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 جدول أعنال
 (   207جملس الكلية اجللسة ) 

 0و2019/ 91/5املوافق   األحدامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  6052/   4/  51(  بتارٌخ    602محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــة ((
 ثالجا  :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية :ـ **  

 **** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

الوركسج الوعسوضح هي قسن الدزاساخ العليا والثحىز تالكليح والورضوٌح هىافقح                    

م وهىافقح لجٌح الدزاساخ العليا والثحىز 9102/ 5/  5هجلس قسن األلعاب تالكليح ترازيخ 

الدكرىزاٍ لٌيل دزجح ـ   السيد أحمد سعد ساليالدارسة / م علً ذسجيل  9102/ 5/  02ترازيخ 

" على تعلم بعض Vخرائط شكل " استخدامتأثير فــً هىضىع ))   الرستيح السياضيح الفلسفح في
 وذركىى لجٌح اإلشساف هي األساذرج :ــ المهارات األساسية فى تنس الطاولة ((

 
أستاذ ألعاب المضرب بقسم األلعاب بكلٌة         ــ أ.د. راندا شوقى سٌد 5

 0التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس      أمٌرة قطب غرٌب 0م0ــ أ6

والتدرٌب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 الزقازٌق  

 القـــــــــرار :ــــ  **
___________________________________________________

___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 و 98/ 5/  19بتاريخ  207** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

    
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد
 م 6102/  2/  62بتاريخ 

 



 
  ( : 2**  املوضوع ) 

الوزكشة الوعشوضت هي قسن الذساساث العليا والبحىث بالكليت والوتضونت            

/  5/ 5بالكليت بتاسيخ   التوشيناث والجوباص والتعبيش الحشكًهىافقت هجلس قسن 

م علً  1029/  5/  29م وهىافقت لجنت الذساساث العليا والبحىث بتاسيخ   1029

محمد ـ  لنيل درجة دكتوراه الفلسفة  شحاتةسارة حمادة الدارسة / هناقشت 
تأثير برنامج طالقة حركية مقترح على  فى موضوع))ـ  فى التربية الرياضية 

مستوى أداء بعض المهارات الحركات األرضية فى الجمباز والتفاعل األجتماعى 
 الوناقشت والحكن هي األساتزة :ــ(( وتتكىى لجنت لتالميذ الصم البكم  

علم النفس الرياضى ـ بكلية التربية أستاذ   مصطفى باهى د/ 1ـ أ0
     الرياضية ـ جامعة المنيا           ) مناقشا (   

الجمبتتتتتاز بقستتتتتم التمرينتتتتتات والجمبتتتتتاز أستتتتتتاذ      ناهد خيرى فياضد/ 1ـ أ6
ووكيتتل الكليتتة لشتتئون خدمتتة  والتعبيتتر الحركتتى

بكليتة التربيتة األستب  ـ  مت  وتنميتة البيئتة المجت
 1الرياضية للبنات ـ جامعة الزقازي  

 ا(  مشرفا)                                       

أستاذ الجمباز ورئيس قسم التمرينات             نادية عبد القادر أحمد 1د1ـ أ3
الجمباز والتعبير الحركى )سابقا ( بكلية التربية 

 ) مناقشا( الرياضية للبنات ـ جامعة الزقازي  

أستتتاذ الجمبتتاز بقستتتم التمرينتتات والجمبتتتاز           هويدا فتحى السيد  1د1ـ أ 2
والتعبير الحركى بكلية التربية الرياضية للبنات ـ 

 ) مشرفا (                   1جامعة الزقازي  

أستتتتتتاذ مستتتتتاعد بقستتتتتم العلتتتتتوم التربويتتتتتة      دعاء فارو  محمد حسن  1م1ـ  أ  5
 1واألجتماعيتتة بكليتتة التربيتتة الرياضتتية للبنتتات 

 ) مشرفا (                  1الزقازي  جامعة 

 

 القشاس :ـ 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

  ( : 3**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة        

م 8/1/6052بتارٌخ بالكلٌة  واالجتماعٌةالعلوم التربوٌة موافقة مجلس قسم 
الدارسة م على منح  6052/  1/ 52ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 



 فى التربٌة الرٌاضٌة الماجستٌردرجة  ـ  الشياويرشا أمحد حمند عبد امليعه /

م . واقترحت  6052/  4/ 58الموافــــــــق   الخمٌسحٌث تم مناقشتها ٌوم 
 . اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 

 **** موضوعات شئوٌ التعليه والطالب  

 

  ( :4**  املوضوع )

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة  شامل عبد العزيزالمروة الطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 

والذي تلتمس فٌه الموافقة  0م6058/6052للعام الجامعً  الثانٌةبالكلٌة بالفرقة 
للفصل الدراسً الثانً لذات العام الى العام الجامعً  تعبٌر حركىعلى تأجٌل مادة 

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م6052/6060القادم 
   ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
 

  ( :5**  املوضوع )

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة  آية عبد الحميد بسيونىالطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 
والذي تلتمس فٌه الموافقة  0م6058/6052بالكلٌة بالفرقة الثانٌة للعام الجامعً 

لفصل الدراسً الثانً لذات العام الى العام الجامعً القادم اعلى تأجٌل 
  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م6052/6060

   ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 



 

  ( :6**  املوضوع )

والمتضمنة  قسم شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة المذكرة المعروضة من          
ـ المقٌدة بالكلٌة  روان على خليفةالطالبة / طلب الموافقة على الطلب المقدم من 

والذي تلتمس فٌه الموافقة على  0م6058/6052بالفرقة األولى للعام الجامعً 
تأجٌل مادة " فسٌولوجً "  للفصل الدراسً الثانً لذات العام الى العام الجامعً 

  0وذلك لظروفها المرضٌة  0م6052/6060القادم 
   ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
 

  ( :7**  املوضوع )

بشأن المذكرة المعروضة من مكتب التربية العملية بالكلية والمتضمن           
قرار تشكيل لجنة التربية العملية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 وذلك لعرضه على مجلس الكلية  1م6102/6102

 ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 

 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس  
 

 
  ( :8**  املوضوع )

الوزكشة الوعشوضت هي قسن التوشيناث والجوباص والتعبيش الحشكي            

م علً سأي  1029/ 5/ 5بالكليت والوتضونت هىافقت هجلس القسن بتاسيخ 

ت ــــــــالجنت العلويت لتشقً األساتزة واألساتزة الوساعذيي فً التشبيت الشياضي

كنال  دعاء/  بالسيدة الدكتور(  والخاص لجنة الرياضة المدرسية ) 
األستار الوساعذ بزاث القسن ورلك بعذ اإلطالع علً التقشيش ـ   حمند توفيق



النهائي الجواعي وفً ضىء التقاسيش الىاسدة للوحكويي والتي تىصً بتشقيت 

 .بزاث القسن والكليت ( احلركيالتعبري أستاذ سيادتها لذسجـــــــــت ) 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 
  ( :9**  املوضوع )

الوزكشة الوعشوضت هي قسن التوشيناث والجوباص والتعبيش الحشكي            

م علً سأي  1029/ 5/ 5ونت هىافقت هجلس القسن بتاسيخ بالكليت والوتض

ت ــــــــالجنت العلويت لتشقً األساتزة واألساتزة الوساعذيي فً التشبيت الشياضي

عالية عادل /  بالسيدة الدكتور(  والخاص لجنة الرياضة المدرسية ) 
األستار الوساعذ بزاث القسن ورلك بعذ اإلطالع علً التقشيش ـ  مشس الديً 

النهائي الجواعي وفً ضىء التقاسيش الىاسدة للوحكويي والتي تىصً بتشقيت 

 .بزاث القسن والكليت ( التعبري احلركىأستاذ سيادتها لذسجـــــــــت ) 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

  ( :10**  املوضوع )

بالكليت  الشياضاث الوائيت والوناصالثالوزكشة الوعشوضت هي قسن        

م علً سأي الجنت  1029/  5/ 7والوتضونت هىافقت هجلس القسن بتاسيخ 

لجنة العلويت لتشقً األساتزة واألساتزة الوساعذيي فً التشبيت الشياضيت ) 

جنية عبد الفتاح /  بالسيدة الدكتور(  والخاص الرياضة المدرسية 
اإلطالع  الوذسس بزاث القسن والكليت ورلك بعذـ   شوقى عبد الفتاح

علً التقشيش النهائي الجواعي وفً ضىء التقاسيش الىاسدة للوحكويي 



بزاث ( أستاذ مساعدوالتي تىصً بتشقيت سيادتها لذسجـــــــــت ) 

 .القسن والكليت 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 
  ( : 11 **  املوضوع )

الوركسج الوعسوضح هي قسن السياضاخ الوائيح والوٌاشالخ تالكليح            

السٌدة م علً ذعييي  9102/  5/  7هىافقح هجلس القسن ترازيخ  والورضوٌح

تراخ القسن تٌاء علً  ـ   الهام أحمد عبد اللطيف عبد العالالمدرس المساعد / 

الفلسفح فً الرستيح  دكرىزاٍالطلة الوقدم هٌها حيس أًها هٌحد دزجح 

م . ووافق هجلس 9102/ 4/  05السياضيح ووافق هجلس الكليح ترازيخ 

م علً هٌحها دزجح دكرىزاٍ الفلسفح فً 9102/  4/  94الجاهعح ترازيخ 

 الرستيح السياضيح . 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  ( :12**  املوضوع )

الوركسج الوعسوضح هي قسن السياضاخ الوائيح والوٌاشالخ تالكليح                     

م علً الطلة الوقدم هي 9102/  5/  7والورضوٌح هىافقح هجلس القسن ترازيخ 

والري ذلروس  سعٌد ـ  مدرس دكتور بذات القسم إبراهٌمراندا فحى / السٌدة 

 فيَ الوىافقح علً ذجديد األجاشج الووٌىحح لها تدوى هسذة لودج عام لسعايح الطفل . 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

  ( :  13**  املوضوع 



الوركسج الوعسوضح هي قسن الروسيٌاخ والجوثاش والرعثيس الحسكً                     

م علً الطلة الوقدم هي 9102/  5/ 5تالكليح والورضوٌح هىافقح هجلس القسن ترازيخ 

والري ذلروس  هبة محمد سعٌد ابوزٌد  ـ مدرس دكتور بذات القسمالسٌدة / 

تدوى هسذة لودج عام لوسافقح الصوج الري يعول  أجاشج هٌح سيادذهافيَ الوىافقح علً 

 تالوولكح العستيح السعىديح . 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  ( :   14املوضوع ) ** 

 
الوركسج الوعسوضح هي قسن العلىم الرستىيح واالجرواعيح تالكليح                     

م علً الطلة الوقدم هي 9102/ 5/  2والورضوٌح هىافقح هجلس القسن ترازيخ 

والري ذلروس  بذات القسم ـ  نهال صالح الدٌن عباده/ األستاذ الدكتور السٌدة 

لً هٌحها أجاشج تدوى هسذة لودج عام وذلك لرعاقد سيادذها للعول فيَ الوىافقح ع

 0م6060/ 6052 الجامعًللعام تودزسح األكاديويح الدوليح تدولح الكىيد 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


