوع ) 

 
/ 01انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى انشيبضبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزضًُخ انقغى ثزبسيخ 

بخصوص تعديل وتوزيع الجداول الدراسية للفرقتين الثالثة والرابعة بالقسم   1و 8102/ 6

فصل مادتى ) سالح وتايكوندو ( ومادتي ) جودو وكاراتيه ( كمادة ببالالئحة الداخلية للكلية  
  0خصص مستقلة ت

الموضوع على لجنة قطاع التربية الرياضية  ضأفاد المجلس األعلى للجامعات بعر     
بالمجلس األعلى للجامعات ) أوصى بالموافقة على هذه التعديالت النها تساعد فى جودة 

) مرفق لسيادتكم الموافقة (  0العملية التعليمية وال تضيف أية أعباء تدريسية مع الطالبات 

وبناءا علية عرض الموضوع على مجلس القسم وافق بجلسته بتاريخ     0
م وافق على تفعيل القرار بداية من العام الدراسي القادم 10/6/2012

  0م2012/2012

 ** القـــــــــساز :ــــ 



 املوافقــــــــــــــــــــــــــة                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  6/  11بتازيخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 

 موضوعات ما يستحد مً أعنال

 
 تخص أػًبل األيتحبَبد ) يىضىػبد ػبيخ ( ػًيذح انكهيخ  ( : 5**  املوضوع ) 

أٌ األسئهخ غيش يشتجه ثبألضبفخ  :ـ اليظسية اآلتى تالحظ فى األمتحاىات    

خطأ فى األسئهخ وػذو يشاجؼتهب وصيبغتهب وتشتيجهب وػذو وجىد أستبر انًبدح فى 

وتىضيح  1 أو يُذوة ػُه وكزنك يشاجؼخ األيتحبٌ قجم تىصيؼه فتح انًظبسيف

انكتشوَى ( نهكُتشول ،  ػذو انتظهيم ثطشيقخ صحيحخ ،   ووضغ األسئهخ ) أيب يقبل أ

فى وضغ األيتحبَبد وَىع انفشقخ نؼذو وضؼهب فى شكم تسشيت األيتحبَبد  انتشكيض

  وانتُجيخ ػهى انسبدح انًالحظيٍ تىضيح انًُبرج ثطشيقخ صحيحخ نهفشقخ انخطبأ 

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 )املوافقة ويساعى ذلك الحقا لتحيب األخطاءويبلغ الكيرتوالت ( 

  ( : 6**  املوضوع ) 

األنزضاو ثقشاس يجهظ انجبيعخ يبرى عشضه يٍ انغيذ ح األعزبر انذكزىس / عًيذ انكهيخ ثشأٌ         

  1األعبرزح غيش انًهزضييٍ يٍ وضع األيزحبٌ انكزشوًَ يًُع يٍ انزذسيظ نهطبنجبد 

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 .. بدوٌ مركسة ) شفوى (   أحيط اجمللس علنا
  ( : 7**  املوضوع ) 

انُظش فً رحذيذ َغت أعضبء يبرى عشضه يٍ انغيذ ح األعزبر انذكزىس / عًيذ انكهيخ ثشأٌ     

ثُبء يبجبء  1% يٍ انزىاجذ ثبنكهيخ 66هيئخ انزذسيظ عُذ أخز أجبصح الثذ يٍ رىاجذ انُغجخ 

  1انجبيعخ يجهظ ثقشاس 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 0بدوٌ مركسة ) شفوى(أحيط اجمللس علنا 

 

 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  6/  11بتازيخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
  ( : 8**  املوضوع ) 

انُظش فً ثعض انًىاد يبرى عشضه يٍ انغيذ ح األعزبر انذكزىس / عًيذ انكهيخ ثشأٌ              

  1وضعذ انكزشوَيب وانجعض نى يىضع انكزشوَيب فشجبء رىضيح رنك 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 0بدوٌ مركسة ) شفوى(أحيط اجمللس علنا 

   ( : 9**  املوضوع ) 

انًجهخ انعهًيخ أخزد  يبرى عشضه يٍ انغيذ ح األعزبر انذكزىس / عًيذ انكهيخ ثشأٌ             

  1وضع جذيذ وانزقييى انخبص ثهب 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 0بدوٌ مركسة ) شفوى(أحيط اجمللس علنا 

 
   ( : 10**  املوضوع ) 

يبرى عشضه يٍ انغيذ ح األعزبر انذكزىس / عًيذ انكهيخ ثشأٌ ثذايخ أخزجبساد انقذساد انشيبضيخ 

انزُجيخ عهً  1و83/7/8102يحزً 3/7/8102خالل انفزشح يٍ و  8102/8102نهعبو انجبيعً 

خ ـــــيعبوًَ أعضبء هيئخ انزذسيظ ) انًعيذ ـ انًذسط انًغبعذ ( عٍ األعًبل انزً يكهفٍ خبص

 1) أخزجبساد انقذساد انشيبضيخ ـ أي أعًبل يكهفٍ ثهب ثبنكهيخ ( 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
على السادة زوؤساء األقساموعنل أجتناع  ومت التيبيةأحيط اجمللس علنا )  

 ( بالسادة معاوىى أعضاء ٍيئة التدزس
   ( : 11**  املوضوع ) 

موافقة لجنة المذكرة المعروض من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة      
م وموافقة مجلس قسم العلوم التربوية 11/6/2012الدرالاسات العليا والبحوث بتاريخ 

على منح الدارسة / مروة فتوح محمد عراقى ـ  0م3/6/2012واألجتماعية بالكلية بتاريخ 
درجة الماجستير فى التربية الرياضية حيث تم مناقشتها يوم األربعاء الموافق 

  0رحت اللجنة منحها درجة الماجستير فى التربية الرياضية وأقت 0م23/5/2012
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ) املوافقـــــــــــــــــــــــــة  ( 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  6/  11بتازيخ  187** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 



   :(  12**  املوضوع ) 

موافقة لجنة المذكرة المعروض من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة      
م وموافقة مجلس قسم التمرينات والجمباز 11/6/2012الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
على مد مدة التسجيل للدارسة / سماح  0م3/6/2012والتعبير الحركى بالكلية بتاريخ 

ى ـ المسجلة لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية أعتبارا من صالح محمد الشافع
وذلك بناء على تقرير السادة المشرفين بأن الباحثة  0م11/2/2012م حتى 11/2/2012

  0% من أجزاء الرسالة 20أنجزت جزء كبير من الرسالة بنسبة 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ) املوافقـــــــــــــــــــــــــة  ( 

 مسحلة الدزاسات العليا للعاو احلاىل 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 :  بالكلية  السياضات املائية واملياشالت قسه :**  اجلَة 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى انشيبضبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافقخ            

و  عهً انطهت انًقذو يٍ انغيذح انذكزىس / هذي حغٍ 8102/  6/  01يجهظ انقغى ثزبسيخ 

صبثشيىعف ـ األعزبر انًغبعذ ثزاد انقغى وانزي رهزًظ فيخ انًىافقخ عهً رحىيم األجبصح 

ورنك َظشا نزعبقذ انضوج ثبنًًهكخ  1شعبيخ طفم انً أجبصح خبصخ نًشافقخ انضوج انخبصخ ن

 1طجقب نهىائح وانقىاَيٍ انًُظًخ نزنك  1انعشثيخ انغعىديخ 
 و 2018  / 6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 

 ((  امليظنة لرلكطبقا للوائح والقواىني ))  املوافقــــــــــــــــة 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية السياضية 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 األلعـــــــــــاب قسه :**  اجلَة 

 

  ( : 2**  املوضوع ) 

             

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى األنعبة ثبنكهيخ وانًزضًُخ يىافقخ يجهظ انقغى ثزبسيخ               

و عهً انطهت انًقذو يٍ انغيذح انذكزىس/ هُبء انغيذ صجحً ـ انًذسط ثزاد  8102/  6/  6

انقغى وانزي رهزًظ فيه انًىافقخ عهً رجذيذ األجبصح انًًُىحه نغيبدرهب نًذح عبو ثذوٌ يشرت 

  1و81/7/8102نًشافقخ انضوج انزي يعًم ثأيشيكب حيث أٌ أجبصح عيبدرهب رُزهً فً 
 و 2018  / 6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 

 ((  طبقا للوائح والقواىني امليظنة لرلك))  املوافقــــــــــــــــة 
                                                                              

 

 
 :ـ قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية :**  اجلَة 

 

  ( : 3**  املوضوع ) 

انذساسبد انؼهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًُخ يىافقخ  نجُخانًزكشح انًؼشوضخ يٍ            

و ويىافقخ 8102/  6/  3يجهس قسى انتًشيُبد وانجًجبص وانتؼجيش انحشكى ثبنكهيخ ثتبسيخ 

هجخ هللا و ػهى انتسجيم نهذاسسخ /  8102/  6/  00 انذساسبد انؼهيب وانجحىث ثتبسيخ  نجُخ

فى  لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية  ـ نُيم دسجخ  ػصبو يحًذ يحًذ 

وتؼهى فؼبنيخ ثشَبيج نهجشاػخ انحشكيخ ػهى انًهبساد انحشكيخ األسبسيخ يىضىع ثؼُىاٌ ))

(( وتتكىٌ نجُخ ثؼض األوضبع فى انتؼجيش انحشكى نتالييز انحهقخ األونى يٍ انتؼهيى األسبسى

 األششاف يٍ األسبتزح :ـ 

 

ثقسى انتًشيُبد  انتؼجيش انحشكىأستبر ا        أَتصبس ػجذ انؼضيض حهًى د : 1أ

ثكهيخ انتشثيخ وانجًجبص وانتؼجيش انحشكى 

   1قبصيق انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انض

ا ثقسى انتًشيُبد وانجًجبص يسبػذ أستبر      د/ ساَيب ػطيخ سيضب1ٌو1أ

ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ وانتؼجيش انحشكى 

   1نهجُبد ـ جبيؼخ انضقبصيق 
 

 

 و 2018  / 6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة((
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 
 

 
 :ـ بالكلية الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

 

  ( : 4**  املوضوع ) 
 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى انشيبضبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزضًُخ انقغى          

بخصوص تعديل وتوزيع الجداول الدراسية للفرقتين الثالثة  1و 8102/ 6/ 01ثزبسيخ 

فصل مادتى ) سالح وتايكوندو ( ومادتي ) جودو بوالرابعة بالقسم  بالالئحة الداخلية للكلية  
  0( كمادة تخصص مستقلة وكاراتيه 

الموضوع على لجنة قطاع التربية الرياضية  ضأفاد المجلس األعلى للجامعات بعر     
بالمجلس األعلى للجامعات ) أوصى بالموافقة على هذه التعديالت النها تساعد فى جودة 

) مرفق لسيادتكم الموافقة (  0العملية التعليمية وال تضيف أية أعباء تدريسية مع الطالبات 

بتاريخ  وبناءا علية عرض الموضوع على مجلس القسم وافق بجلسته0
م وافق على تفعيل القرار بداية من العام الدراسي القادم 10/6/2012

  0م2012/2012
 

 و 2018  / 6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ((على تفعيل القساز  ))  املوافقــــــــــــــــة
 

                                                                                        
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 

 
 :ـ بالكلية الرياضات المائية والمنازالتقسم  :**  اجلَة 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية

 التعليم واالعتمادلضمان جودة 
 م 2014/  6/  26بتاريخ 

 



  ( : 4**  املوضوع ) 
 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى انشيبضبد انًبئيخ وانًُبصالد ثبنكهيخ وانًزضًُخ انقغى          

 بخصوص تعديل وتوزيع الجداول الدراسية للفرقتين الثالثة  1و 8102/ 6/ 01ثزبسيخ 

 
 
 
 

فصل مادتى ) سالح وتايكوندو ( ومادتي ) جودو بوالرابعة بالقسم  بالالئحة الداخلية للكلية  
  0وكاراتيه ( كمادة تخصص مستقلة 

الموضوع على لجنة قطاع التربية الرياضية  ضأفاد المجلس األعلى للجامعات بعر     
لمجلس األعلى للجامعات ) أوصى بالموافقة على هذه التعديالت النها تساعد فى جودة با

) مرفق لسيادتكم الموافقة (  0العملية التعليمية وال تضيف أية أعباء تدريسية مع الطالبات 

وبناءا علية عرض الموضوع على مجلس القسم وافق بجلسته بتاريخ 0
م وافق على تفعيل القرار بداية من العام الدراسي القادم 10/6/2012

  0م2012/2012
 

 و 2018  / 6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ((على تفعيل القساز  ))  املوافقــــــــــــــــة
 

 
 

 قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

   ( : 12املوضوع ) **  

موافقة لجنة المذكرة المعروض من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة      
م وموافقة مجلس قسم التمرينات والجمباز 11/6/2012الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 
على مد مدة التسجيل للدارسة / سماح  0م3/6/2012والتعبير الحركى بالكلية بتاريخ 

صالح محمد الشافعى ـ المسجلة لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية أعتبارا من 
وذلك بناء على تقرير السادة المشرفين بأن الباحثة  0م11/2/2012م حتى 11/2/2012

  0% من أجزاء الرسالة 20أنجزت جزء كبير من الرسالة بنسبة 
 

 

 و 2018  /  6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية السياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 

 قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

          

   ( : 11**  املوضوع ) 

موافقة لجنة المذكرة المعروض من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية والمتضمنة      
م وموافقة مجلس قسم العلوم التربوية 11/6/2012الدرالاسات العليا والبحوث بتاريخ 

على منح الدارسة / مروة فتوح محمد عراقى ـ  0م3/6/2012واألجتماعية بالكلية بتاريخ 
التربية الرياضية حيث تم مناقشتها يوم األربعاء الموافق درجة الماجستير فى 

  0وأقترحت اللجنة منحها درجة الماجستير فى التربية الرياضية  0م23/5/2012
  
 

 و 2018  /  6  / 11بتازيخ    (( 197قساز جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 

 

 تاريخهأنتهت الجلسة فى 
 

 
 

 
 

 سكستازية اجمللس                                         عنيد الكلية زئيس اجمللس              
 

 

 دكتوز / إمياٌ سعد شغلول                                                                                                                       

 
 الهيئة القوميةالكلية معتمدة من 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد
 م 2014/  6/  26بتاريخ 

 


