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 جدول أعنال
 (   206دللض الهلية اجللصة ) 

 0و2019/ 51/4املوافل   األثينيامليعكدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  2012/   3/  11(  بتارٌخ    205محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** الكـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
/ رئيض اجلامعة الختيار أعضاء ٍيئة التدريض  0د0حضور معاىل أ ** ثاىيا :

 0ممجلني باجلية اخلاصة باختيار عنيد الهلية 

   ** الكـــــــــرار :ــــ 

............................................................................................. 
 

 :ـــ  موضوعات اجللصة احلالية :ـ لجا ثا **  
 

 **** موضوعات قصه الدراشات العليا والبحوث  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة                   
م ولجنة الدراسات العلٌا 3/4/2012بتارٌخ  األلعابوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

آيات ظعباٌ ذلنود الدارسة / م على منح  2012/  4/ 15والبحوث بتارٌخ 
م مناقشتها ٌوم االثنٌن حٌث ت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌةـ  إبراٍيه

م . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى  2012/  3/ 25الموافــــــــق 
 . التربٌة الرٌاضٌة

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



   ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
 

  ( : 2**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م ولجنة 7/4/2012 بتارٌخ  الرٌاضات المائٌة والمنازالتموافقة مجلس قسم 

إيياط الدارسة /م على منح  2012/  4/ 15الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 
حٌث تم  التربٌة الرٌاضٌة درجة دكتوراه الفلسفة فىـ  حصني حامد عبد اهلل 

م . واقترحت اللجنة منحها  2012/  1/ 5مناقشتها ٌوم السبت  الموافــــــــق 
 . درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

   ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 3**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

بتارٌخ التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى بالكلٌة موافقة مجلس قسم 
م على  2012/  4/ 15م ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 3/4/2012

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة ـ ميال الصيد عبد الرازم ذلندالدارسة /منح 

م .  2012/  3/ 3الموافــــــــق   األحدحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 



  ( : 4**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م 7/4/2012بتارٌخ بالكلٌة  الرٌاضات المائٌة والمنازالتموافقة مجلس قسم 

الدارسة م على منح  2012/  4/ 15ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة  اهلاو أمحد عبد اللطيف عبد العال/

م .  2012/  3/ 22الموافــــــــق   الخمٌسحٌث تم مناقشتها ٌوم  الرٌاضٌة
 . واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________ 
  ( : 5**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م 7/4/2012بتارٌخ الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة موافقة مجلس قسم 

الدارسة م على منح  2012/  4/ 15ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

حٌث  فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌردرجة  شارة ابراٍيه مجعة على نعو ـ /

م . واقترحت اللجنة  2012/  3/ 17الموافــــــــق   األحدتم مناقشتها ٌوم 
 . فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌرمنحها درجة 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

  ( : 6**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
التسجٌل الدارسة /  م على الغاء7/4/2012األلعاب بتارٌخ موافقة مجلس قسم 

سهاد فكرى محمد عبد الحمٌد ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة 
وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن على أن الباحثة لم تتواصل 
منذ تارٌخ التسجٌل حتى تارٌخه ولذلك أرجو إلغاء التسجٌل بناء على موافقة 

 . 0م15/4/2012الكلٌة بتارٌخ لجنة الدراسات العلٌا ب
 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 



  ( : 7**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

م على الغاء 7/4/2012بتارٌخ  مسابقات المٌدان والمضمارموافقة مجلس قسم 
ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر  نعمة عبد الكرٌم عبد الرحمنالتسجٌل الدارسة / 

ن السادة المشرفٌن على فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء على التقرٌر المقدم م
أن الباحثة لم تتواصل منذ تارٌخ التسجٌل حتى تارٌخه ولذلك أرجو إلغاء 

 0م15/4/2012التسجٌل بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 
. 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  ( : 8**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

م 7/4/2012التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً بتارٌخ مجلس قسم موافقة 
على إلغاء التسجٌل الدارسة / سماح صالح محمد الشافعً ـ المسجلة لدرجة 
الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة 

ٌخه ولذلك المشرفٌن على أن الباحثة لم تتواصل منذ تارٌخ التسجٌل حتى تار
أرجو إلغاء التسجٌل بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 . 0م15/4/2012
 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
 

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 **** موضوعات ظئوٌ التعليه والطالب  

 

  ( : 9**  املوضوع ) 

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة  / أسراء على أمبابى محمد الطالبةطلب الموافقة على الطلب المقدم من 

والذي تلتمس فٌه الموافقة  0م2012/2012 الجامعًبالكلٌة بالفرقة الرابعة للعام 
لذات العام الى العام  الثانً الدراسًللفصل  صعلى تأجٌل مادة الجمباز تخص

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2020القادم  الجامعً
   ** الكـــــــــرار :ــــ 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 10**  املوضوع ) 

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة   الطالبة / ميرنا محمد عطية عثمانطلب الموافقة على الطلب المقدم من 
والذى تلتمس فٌه الموافقة  0م2012/2012بالكلٌة بالفرقة األولى للعام الجامعً 

لنظرٌة للفصل الدراسً الثانً لذات العام الى على تأجٌل االمتحانات التطبٌقٌة وا
  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2010القادم  الجامعًالعام 

   ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

  ( : 11**  املوضوع ) 

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ   فاطمة محمود محمود محمودالطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 

تلتمس فٌه  والذي 0م2012/2012المقٌدة بالكلٌة بالفرقة الثانٌة  للعام الجامعً 
الموافقة على تأجٌل االمتحانات التطبٌقٌة والنظرٌة للفصل الدراسً الثانً لذات 

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2010القادم  الجامعًالعام الى العام 
   ** الكـــــــــرار :ــــ 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 



 

  ( : 12**  املوضوع ) 

          
المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم         

الطالبات الفاقدات النسب المقررة لقسم مسابقات المٌدان والطالب والمتضمنة 
الفرقة األولى 0م2012/2012والمضمار الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

ابقات س) قسم م 0البات الفاقدات طالبه ومرفق طٌة أسماء الط 122وعددهم  والثانٌة

 0المٌدان والمضمار ( 
 

   ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
 

  ( : 13**  املوضوع ) 

          
المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم          

الطالبات الفاقدات النسب المقررة لقسم الرٌاضات المائٌة والطالب والمتضمنة 
والمنازالت ) لمادة رٌاضة الجودو الفرقة الرابعة (  الفصل الدراسى الثانى للعام 

( طالبه ومرفق طٌة أسماء الطالبات الفاقدات  5وعددهم ) 0م2012/2012 الجامعى

 0) قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت ( 
 

   ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 **** موضوعات ظئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريض  
 

 
  ( :14**  املوضوع )

 انحشكيانًزكشة انًعشوظت يٍ قسى انتًشيُاث وانجًباص وانتعبيش            

و عهً سأي  9102/  4/ 7بانكهيت وانًتعًُت يىافقت يجهس انقسى بتاسيخ 

ت ــــــــانجُت انعهًيت نتشقً األساتزة واألساتزة انًساعذيٍ فً انتشبيت انشياظي

محيدة عبد /  بالصيدة الدنتور(  وانخاص لجنة الرياضة المدرسية ) 
بعذ اإلغالع  األستار انًساعذ بزاث انقسى ورنكـ    اهلل عطية خضرجى

عهً انتقشيش انُهائي انجًاعي وفً ظىء انتقاسيش انىاسدة نهًحكًيٍ وانتي 

 .بزاث انقسى وانكهيت ( أشتاذ اجلنبازتىصً بتشقيت سيادتها نذسجـــــــــت ) 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

  ( :15**  املوضوع )

انًزكشة انًعشوظت يٍ قسى انتًشيُاث وانجًباص وانتعبيش        

/  4/ 7انحشكي بانكهيت وانًتعًُت يىافقت يجهس انقسى بتاسيخ 

و عهً سأي انجُت انعهًيت نتشقً األساتزة واألساتزة  9102

(  لجنة الرياضة المدرسية انًساعذيٍ فً انتشبيت انشياظيت ) 

ـ    ليه إبراٍيه  أمل الصيد ش/  بالصيدة الدنتوروانخاص 

انًذسس بزاث انقسى وانكهيت ورنك بعذ اإلغالع عهً انتقشيش 

انُهائي انجًاعي وفً ظىء انتقاسيش انىاسدة نهًحكًيٍ وانتي 

بزاث ( مصاعدأشتاذ تىصً بتشقيت سيادتها نذسجـــــــــت ) 

 .انقسى وانكهيت 
 ** الكـــــــــرار :ــــ 



-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
_________________________________________________ 

  ( :16**  املوضوع )

انًزكشة انًعشوظت يٍ قسى انعهىو انصحيت بانكهيت وانًتعًُت        

و عهً سأي انجُت انعهًيت  9102/  4/ 7يىافقت يجهس انقسى بتاسيخ 

لجنة نتشقً األساتزة واألساتزة انًساعذيٍ فً انتشبيت انشياظيت ) 

مى أبو ٍاظه /  بالصيدة الدنتور(  وانخاص الرياضة المدرسية 
انًذسس بزاث انقسى وانكهيت ورنك بعذ ـ    ذلند عبد الصنيع  

اإلغالع عهً انتقشيش انُهائي انجًاعي وفً ظىء انتقاسيش انىاسدة 

( أشتاذ مصاعدنهًحكًيٍ وانتي تىصً بتشقيت سيادتها نذسجـــــــــت ) 

 .بزاث انقسى وانكهيت 
 ** الكـــــــــرار :ــــ 

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :17**  املوضوع )

انًزكشة انًعشوظت يٍ قسى يسابقاث انًيذاٌ وانًعًاس        

و  9102/  4/ 7بانكهيت وانًتعًُت يىافقت يجهس انقسى بتاسيخ 

عهً سأي انجُت انعهًيت نتشقً األساتزة واألساتزة انًساعذيٍ فً 

(  وانخاص لجنة الرياضة المدرسية انتشبيت انشياظيت ) 

  عبد احلنيد رجب   الصالورضا عبد /  بالصيدة الدنتور

انًذسس بزاث انقسى وانكهيت ورنك بعذ اإلغالع عهً انتقشيش ـ  

انُهائي انجًاعي وفً ظىء انتقاسيش انىاسدة نهًحكًيٍ وانتي 

بزاث ( مصاعدأشتاذ تىصً بتشقيت سيادتها نذسجـــــــــت ) 

 .انقسى وانكهيت 
 ** الكـــــــــرار :ــــ 



-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________________________ 

 يىظىعاث عايت

 

  ( :18**  املوضوع )

انًزكشة انًعشوظت يٍ قسى انعهىو انتشبىيت واالجتًاعيت ياتى        

أَجاصة يٍ انشسائم انعهيًت نهباحثاث بًشحهت انًاجستيش 

  1يشفق تقشيش بُسب االَجاص  1وانذكتىساِ 

 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

  ( :19**  املوضوع )

تفىيط انسيذة األستارة انذكتىسة/ أيًاٌ سعذ صغهىل ـ عًيذة        

انكهيت وسئيس انًجهس بانقياو بأعًال انًجهس انخاصت بأعًال 

ض األعًال عهً و عهً أٌ تعش9102االيتحاَاث خالل شهش أبشيم 

   1و9102يجهس انكهيت شهش يايى 

 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

  ( :20**  املوضوع )

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
طلب الموافقة على تأجٌل األمتحانات العملٌة  للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

وذلك لظروف السفر للطالبات  0م الى مابعد األمتحانات النظرٌة 2012/2012
اشتراكهم فى بطولة كأس مصر للكاراتٌة الكوٌتة وأٌضا الطالبات المصرٌات نظٌر 

وأٌضا الطالبات المشاركات فى بطولة الجامعات المصرٌة فهذا ٌعتبر أن الطالبة فى 
م 2001لسنة  371مأمورٌة رسمٌة وذلك طبقا لقرار / رئٌس مجلس الوزراء رقم 

ا عتبارالمشاركون فى البعثات أو المهام الرٌاضٌة والشبابٌة فى داخلها أو خارجهبا



ومرفق طٌة أسماء 0والتى ٌصدر بشأنها قرار من وزٌر الشباب فى مهمة رسمٌة 
   0الطالبات 

   ** الكـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موضوعات  مايصتحد مً أعنال

 
  ( : 21**  املوضوع ) 

يبتى عرضت يٍ انسيذة األستبرة انذكتىرة / عًيذة انكهيت ورئيس        

ونحسٍ سير انعًم وتُظيًب نه داخم انكهيت وتًبشيب يع تجذيذ  0انًجهس 

يٍ انهيئت انقىييت نضًبٌ  االعتًبدوحضىر فريق زيبرة  نالعتًبدانكهيت 

بء هيئت عهى  جًيع انسبدة أعض انتُبيهنهكهيت   واالعتًبدجىدة انتعهيى 

انتذريس ويعبوَيهى ببَجبز جًيع األعًبل انًكهف بهب ) يٍ أعًبل انجىدة ـ  

تجُبب نعذو وأعًبل انكهيت (  انًطهىبتوعٍ سير انعًم انخبص ببنًعبيير 

 000 ببالعتًبدوجىد قصىر فى أعًبل انقسى انخبصت 
 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 



فى العنل املهلف به شوف يته  املوافكة ) والعكاب ( ومً شيكصر         
 أيمصئول عً  أيوشوف حننل . 0اجلودة مً العضو املكصر  حافس خصه

 ......قصور املصئولية 
 ( :  22**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        
م على مد التسجٌل الدارسة / 7/4/2012األلعاب بتارٌخ موافقة مجلس قسم 

أمنٌة حسن محمد  ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء 
على التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن على وذلك أن الباحثة مسجلة بتارٌخ 

التنفٌذٌة لقانون تنظٌم  الالئحة( من 102وطبقا للمادة ) 0م20/2/2016
( لذلك نطلب مد مدة التسجٌل لمدة عام من تارٌخ التسجٌل 42الجامعات رقم )

 . 0م15/4/2012بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 
 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
.............................................................................................

....... 
 ( : 23**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

م على 7/4/2012الرٌاضات المائٌة والمنازالت بتارٌخ موافقة مجلس قسم 
ـ المسجلة لدرجة  إلغاء التسجٌل الدارسة / رنا عبد الناصر محمد الزهٌرى

الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وذلك بناء على التقرٌر المقدم من السادة 
المشرفٌن على أن الباحثة لم تتواصل منذ تارٌخ التسجٌل حتى تارٌخه ولذلك 
أرجو إلغاء التسجٌل بناء على موافقة لجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 . 0م15/4/2012
 ار :ــــ ** الكـــــــــر

.............................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 ( :  24*  املوضوع ) *



والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة  عبد الفتاح إبراهيمدعاء /  الطالبةطلب الموافقة على الطلب المقدم من 
تلتمس فٌه الموافقة  والذى 0م2012/2012بالكلٌة بالفرقة الرابعة للعام الجامعً 

للفصل الدراسً الثانً لذات العام الى العام  العاب قوى ختصصعلى تأجٌل مادة 

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2020الجامعى القادم 
   ** الكـــــــــرار :ــــ 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 ( :  25**  املوضوع ) 
والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          

ـ  حنان أحمد إبراهيم عبد الرحمنالطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 
والذى تلتمس فٌه  0م2012/2012المقٌدة بالكلٌة بالفرقة الرابعة للعام الجامعً 

للفصل الدراسً الثانً لذات العام  العاب قوى ختصصالموافقة على تأجٌل مادة 

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2020الى العام الجامعى القادم 
 ** الكـــــــــرار :ــــ 

.............................................................................................
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 ( :  26**  املوضوع ) 
والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          

ـ المقٌدة  أشجان عونى أحمد محمدالطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 
والذى تلتمس فٌه الموافقة  0م2012/2012بالكلٌة بالفرقة الثانٌة للعام الجامعً 

للفصل الدراسً الثانً لذات العام الى  االمتحانات التطبيقية والنظرية على تأجٌل
  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م2012/2020العام الجامعى القادم 

 ** الكـــــــــرار :ــــ 
.............................................................................................
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 


