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 جدول أعنال
 (   208جملس الكلية اجللسة ) 

 0و2019/ 1/6 6امليعقدة يوو األحد املوافق 
 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  0291/   5/  91(  بتاريخ    027محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــة ((

 

 ثالجا  :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية :ـ **  
 

 **** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث  
 

 
 ـــــ ( : 1**  املوضوع ) 

                   

الزياضاث الوذكزة الوعزًضت هي قسن الدراساث العليا ًالبحٌد بالكليت ًالوخضونت هٌافقت هجلس قسن           

/  6/  06م ًهٌافقت لجنت الدراساث العليا ًالبحٌد بخاريخ 9109/  6/  9بالكليت بخاريخ  الوائيت ًالوناسالث

لنيل درجت الدكخٌراه الفلسفت في الخزبيت ـ   دٌنا أبوبكر على محمد البدوى/  هناقشت الدارستم على  9109

الفخذ ومستوى  لمفصلًتدرٌبات القوة المركزٌة على المدى الحركى تأثٌر فــى هٌضٌع ))   الزياضيت
  (( ا لدى العبى رٌاضة الجودو مهارات االشى واز

 :ــًحخكٌى لجنت اإلشزاف هي األساحذة 

 

 

 (( ٔتتكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبتزح :ــ

أستاذ طرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة التربٌة     جمال أحمد محمد سالمة د/ 0ـ أ1

 ( ) مناقشا             0جامعة كفرالشٌخ  الرٌاضٌة ـ

أستتتاذ الجتتودو بقستتم الرٌاضتتات المانٌتتة والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة       فاٌزة أحمد محمد خضر د/ 0ـ أ2

 ) مشرفا(                      0الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب بكلٌة التربٌة  / أمٌرة قطب غرٌب 0م0ـ أ3

 ) مشرفا (                       الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

    
 الكلٌة معتمدة من الهٌنة القومٌة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2014/  6/  26بتارٌخ 

 



أستتتاذ مستتاعد بقستتم الرٌاضتتات المانٌتتة والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة    السباعً/ سمر نبٌل 0م0ـ أ 4

 الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                                                              

أستتتاذ مستتاعد بقستتم الرٌاضتتات المانٌتتة والمنتتازالت بكلٌتتة التربٌتتة     أٌمان عسكر أحمد أحمد 0م0ـ  أ  5

 الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مشرفا (                                                             

 

 القـــــــــرار :ــــ  **
___________________________________________________

___________________________________________________ 

  ( : 2**  املوضوع ) 
 األلعابالمذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم        

الدارسة م على منح  2012/  6/ 16م ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 12/6/2012بالكلٌة بتارٌخ 

/ 2الموافــــــــق   السبتحٌث تم مناقشتها ٌوم  درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة ـ  ىرية سعيد عبد اللطيف/

 . م . واقترحت اللجنة منحها درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة 2012/  3
 ** القـــــــــرار :ــــ 

  

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

---------------------------------------------------------------------------- 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 0و16/9/2019بتاريخ  208** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة __ ( : 3**  املوضوع ) 
 
 

الغاء قيد طالباث الدراساث الوذكزة الوعزًضت هي قسن الدراساث العليا ًالوخضونت         

ًالحضٌر  بالدراستالعليا بوزحلت الواجسخيز ًالدبلٌهت فى الخزبيت الزياضيت ًغيز هنخظواث 

هٌقفيي  يٌضحيًلن يسددى الزسٌم الدراسيت الوقزر رغن أخطارىي أكثز هي هزة ًلن 

ذاخهيخ نهكهيخ " انالئحخ ان" يٍ 32ثُبء ػهى َض انًبدح "  1م9102/9109 الجاهعيللعام  الدراسي

أٌ  00000يبيهي  ـ انذثهٕو فى انتشثيخ انشيبضيخ يشتشط ليذ انطبنجخ نذسجخ انًبجغتيش ـ انذكتٕساِ

ًبعزض الوٌضٌع على لجنت الدراساث العليا ًافقج بخاريخ  1 يغذدٌ انشعٕو انًمشسح

ٔيشفك نغيبدتكى كشف ثأعًبء انطبنجبد ) انذساعبد انؼهيب ( نى يغذدٌ انشعٕو انذساعيخ ٔغيش    0و06/6/3002

  يُتظًبد ثبنذساعخ

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

--------------------------------------------------------------------------- 
___________________________________________________ 

 

 **** موضوعات شئون التعليه والطالب  



 

  ( :4)**  املوضوع 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب البيان األحصائى المقدم من األستاذة الدكتورة /         
البيان األحصائى لنتيجة الفرقة الرابعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي والمتضمن  ةبالكلي

  2م0292/0291
   ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 0و2019/ 5/  16بتاريخ  208** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 **** موضوعات شئون عاملني أعضاء هيئة التدريس  
 

 
  ( : 5**  املوضوع ) 

هٌافقت هجلس القسن بخاريخ  انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انؼهٕو انتشثٕيخ ٔاالجتًبػيخ ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ         

عبد الوهاب  هدى عبد الحميدالسيدة األستاذ الدكتور / م على الطلب الوقدم هي 9109/ 6/ 9

أجبصح خبطخ نإلػبسح ثذٌٔ يشتت  هنحياًالخي حلخوس فيو الوٌافقت على  القسمبذات  األستاذـ  محمد

( ثبنًًهكخ انؼشثيخ  عبثمبفيظم ) جبيؼخ انذيبو نًذح ػبو نتؼبلذ عيبدتٓب نهؼًم ثجبيؼخ األيبو ػجذ انشحًٍ ثٍ 
أجبصح  إلَٓبءو ػهى أٌ تجذأ األجبصح يٍ انيٕو انتبني 3002/3030انغؼٕديخ نهؼبو انجبيؼي 

 0و20/8/3002حيج أٌ األجبصح تُٓى فى  0سػبيخ طفم 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  ( : 6**  املوضوع ) 

 

و ػهى انطهت 3002/ 6/ 03يٕافمخ يجهظ انمغى ثتبسيخ  انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ         

ٔانتي تهتًظ  بذات القسمالسٌدة الدكتور / هبة على إبراهٌم سلٌم إبراهٌم ـ األستاذ المساعد انًمذو يٍ 

أجبصح خبطخ نإلػبسح ثذٌٔ يشتت نًذح ػبو نتؼبلذ عيبدتٓب نهؼًم ثجبيؼخ األيبو ػجذ انشحًٍ ثٍ يُحٓب فيّ انًٕافمخ ػهى 
و ػهى أٌ تجذأ األجبصح يٍ انيٕو 3002/3030فيظم ) جبيؼخ انذيبو عبثمب ( ثبنًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ نهؼبو انجبيؼي 

 0و20/8/0230حيج أٌ األجبصح تُٓى فى 0انتبني ألَٓبء أجبصح سػبيخ طفم 

   * القـــــــــرار :ــــ *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
  ( :7**  املوضوع )

 

/ 6/ 2انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انؼهٕو انتشثٕيخ ٔاالجتًبػيخ ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ يجهظ انمغى ثتبسيخ            

ـ المدرس بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة   على عبد العظيه رشوان  اهلل هبة/ و ػهى انطهت انًمذو يٍ   3002

انحظٕل ػهى يٕافمخ نًًٓخ ػهًيخ شخظيخ ثكهيخ انشيبضخ ٔػهٕو انظحخ والتً تلتمس فٌه الموافقة على  0بالكلٌة 

  0ثجبيؼخ ييَٕخ ثأنًبَيب 
Faculty of Sports and Health Sciences .Technical university of munich 



 

  0و ٔيشفك طيّ انذػٕح انؼهًيخ انًشعهخ ني يٍ انجبيؼخ  3002/3030عي نهؼبو انذسا     

 
     0وافق على عرض الموضوع على مجلس الكلٌة إلبداء الرأي القانونً طبقا للوانح والقوانٌن المنظمة لذلك     

 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  ( :8**  املوضوع )

يٕافمخ يجهظ انمغى ػهى  ثبنكهيخ ٔانًتضًُخانتًشيُبد ٔانجًجبص ٔانتؼجيش انحشكى انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى           

 بالكلٌة القسمـ بذات ـ األستاذ المساعد  غادة محمد ٌوسف السٌدالسٌدة الدكتور / انطهت انًمذو يٍ 

أجازة بدون مرتب امتداد  0م13/6/2012حتى  0م22/3/2012والذي تلتمس فٌه احتساب الفترة من 
 0نظرا لظروفها الصحٌة القاهرٌة  0م22/3/2012رعاٌة طفل التً انتهت ٌوم  ةألجاز

   ** القـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 

 **ــــــــة   ** موضوعات عامــــــــــ

 

 

  ( :9**  املوضوع )

 

ٔانًتضًٍ انشكش  0يٍ انغيذ األعتبر انذكتٕس / سئيظ انجبيؼخ ٔسئيظ يجهظ انجبيؼخ  أنيُبثشأٌ انخطبة انٕاسد         

 اَتٓبءثشأٌ  0ألعتبرح انذكتٕسح/ أيًبٌ عؼذ صغهٕل ـ ػًيذح انكهيخ ٔانغبدح انٕكالء ٔأػضبء ْيئخ انتذسيظ ثبنكهيخ ن

  0و 3008/3002 انجبيؼينهؼبو  انثبَي انذساعيانُتبئج نهفشق األسثغ نهفظم  ٔإػالٌانكهيخ يٍ انتظحيح ٔانًشاجؼخ 
 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  ( :10**  املوضوع )

 

بالكلٌة  األلعابالمذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم        

هامن إبراهيه باز الدارسة /م على منح  2012/  6/ 16م ولجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 12/6/2012بتارٌخ 
م .  2012/  4/ 22الموافــــــــق   السبتحٌث تم مناقشتها ٌوم  ةفى التربٌة الرٌاضٌ دكتوراه الفلسفة درجة  عيد ـ 

 . فى التربٌة الرٌاضٌة دكتوراه الفلسفةواقترحت اللجنة منحها درجة 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

  

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

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

 
 

  ( :11**  املوضوع )

 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجحٕث ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ يجهظ لغى انتشٔيح ٔانتُظيى             

و ػهى يُبلشخ  3002/ 6/  06ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجحٕث ثتبسيخ   0و3002/ 6ٔاإلداسح ثبنكهيخ ثتبسيخ   /

واقع الثقافة فــى يٕضٕع ))   بجغتيش فى انتشثيخ انشيبضيخنُيم دسجخ انًـ  أزهار حمدى السٌد أحمد  الدارسة / 
  0فى تشكٌل الصورة الذهنٌة ألفراد المجتمع تجاه أنشطة مراكز الشباب بمحافظة الشرقٌة ((

 eieldesoukyeieldesouky :ٔتتكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ األعبتزح 

 



                                                                                           ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ ـ جبيؼخ ثُٓب   0انشيبضيخ  اإلداسحأعتبر  َجيم خهيم َذا      0د0ـ أ0

 ) يُبلشب (

ثكهيخ انتشثيخ  ٔاإلداسحأعتبر انتشٔيح ٔسئيظ لغى انتشٔيح ٔانتُظيى  أيُبط يحًذ يحًذ غبَى  0د0ـ أ3

 ) يُبلشب (                   0انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

ا ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ اإلداسح انشيبضيخ ثمغى انتشٔيح ٔانتُظيى ٔاإلداسح أعتبر    عًيشح يحًذ خهيم 0د0ـ أ2

 (   ششفب) ي                                             جبيؼخ انضلبصيك 0نهجُبد 
 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  ( :12**  املوضوع )

طبنجبد انثبَٕيخ انؼبيخ ثخظٕص انمذساد انشيبضيخ ن0يبتى ػشضّ يٍ األعتبرح انذكتٕسح / ػًيذح انكهيخ        

فمذ لشس انًجهظ ثشأٌ " نجُخ انٕصٌ يتى تطجيك انًؼبدنخ  0و3002/3030انجبيؼي نهًتمذيبد نهكهيخ نهؼبو 

 0ن  00كتهخ انجغى ( يغ صيبدح أٔ َمظبٌ  )انخبطخ ثبنٕصٌ 
 

   ** القـــــــــرار :ــــ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- 

 

 

 

    
 

 
\ 


