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 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 جدول أعمال
 (   212مجلس الكلٌة الجلسة ) 

 م2119/   11/    9ء الموافق  ربعاالمنعقدة ٌوم اال

 ** أوالً : المصادقات :ــ
 

  1029/   9/  20(  بتارٌخ    122محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

 القـــــــــرار :ــــ ** 

 ـــــــــــــــــــــــــــة (()) املوافق
 

 ـ::ـــ  موضوعات الجلسة الحالٌة  ثانٌا**   
 

 

 ** موضوعات شئون عاملٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  **

 

 ( : 1**  الموضوع ) 
 

ثبنكهٛخ  انؼهٕو انتشثٕٚخ ٔاالجتًبػٛخانًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لسى           

جُخ هو ػهٗ سأٖ ان 9109/  01/  8ٔانًتضًُخ يٕافمخ يجهس انمسى ثتبسٚخ 

االدارة لجنة األسبتزح انًسبػذٍٚ فٗ انتشثٛخ انشٚبضٛخ ) األسبتزح ٔانؼهًٛخ نتشلٗ 

انًذسس ثزاد ـاسماء ٌحً عزت زكًبالسٌدة الدكتور / (  ٔانخبص الرٌاضة 

ٔفٗ ضٕء انتمبسٚش انٕاسدح  انُٓبئٛبنجًبػٙانمسى ٔرنك ثؼذ اإلطالع ػهٗ انتمشٚش 

 ثزاد انمسى ٔانكهٛخ ) أستاذ مساعد ( تٕصٗ ثتشلٛخ سٛبدتٓب نذسجخ ٔانتٙنهًحكًٍٛ 
 القـــــــــرار :ــــ ** 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 2*  املوضوع ) 

 

بالكلٌة والمتضمنة  العلوم التربوٌة واالجتماعٌة المذكرة المعروضة من قسم  
جنة العلمٌة لترقى لم على رأى ال 2119/  11/ 5موافقة مجلس القسم بتارٌخ 

(  الرٌاضة االدارة لجنة األساتذة واألساتذة المساعدٌن فى التربٌة الرٌاضٌة ) 

بذات الستاذ المساعد اـ إكرام السٌد السٌد حسنبالسٌدة الدكتور / والخاص 

القسم وذلك بعد اإلطالع على التقرٌر النهائً الجماعً وفى ضوء التقارٌر الواردة 

( أستاذعلم النفس الرٌاضًللمحكمٌن والتً توصى بترقٌة سٌادتها لدرجة ) 

 .والجامعة بذات القسم والكلٌة
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 ( : 3الموضوع ) *  
 

بالكليت  الزياضاث الوائيت والوناسالثالوذكزة الوعزوضت هن لسن         

م على الطلب الومدم هن 9102/ 01/ 7والوتضونت هوافمت هجلس المسن بتاريخ 

 ماٌسة محمد عفٌفى السٌد ـ بذات القسمالسٌدة األستاذ المساعد / 

ٔانتٗ تهتًس فّٛ انًٕافمخ ػهٗ تجذٚذ األجبصح انًًُٕحخ نٓب ثذٌٔ يشتت نًذح 

 ػبو نشػبٚخ انطفم .
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 4*  املوضوع ) 

 

بالكلٌة والمتضمنة موافقة  الرٌاضات المائٌة والمنازالتالمذكرة المعروضة من قسم 
علً علً  فاطمة/المعٌدة علً الطلب المقدم من 7/20/1029بتارٌخ  مجلس القسم
الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس  سوالكلٌة الذي تلتمبذات القسم  ـ  احمد سالم

حٌث انها منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة  والكلٌة مساعد بذات القسم
 م20/9/1029 ة بتارٌخمجلس الجامع ووافق

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 5*  الموضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً بالكلٌة 

علً الطلب المقدم من  7/20/1029بتارٌخ  والمتضمنة موافقة مجلس القسم

علً تلتمس الموافقة بذات القسم والكلٌة الذي ـ مروة جودة أحمد/المعٌدة 

تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها منحت درجة الماجستٌر فً 

 . م11/9/2119التربٌة الرٌاضٌة موافقة مجلس الجامعة بتارٌخ

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 
 ( : 6*  الموضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم مسابقات المٌدان والمضمار بالكلٌة والمتضمنة 
روضة  /علً الطلب المقدم من المعٌدة7/20/1029بتارٌخ موافقة مجلس القسم 

علً تعٌنها بدرجة تلتمس الموافقة بذات القسم والكلٌة الذي  ـكمال حامد امام 
مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة 

 م23/9/2119 موافقة مجلس الجامعة بتارٌخ
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( : 7*  الموضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى بالكلٌة  
ندب السٌدة م على  2119/  11/  7والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ 

ـ  أستاذ التعبٌر الحركى بذات  األستاذ الدكتورة / أمانى ٌسرى ذكى محمد الجندى
القسم للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة األسكندرٌة لمرحلة 

م ) فصل  2121/  2119للعام الجامعى  واحدأسبوعٌاالبكالورٌوس لمدة ٌوم 
 أول(  . بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى هذا الشأن . 

  ** القـــــــــرار :ــــ 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) املواف
 ( :8*  الموضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم األلعاب بالكلٌة  والمتضمنة موافقة مجلس القسم 
ندب السٌدة األستاذ الدكتورة / راندة شوقى سٌد م على  2119/  11/  7بتارٌخ 

التربٌةالرٌاضٌة س بكلٌة ـ  أستاذ العاب المضرب بذات القسم للتدرٌ حسن حمزة
للعام  ٌوم واحدأسبوعٌاـ جامعة األسكندرٌة لمرحلة البكالورٌوس لمدة للبنات

م ) فصل أول(  . بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى  2121/  2119الجامعى 
 هذا الشأن . 

 

 .** القـــــــــرار :ــــ

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 9 **  الموضوع )

 

المذكرة المعروضة من قسم األلعاب بالكلٌة  والمتضمنة موافقة مجلس القسم 
  ندب السٌدة األستاذ الدكتورة / أٌمان عبد هللا زٌدـم على  2119/  11/  7بتارٌخ 

أستاذ الكرة الطائرة بذات القسم للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
/  2119للعام الجامعى  ٌوم واحدأسبوعٌااألسكندرٌة لمرحلة البكالورٌوس لمدة 

 م ) فصل أول(  . بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى هذا الشأن .  2121

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــة (()) املوافقـــ
 ( : 10**  املوضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة  والمتضمنة 
ندب السٌدة األستاذ م على  2119/  11/  7موافقة مجلس القسم بتارٌخ 

ـ   أستاذ الكاراتٌة  بذات القسم للتدرٌس بكلٌة الدكتورة / صفاء صالح حسٌن 
التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة األسكندرٌة لمرحلة  الدراسات العلٌا ) ماجستٌر ( 

م. بناء على كتاب كلٌتهم  2121/  2119للعام الجامعى  ٌوم واحدأسبوعٌالمدة 
 الموقرة فى هذا الشأن . 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) املوافق
 

 ( : 11**  الموضوع ) 
 

 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة          
ندب السٌدة م على  2119/  11والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ    / 

أستاذ الجودو بذات القسم للتدرٌس بكلٌة  ـاألستاذ الدكتورة / نٌفٌن حسٌن محمود 
 واحد ٌومالتربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة  لمرحلة  البكالورٌوس لمدة 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى هذا  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا
 الشأن . 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) 
 ( : 12**  املوضوع ) 

 

المعروضة من قسم األلعاب والمتضمنة الخطاب المحول الٌنا من المذكرة
سٌادتكم الوارد الٌنا من جامعة األزهر مكتب أ.د/ نائب رئٌس الجامعة لشئون 

أنتداب السٌدة األستاذة الدكتورة / التعلٌم والطالب والمتضمن الموافقة على 
ـ األستاذ بالكلٌة ـ أنتدابا كلٌا الى جامعة األزهر نادٌة محمد الصاوى جعفر

 لألشراف على كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة األزهر .
وبعرض الموضوع على مجلس القسم وافق بجلستة      

ـ  ا الى جامعة األزهرأنتدابا كلٌعلى أنتداب سٌادتها  7/11/2119بتارٌخ
 ومرفق لسٌادتكم صورة من الخطاب الوارد الٌنا من جامعة األزهر .

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 الموافقة طبقا للوائح والقوانٌن المنظمة لذلك 

 

 ** موضوعات قسم الدراسات العلٌا والبحوث**

 

 ( : 13**  الموضوع ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       
م 1029/ 20/ 7موافقة مجلس قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة بتارٌخ 

الدارسة م على منح  1029/  20/  8وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة لـ  ا ىهمت مصطفى عبد الفتاح عثمان الباجور/ 
م واقترحت اللجنة 21/9/1029الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم الخمٌس الموافق 
 منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 14**  الموضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       
م وموافقة لجنة 1029/ 20/  7موافقة مجلس قسم األلعاب  بالكلٌة بتارٌخ  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

سعادحسن الدارسة / م على منح  1029/  20/ 8الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  
بٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها درجة دكتوراة الفلسفة فى الترـ  ا عباس محجوب

م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة الفلسفة 21/9/1029ٌوم األثتٌن الموافق 
 فى التربٌة الرٌاضٌة .

  

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 

 ( : 15**  الموضوع ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       
/ 20/  7موافقة مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  بالكلٌة بتارٌخ  

م على  1029/  20/ 8م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  1029
درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة لـ  ا ممروة صالح الدٌن عبد السالالدارسة / منح 

م واقترحت اللجنة 21/9/1029الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم السبت الموافق 
 منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 

 :(  16**  الموضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       

/ 20/  3 بالكلٌة بتارٌخ  والتدرٌب المناهج وطرق التدرٌسموافقة مجلس قسم 

م على  1029/  20/ 8م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  1029

درجة دكتوراةالفلسفة فى التربٌة لاـ  ٌاسمٌن عادل محمد أنور منح الدارسة /

م واقترحت اللجنة 30/9/1029الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم األثنٌن الموافق 

 منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ( : 17**  الموضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       

/ 20/  7موافقة مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  بالكلٌة بتارٌخ  

م على  1029/  20/ 8م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  1029

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة لـ  ا بدرٌة قبالن هادى العجمىمنح الدارسة / 

م واقترحت اللجنة 21/9/1029الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم األثنٌن الموافق 

 .منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

 

 ( : 18*  الموضوع ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة 

م 1029/ 20/  7مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  بالكلٌة بتارٌخ  

م على منح  1029/  20/ 8وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة لاـ   نعمت محمد ابو الغٌط السٌدالدارسة / 

م واقترحت اللجنة 19/9/1029الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم األثنٌن الموافق 

 .منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 
  

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 19*  الموضوع ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة             
موافقة مجلس قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 

ـ  لنٌل  الدارسة / هالة ماهر كامل المهدى تسجٌلعلى  1029/  20والبحوث بتارٌخ / 

تأثٌر استخدام مراحل القتال )) ع التربٌة الرٌاضٌة فــى موضور فى درجة الماجستٌ
رٌاضة  ناشئلدى  الهجومً الفعلى ) كومتٌة ( على تحسٌن فعالٌة النشاط

 وتتكون لجنة اإلشراف من األساتذة : (( الكاراتٌه
 

أستاذ الكاراتٌة بقسم الرٌاضات المائٌة  ــ أ.د. صفاء صالح حسٌن1
 والمنازالت بالكلٌة 

 ــأ.د جٌهان ٌوسف أحمد الصاوى 2
 

مدرس بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت 
 بالكلٌة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 ٌسحب الموضوع من المجلس

 ( : 21**  الموضوع ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة 
مجلس قسم العلوم الصحٌة بالكلٌة وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ / 

ـ  لنٌل درجة الماجستٌر  آٌة أحمد جمعة محمد/ الدارسة تسجٌلعلى  1029/  20
تأثٌر استخدام برنامج تأهٌلى مقترح على )) :فى التربٌة الرٌاضٌة فــى موضوع 

وتتكون لجنة اإلشراف من  (( ىكالعصب الور بألمكفاءة العمود الفقرى المصاب  
 األساتذة :

   
أستاذ األصابات المتفرغ بقسم العلوم الصحٌة  ــ أ.د. مرٌم السٌد عبد الرحمن1

 بالكلٌة 
 أستاذ األصابات بقسم العلوم الصحٌة بالكلٌة  ــ  أ.د رضا رشاد عبد الرحمن 2
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 21*  الموضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس 
م وموافقة لجنة  1029/  20/ 3بالكلٌة بتارٌخ  المائٌة والمنازالت تالرٌاضٌاقسم 

سوسن م على مناقشة الدارسة /  1029/  20/  8الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

تأثٌر )) :موضوع فًلنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـالسٌد احمد 
المناقشة و الحكم (( وتتكون لجنة علً مهارات التواصل الطفال متالزمة دوان الكاراتٌهتدرٌب 

 ::من األساتذة 
علم النفس الرٌاضً المتفرغ ورئٌس  أستاذ بثٌنة محمد فاضلــ أ.د. 1

 العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌةقسم 
سابقاً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة 

 )مناقشا(                            اإلسكندرٌة
نظرٌات وتطبٌقات بقسم  الكاراتٌهأستاذ  الشبراوي طنطاويأ.د/ سامح  -2

الفردٌة  كلٌة التربٌة  توالرٌاضٌا المنازالت
الرٌاضٌة جامعة بور سعٌد ووكٌل الكلٌة 

 )مناقشا(            للدراسات العلٌا والبحوث

المائٌة  تالرٌاضٌابقسم  الكاراتٌهأستاذ  ــ أ.د. صفاء صالح حسٌن3
 )مشرفا(                  والمنازالت بالكلٌة 

العلوم التربوٌة والنفسٌة بقسم  استاذ مساعد دعاء محمد فاروق1م.دــأ.4
 )مشرفا(                 بالكلٌة واالجتماعٌة

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 22*  الموضوع ) 

 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة       
م وموافقة  1029/  20/ 3مجلس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة بتارٌخ 

 لمٌاءم على مناقشة الدارسة /  1029/  20/  8لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 
 :لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة فــى موضوع  ٌاسر محمد أبو الفتوح ـ

وتتكون  (( قوة البداٌة وعالقتها بتسارع الجسم فى لوثب العمودى والعرٌض))
 :لجنة المناقشة و الحكم من األساتذة 

 

 ــ أ.د. إٌمان حسن الحارونى1
 
 
 محمد احمد رمزى بدرانأ.د.  -2

طرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس أستاذ 
والتدرٌب ــ وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 جامعة الزقازٌق األسبق )) مشرفاً ((
قسم التدرٌب الرٌاضى وعلوم بأستاذ علم الحركة 

الحركة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة 
 الزقازٌق .     )) مشرفا ((

 أمٌنمها محمد ــ أ.د. 3
 

الرٌاضى وعلوم أستاذ علم الحركة بقسم التدرٌب 
ة الرٌاضٌة بنات جامعة الحركة وعمٌد كلٌ

 األسكندرٌة .  ) مناقشا (
المناهج وطرق التدرٌس بقسم المناهج وطرق أستاذ  امٌرة قطب غرٌبــ أ.د. 4

التدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 ) مناقشا (   الزقازٌق .                 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 23**  الموضوع ) 

 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة       
م  1029/  20/ 7بالكلٌة بتارٌخ التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى مجلس قسم 

م على مناقشة الدارسة /  1029/  20وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  / 
لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة فــى  ـ ندا محمد محمدالسٌد قاسم

فاعلٌة برنامج مقترح لإلتزان علً كفاءة المستقبالت الحسٌة )):موضوع 
وتتكون  (( مستوي أداء بعض الدورانات فً التعبٌر الحركًالدهلٌزٌة وتنمٌة 

 :لجنة المناقشة و الحكم من األساتذة 
 وفاء محمد كمال الماحًــ أ.د. 1
 
 انتصار عبد العزٌز حلمًأ.د.  -2

كلٌة التربٌة أستاذ التعبٌر الحركى واالٌقاع المتفرغ ب
 (( ناقشاً )) م     طنطا          الرٌاضٌة ـ جامعة 

أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز 
 –والتعبٌر الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 (شرفا )  م  جامعة  الزقازٌق .         
أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز  دعاء كمال محمد توفٌقــ أ.د. 3

 –والتعبٌر الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 (( ناقشا)) م  جامعة  الزقازٌق

أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز  دعاء محمد عبد المنعمــ أ.د. 4
 –والتعبٌر الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 جامعة  الزقازٌق .                     )  مشرفا (

بقسم التمرٌنات والجمبازوالتعبٌر أستاذ مساعد  رانٌا عطٌة رمضان عطٌةد . . مأ. -5
جامعة   –الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 الزقازٌق.                                ) مشرفا (

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 

 **شئون التعلٌم والطالب** موضوعات قسم 
 

 ( :24الموضوع )**  
 

 

المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 
والطالب والمتضمنة البٌان أإلحصائى لنتٌجة الدور الثانى ) دور سبتمبر ( 

على أعتمادة من مجلس م 2118/2119لمرحلة البكالورٌوس للعام الجامعى 
 الكلٌة .

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 الموافقة على اعتماد البٌان األحصائى 
 
 

 

 **عامة ** موضوعات 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( :25**  الموضوع )

المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذة الدكتورة / عمٌدة الكلٌة والمتضمنة 
تجدٌد  للسٌدة األستاذة الدكتوره / جٌهان ٌحى محمود ـ مدٌرا لوحدة الجودة 

تطبٌق محددات أختٌار القٌادات األكادٌمٌة  بالكلٌة وذلك بناء على تفرٌر لجنة
 ورؤساء الوحدات الخاصة .

 ** القـــــــــرار :ــــ 
الموافقة حٌث ٌنطبق علً سٌادتها محددات أختٌار القٌادات األكادٌمٌة ورؤساء 

وعمل مذكرة للعرض على الوحدات الخاصة بالكلٌة الى جانب عملها األصلى 
 تم عمل مذكرة للعرض على رئٌس الجامعة رئٌس الجامعة  بالموافقة

 

 
 ( :26**  الموضوع )

 
والمتضمنة المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذة الدكتورة / عمٌدة الكلٌة        

 مدٌرللقٌام باعمال الـ  مصطفً أحمد أمل الدكتوره / مساعد ذللسٌدة األستاتجدٌد  
رٌر لجنة تطبٌق قبالكلٌة وذلك بناء على ت التنفٌذي لمركز القٌاس والتقوٌم

 محددات أختٌار القٌادات األكادٌمٌة ورؤساء الوحدات الخاصة .

 ** القـــــــــرار :ــــ 
الموافقة حٌث ٌنطبق علً سٌادتها محددات أختٌار القٌادات األكادٌمٌة ورؤساء 

ض على الوحدات الخاصة بالكلٌة الى جانب عملها األصلى وعمل مذكرة للعر
 تم عمل مذكرة للعرض على رئٌس الجامعة رئٌس الجامعة  بالموافقة

 ـ ( :27**  الموضوع )

المذكرة المعروضة من سكرتارٌة المجلة العلمٌة بالكلٌة        
را لنفاذ األحبار الخاصة بطابعة الكمبٌوتر ـــــوالمتضمنة . أنه نظ

فى طباعة  خطابات النشر الخاصة ) لٌزر ألوان ( والتى تستخدم 
بالمجلة العلمٌة بالكلٌة ) مجلة بحوث التربٌة الشاملة ( لذا ٌرجى 

( مجموعة 2دد)عشراءمن سٌادتكم التفضل بالموافقة على 
المجلة رصٌد أحبار بالطابعة) أسودـ أحمر ـ أزرق ـ أصفر( من 

حٌث أن هذة الطابعة تستخدم فى أعمال  العلمٌة بالكلٌة .
 جلة .الم

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) الموافقــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ( :28**  الموضوع )
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػهٙ تؼهًٛبد االستبرح انذكتٕسح ػًٛذح انكهٛخ ٔسئٛس انًجهس  ثُبء     

ٚتى تسهٛى كبفخ االػًبل انًطهٕة ػشضٓب ػهٙ يجهس انكهٛخ ػٍ طشٚك 

انجٓخ انًختصخ لجم اَؼمبد انًجهس ثٕٛيٍٛ ػهًب ثأٌ يجهس انكهٛخ 

سُٛؼمذ ثبالسجٕع انثبَٙ يٍ كم شٓش اال ار حذث طبسق ٚحٕل دٌٔ اَؼمبدح 

ٔنٍ ٔنى ُٚظش فٙ ا٘ يٕضٕػبد تشد ثؼذ ْزا انًؼبد داخم  فٙ ْزا انٕٛو

 انًجهس.
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 ((احيط اجمللس علنا))
 
 
 
 
 

 ( :29**  الموضوع )
 

خ انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انسٛذاالستبر يذٚش ػبو انكهٛخ ٔانًتضًُ     

( 0ثبنتجشع ثؼذد ) لٛبو فبػم خٛش يٍ اػضبء ْٛئخ انتذسٚس ثبنكهٛخ

ًجهغ فبتٕسح ثج انسجٛم ( ٔيشفك نسٛبدتكى 3كٕنذٚش يٛبِ )كٕنذٚش 

جبالضبفخ انٙ يجهغ ي8/01/9109ثتبسٚخ  جُٛٓب(9881)

نزا جُٛٓب( تجشع نهطبنجبد انغٛش لبدساد ػهٙ دفغ انًصشٔفبد 9111)

ٚشجٙ يٍ سٛبدتكى انتكشو ثبنًٕافمخ التخبر انالصو ػهٙ لجٕل انتجشع 

 ٌ .صحتٙ ٚتثُٙ نُب اتخبر اجشاءاد االضبفخ ثبنًخبانٕاسد 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 "الموافقة مع قبول التبرع وتتخذ باقى األجراءات "
 ( :31**  الموضوع )

 

بشأن من وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  األقتراح المقدمبناء على       
الالئحة الخاصة بالمجلة الدولٌة للعلوم الرٌاضٌة واالنسانٌة بكلٌة التربٌة 

 باللغة االنجلٌزٌة على أن تصدر جامعة الزقازٌق –الرٌاضٌة 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 **ماٌستجد  من أعمال  ** 

 
 ( :31**  الموضوع )

 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة والمتضمنة موافقة 
بذات القسم والكلٌة  ن ـ أٌة أحمد رسالالمعٌدة /مجلس القسم علً الطلب المقدم من 

الذي تلتمس الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها منحت 
 م20/9/1029 درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موافقة مجلس الجامعة بتارٌخ

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ( :31**  الموضوع )
 

بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس القسم علً  األلعابالمذكرة المعروضة من قسم 
بذات القسم والكلٌة الذي  مروة محمود عفٌفى محمدـ المعٌدة /الطلب المقدم من 

تلتمس الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها منحت درجة 
 م20/9/1029 فقة مجلس الجامعة بتارٌخالماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موا

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ( :33**  الموضوع )

يدلت وبين كليت التزبيت الزياضيت للبناث ـ صالومدهت هن هن كليت ال االتفاليت

 ارا هن العام الدراسىويدخل هذا األتفاق حيش التنفيذ أعتب

. اءاث التوليك على األتفاليت هن الجانبينبعد أتوام أجزه9102/9191  

 ** القـــــــــرار :ــــ

" الموافقة على أبرام األتفاقٌة المعروضة من كلٌة الصٌدلة "    

 ( :31**  الموضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة       

م وموافقة لجنة 1029/ 20/  7موافقة مجلس قسم األلعاب  بالكلٌة بتارٌخ  
عذارى الدارسة / م على منح  1029/  20/ 8الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث ـ  حسن عبد الرضى عبد الكرٌم 
م واقترحت اللجنة منحها درجة 27/9/1029الموافق الثالثاء تم مناقشتها ٌوم 

 دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .
  

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 
 ( :35**  الموضوع )

 
 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة          
ندب السٌدة م على  2119/  11والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ    / 

بذات القسم للتدرٌس  السباحةـ أستاذ نادٌة محمد طاهر شوشةاألستاذ الدكتورة / 
 ٌوملمرحلة  البكالورٌوس لمدة  قناة السوٌسبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا واحد
 فى هذا الشأن . 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 ( : 36**  الموضوع ) 

 
 

بالكلٌة   والجمباز والتعبٌر الحركى التمرٌناتالمذكرة المعروضة من قسم         
ندب السٌدة م على  2119/  11والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ    / 

بذات القسم للتدرٌس  مدرس دكتورـ نشوى صالح الدٌن محمداألستاذ الدكتورة / 
 واحد ٌومبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة  لمرحلة  البكالورٌوس لمدة 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى هذا  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا
 الشأن . 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ( :37**  الموضوع ) 
 

 

بالكلٌة   المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌبالمذكرة المعروضة من قسم         
ندب السٌدة م على  2119/  11/  3ضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ والمت

 التدرٌس وطرقأستاذ المناهج ـ الحارونى أٌمان حسن محمد الدكتور /  هاألستاذ
 اقناة السوٌسـ جامعة  ) بنٌن / بنات ( بذات القسم للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

م.  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا ٌومٌنلمدة الدراسات العلٌا لمرحلة
 بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى هذا الشأن . 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 ــــــــــــــة (()) املوافقـــــــــــــــ
 

 ( : 38**  الموضوع ) 
 

 

بالكلٌة   الرٌاضات المائٌة والمنازالتالمذكرة المعروضة من قسم         
ندب السٌدة م على  2119/  11/  7والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ   

بذات القسم للتدرٌس  مدرس دكتور منة هللا محمود صابر ـ األستاذ الدكتورة / 
 ٌوملمرحلة  البكالورٌوس لمدة  المنوفبة للتدرٌسبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا واحد
 فى هذا الشأن . 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 
 
 

 عنيد الكلية ورئيس اجمللس      سكرتارٌة المجلس                               

 
 

 د: أمال حمند يوسف 0أ                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
 ** اجلهة : قسه العلوو الرتبوية واألجتناعية :ـ

 ( :ـ  1املوضوع رقه ) 
انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لسى انؼهٕو انتشثٕٚخ ٔاالجتًبػٛخ ثبنكهٛخ 

و ػهٗ سأٖ  9109/  01/ 7سى ثتبسٚخ ٔانًتضًُخ يٕافمخ يجهس انم

انهجُخ انؼهًٛخ نتشلٗ األسبتزح ٔاألسبتزح انًسبػذٍٚ فٗ انتشثٛخ 

بالسٌدة الدكتور / (  ٔانخبص لجنة االدارة الرٌاضة انشٚبضٛخ ) 

انًذسس ثزاد انمسى ٔرنك ثؼذ اإلطالع ػهٗ ـ كًذاسماء ٌحً عزت 

انٕاسدح نهًحكًٍٛ ٔانتٙ انتمشٚش انُٓبئٙ انجًبػٙ ٔفٗ ضٕء انتمبسٚش 

 .ثزاد انمسى ٔانكهٛخ ) أستاذ مساعد ( تٕصٗ ثتشلٛخ سٛبدتٓب نذسجخ
و **9/10/2019( بتاريخ 212** قرر جملس الكلية اجللسة رقه )  

 )) املوافقـــــــــــــــــــة ((

 

عنيد الكلية ورئيس اجمللس       سكرتارٌة المجلس                           

 

أمال حمند يوسفأ.د.                   

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

 

 

 ** مبلغ الى قسم مدٌر عام بالكلٌة )                      ( 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 
 
 
 

 ** انجٓخ : لسى انؼهٕو انتشثٕٚخ ٔاألجتًبػٛخ :ـ

  

( :ـ  9انًٕضٕع سلى )   

المذكرة المعروضة من قسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة  بالكلٌة  
م على رأى  2119/  11/ 7والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ 

اللجنة العلمٌة لترقى األساتذة واألساتذة المساعدٌن فى التربٌة الرٌاضٌة 

إكرام السٌد بالسٌدة الدكتور / والخاص (  لجنة االدارة الرٌاضة ) 
االستاذ المساعد بذات القسم وذلك بعد اإلطالع على التقرٌر ـ ٌد حسنالس

النهائً الجماعً وفى ضوء التقارٌر الواردة للمحكمٌن والتً توصى 

( بذات القسم أستاذعلم النفس الرٌاضً بترقٌة سٌادتها لدرجة ) 
 .والكلٌة والجامعة

 
** و9/01/9109( ثتبسٚخ 909** لشس يجهس انكهٛخ انجهسخ سلى )  

 )) انًٕافمـــــــــــــــــــخ ((

 

 سكرتارٌة المجلس  

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

عنيد الكلية ورئيس اجملل                                    

                 أ.د. أمال حمند يوسف

 

 

 ** مبلغ الى قسم مدٌر عام بالكلٌة )                      ( 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

:ـشئٌٕ انتؼهٛى ٔانطالة ثبنكهٛخ** انجٓخ : لسى   

( :ـ  92انًٕضٕع سلى )  

 
 

المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذ الدكتور / وكٌل الكلٌة 
لشئون التعلٌم والطالب والمتضمنة البٌان أإلحصائى لنتٌجة 
الدور الثانى ) دور سبتمبر ( لمرحلة البكالورٌوس للعام 

 على أعتمادة من مجلس الكلٌة .م 2118/2119الجامعى 

 
و **9/01/9109 ( ثتبسٚخ909** لشس يجهس انكهٛخ انجهسخ سلى )  

(( انًٕافمخ ػهٗ أػتًبد انجٛبٌ األحصبئٗ نُتٛجخ دٔس سجتًجش))  

 

عنيد الكلية ورئيس اجمللس       سكرتارٌة المجلس                           

 

                 أ.د. أمال حمند يوسف

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 جودة التعلٌم واالعتمادلضمان 
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

 

بالكلٌة )             (  شئون الطالب** مبلغ الى قسم   

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
 ** انجٓخ : لسى األنؼبة ثبنكهٛخ :ـ

( :ـ 09انًٕضٕع سلى )  

المذكرةالمعروضة من قسم األلعاب والمتضمنة الخطاب المحول الٌنا من 
سٌادتكم الوارد الٌنا من جامعة األزهر مكتب أ.د/ نائب رئٌس الجامعة 

أنتداب السٌدة األستاذة لشئون التعلٌم والطالب والمتضمن الموافقة على 
أنتدابا كلٌا الى ـ األستاذ بالكلٌة ـ نادٌة محمد الصاوى جعفرالدكتورة / 

جامعة األزهر لألشراف على كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة 
 األزهر .

 

وبعرض الموضوع على مجلس القسم وافق بجلستة      
أنتدابا كلٌا الى جامعة على أنتداب سٌادتها  7/11/2119بتارٌخ
ـ ومرفق لسٌادتكم صورة من الخطاب الوارد الٌنا من  األزهر

 زهر .جامعة األ
 

و **9/01/9109( ثتبسٚخ 909** لشس يجهس انكهٛخ انجهسخ سلى )  

انًٕافمخ ٔيخبطجخ انجبيؼخ ثبنُذة التخبر انالصو طجمب نهٕائح ))

  (( ٔانمٕاٍَٛ انًُظًخ نزنك 

 
 معتمدة من الهٌئة القومٌةالكلٌة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

عنيد الكلية ورئيس اجمللس       سكرتارٌة المجلس                           

 

                 أ.د. أمال حمند يوسف

 

 ** مبلغ الى قسم مدٌر عام بالكلٌة )                      ( 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
:ـانشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد** انجٓخ : لسى   

( :ـ  3انًٕضٕع سلى )   

الوذكزة الوعزوضت هن لسن الزياضاث الوائيت والوناسالث         

م على 9102/ 01/ 7بالكليت والوتضونت هوافمت هجلس المسن بتاريخ 

ماٌسة محمد عفٌفى السٌدة األستاذ المساعد / الطلب الومدم هن 
ٔانتٗ تهتًس فّٛ انًٕافمخ ػهٗ تجذٚذ األجبصح  السٌد ـ بذات القسم

 ٌ يشتت نًذح ػبو نشػبٚخ انطفم .انًًُٕحخ نٓب ثذٔ
 

و **9/01/9109( ثتبسٚخ 909** لشس يجهس انكهٛخ انجهسخ سلى )  

 )) انًٕافمـــــــــــــــــــخ ((

 

عنيد الكلية ورئيس اجمللس       سكرتارٌة المجلس                           

 

                 أ.د. أمال حمند يوسف

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

 

(         بالكلٌة )   أعضاء هٌئة التدرٌس** مبلغ الى قسم شئون   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
 

 قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة :ـ** الجهة : 

 
 ( :ـ  4الموضوع رقم ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت      

علً م 7/20/1029بتارٌخ  بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس القسم 
بذات  ـ  علً احمد سالم ًفاطمة علالمعٌدة /الطلب المقدم من 

القسم والكلٌة الذي تلتمس الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس 
مساعد بذات القسم حٌث انها منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة 

 م20/9/1029 موافقة مجلس الجامعة بتارٌخوالرٌاضٌة 
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

  ـــــــــــة ((الموافق)) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 ** مبلغ الى قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )           (

 

         

 
 
 
 

 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
                 

 بالكلٌة :ـ التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركىقسم ** الجهة : 

 
 ( :ـ 5الموضوع رقم )

 

المذكرة المعروضة من قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً        

علً  7/20/1029بتارٌخ  منة موافقة مجلس القسمكىبالكلٌة والمتض

الذي  بذات القسم والكلٌةـ مروة جودة أحمدالطلب المقدم من المعٌدة /

تلتمس الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موافقة مجلس الجامعة 

 . م11/9/2119بتارٌخ

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                                

 ** مبلغ الى قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )           (

 

  

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
  

 

 بالكلٌة :ـ مسابقات المٌدان والمضمارقسم ** الجهة : 

 
 ( :ـ 6الموضوع رقم )

 
المذكرة المعروضة من قسم مسابقات المٌدان والمضمار         

علً 7/20/1029بتارٌخ بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس القسم 

 
 القومٌةالكلٌة معتمدة من الهٌئة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

بذات القسم  ـالطلب المقدم من المعٌدة/ روضة كمال حامد امام 
والكلٌة الذي تلتمس الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات 
القسم حٌث انها منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موافقة 

 م23/9/2119 مجلس الجامعة بتارٌخ
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                                

 ** مبلغ الى قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )           (

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
  

 

 بالكلٌة :ـالرٌاضات المائٌة والمنازالت  قسم ** الجهة : 

 
 ( :ـ 31الموضوع رقم )

 

 
 من الهٌئة القومٌة الكلٌة معتمدة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة      
علً الطلب م 7/20/1029بتارٌخ  والمتضمنة موافقة مجلس القسم 

بذات القسم والكلٌة الذي تلتمس  أٌة أحمد رسالن ـ المعٌدة /المقدم من 
الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها منحت 
 درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موافقة مجلس الجامعة بتارٌخ

 م20/9/1029
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 ** مبلغ الى قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )           (

 

  

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
  

 

 بالكلٌة :ـاأللعاب  قسم** الجهة :  
 

 ( :ـ 32الموضوع رقم )

 
 من الهٌئة القومٌة الكلٌة معتمدة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

بالكلٌة والمتضمنة موافقة  األلعابالمذكرة المعروضة من قسم      
المعٌدة علً الطلب المقدم من م 7/20/1029بتارٌخ مجلس القسم 

بذات القسم والكلٌة الذي تلتمس  مروة محمود عفٌفى محمدـ /
الموافقة علً تعٌنها بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حٌث انها 
منحت درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة موافقة مجلس 

 م20/9/1029 الجامعة بتارٌخ
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 ** مبلغ الى قسم شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )           (

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 
 
 

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 
 من الهٌئة القومٌةالكلٌة معتمدة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 ( :ـ 13الموضوع رقم ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       
والمتضمنة موافقة مجلس قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌة بتارٌخ 

/  20/  8م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 1029/ 20/ 7
 ـ ن الباجورىهمت مصطفى عبد الفتاح عثماالدارسة / م على منح  1029

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم ل
م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة 21/9/1029الخمٌس الموافق 

 الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

(        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم   

 
  

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
  

 
 من الهٌئة القومٌة الكلٌة معتمدة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 ( :ـ 14الموضوع رقم ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       
م 1029/ 20/  7والمتضمنة موافقة مجلس قسم األلعاب  بالكلٌة بتارٌخ  

م على  1029/  20/ 8وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  
الفلسفة فى درجة دكتوراة ـ  ا حسن عباس محجوب سعادالدارسة / منح 

م 21/9/1029التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم األثتٌن الموافق 
 واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 
 

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 
 القومٌةالكلٌة معتمدة من الهٌئة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

  

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 ( :ـ 15الموضوع رقم ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       
والمتضمنة موافقة مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 1029/ 20/  7بالكلٌة بتارٌخ  
مروة صالح الدٌن عبد الدارسة / م على منح  1029/  20/ 8بتارٌخ  

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها لـ  ا السالم
م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة 21/9/1029ٌوم السبت الموافق 

 الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 
 

 

 

 
 

  
 من الهٌئة القومٌة الكلٌة معتمدة

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
  

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 ( :ـ 16الموضوع رقم ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       

والمتضمنة موافقة مجلس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌببالكلٌة 

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  1029/ 20/  3بتارٌخ   

الدرجة ـ  ٌاسمٌن عادل محمد أنور م على منح الدارسة / 1029/  20/ 8

دكتوراةالفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم األثنٌن 

م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى 30/9/1029الموافق 

 التربٌة الرٌاضٌة .

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 

 

 

 

 
 من الهٌئة القومٌةالكلٌة معتمدة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
   

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 ( :ـ 17الموضوع رقم ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       

والمتضمنة موافقة مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 1029/ 20/  7بالكلٌة بتارٌخ  

 ى العجمىبدرٌة قبالن هادم على منح الدارسة /  1029/  20/ 8بتارٌخ  

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم لـ  ا

م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة 21/9/1029األثنٌن الموافق 

 .الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

  

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 

 ( :ـ 18الموضوع رقم ) 
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة        

والمتضمنة موافقة مجلس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى  

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 1029/ 20/  7بالكلٌة بتارٌخ  

الغٌط نعمت محمد ابو م على منح الدارسة /  1029/  20/ 8بتارٌخ  

درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها لـ  ا السٌد

م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة 19/9/1029ٌوم األثنٌن الموافق 

 .الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 

 
 من الهٌئة القومٌةالكلٌة معتمدة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

 

 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 

 
 ( :ـ 21الموضوع رقم ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة      
موافقة مجلس قسم العلوم الصحٌة بالكلٌة وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 

ـ   آٌة أحمد جمعة محمد/ الدارسة تسجٌلعلى  1029/  20والبحوث بتارٌخ / 
تأثٌر استخدام )) :لنٌل درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة فــى موضوع 

العصب  بألمبرنامج تأهٌلى مقترح على كفاءة العمود الفقرى المصاب  
 (( وتتكون لجنة اإلشراف من األساتذة : ىكالور

   
أستاذ األصابات المتفرغ بقسم العلوم  ــ أ.د. مرٌم السٌد عبد الرحمن1

 الصحٌة بالكلٌة 
أستاذ األصابات بقسم العلوم الصحٌة  ــ  أ.د رضا رشاد عبد الرحمن 2

 بالكلٌة 
 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 
 من الهٌئة القومٌةالكلٌة معتمدة 

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

                                

 (        بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 
 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 ( :ـ 21الموضوع رقم ) 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة       
م وموافقة  2119/  11/ 7بالكلٌة بتارٌخ  المائٌة والمنازالت تالرٌاضٌامجلس قسم 

م على مناقشة الدارسة /  2119/  11/  8لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

 فًه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة ـ لنٌل درجة دكتوراسوسن السٌد احمد 

(( تدرٌب الكاراتٌه علً مهارات التواصل الطفال متالزمة دوانتأثٌر )) :موضوع

 ::وتتكون لجنة المناقشة و الحكم من األساتذة 
علم النفس الرٌاضً المتفرغ ورئٌس  أستاذ بثٌنة محمد فاضلــ أ.د. 1

 العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌةقسم 
سابقاً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات جامعة 

 اإلسكندرٌة                            )مناقشا(
نظرٌات وتطبٌقات بقسم  الكاراتٌهأستاذ  أ.د/ سامح الشبراوي طنطاوي -2

الفردٌة  كلٌة التربٌة  توالرٌاضٌا المنازالت
الرٌاضٌة جامعة بور سعٌد ووكٌل الكلٌة 

 حوث            )مناقشا(للدراسات العلٌا والب

المائٌة  تالرٌاضٌابقسم  الكاراتٌهأستاذ  ــ أ.د. صفاء صالح حسٌن3
 )مشرفا(                  والمنازالت بالكلٌة 

العلوم التربوٌة بقسم  استاذ مساعد م.د.دعاء محمد فاروقــأ.4
 )مشرفا(                 بالكلٌة واالجتماعٌة

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212الجلسة رقم ) ** قرر مجلس الكلٌة  

  الموافقـــــــــــة (()) 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

      بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 
 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 
 ( :ـ 22الموضوع رقم ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة       
م وموافقة  1029/  20/ 3مجلس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب بالكلٌة بتارٌخ 

لمٌاء م على مناقشة الدارسة /  1029/  20/  8لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 
 :لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة فــى موضوع  ـٌاسر محمد أبو الفتوح 

وتتكون  (( قوة البداٌة وعالقتها بتسارع الجسم فى لوثب العمودى والعرٌض))
 :لجنة المناقشة و الحكم من األساتذة 

 

 ــ أ.د. إٌمان حسن الحارونى1
 
 
 أ.د. محمد احمد رمزى بدران -2

المناهج وطرق التدرٌس أستاذ طرق التدرٌس بقسم 
والتدرٌب ــ وعمٌد كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 جامعة الزقازٌق األسبق )) مشرفاً ((
قسم التدرٌب الرٌاضى وعلوم بأستاذ علم الحركة 

الحركة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ جامعة 
 الزقازٌق .     )) مشرفا ((

 أمٌنــ أ.د. مها محمد 3
 

الرٌاضى وعلوم حركة بقسم التدرٌب أستاذ علم ال
ة الرٌاضٌة بنات جامعة الحركة وعمٌد كلٌ

 األسكندرٌة .  ) مناقشا (
طرق التدربٌس بقسم المناهج وطرق التدرٌس أستاذ  أمٌرة قطب غرٌبــ أ.د. 4

 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق .
 ) مناقشا (                                 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

     بالكلٌة )           الدراسات العلٌا** مبلغ الى قسم 
 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة :  
 ( :ـ 23الموضوع رقم ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس       
م وموافقة لجنة  1029/  20/ 7قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى بالكلٌة بتارٌخ 

ندا محمد م على مناقشة الدارسة /  1029/  20/  8الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ 

فاعلٌة )):لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة فــى موضوع  ـ قاسممحمدالسٌد 
برنامج مقترح لإلتزان علً كفاءة المستقبالت الحسٌة الدهلٌزٌة وتنمٌة مستوي أداء 

 :وتتكون لجنة المناقشة و الحكم من األساتذة  (( بعض الدورانات فً التعبٌر الحركً
 الماحًوفاء محمد كمال ــ أ.د. 1
 
 انتصار عبد العزٌز حلمًأ.د.  -2

أستاذ التعبٌر الحركى واالٌقاع المتفرغ بكلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة ـ جامعة طنطا               )) مناقشاً ((

أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز 
 –والتعبٌر الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 )  مشرفا (       جامعة  الزقازٌق .    
أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز  دعاء كمال محمد توفٌقــ أ.د. 3

 –والتعبٌر الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
 جامعة  الزقازٌق  )) مناقشا ((

أستاذ التعبٌرالحركً بقسم التمرٌنات والجمباز  دعاء محمد عبد المنعمــ أ.د. 4
 –الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  والتعبٌر

 جامعة  الزقازٌق .                     )  مشرفا (

أستاذ مساعد بقسم التمرٌنات والجمبازوالتعبٌر  أ.م. د . رانٌا عطٌة رمضان عطٌة -5
جامعة   –الحركى ـ بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 ) مشرفا (   الزقازٌق.                             

 

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

   ** مبلغ الى قسم الدراسات العلٌا بالكلٌة )                       (    

 

 

 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 بالكلٌة :ـ الدراسات العلٌاقسم ** الجهة : 

 
 ( :ـ 34الموضوع رقم ) 

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       
م 1029/ 20/  7والمتضمنة موافقة مجلس قسم األلعاب  بالكلٌة بتارٌخ  

م على  1029/  20/ 8وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  
درجة دكتوراة ـ  عذارى حسن عبد الرضى عبد الكرٌم الدارسة / منح 

الموافق الثالثاء سفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم الفل
م واقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة 27/9/1029

 الرٌاضٌة .
 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                           

 ** مبلغ الى قسم الدراسات العلٌا بالكلٌة )                 (
 

 

 

  

 

 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 
 بالكلٌة :ـالجهة : سكرتارٌة المجلة العلمٌة 

 
 ـ ( :27**  الموضوع )

 
المذكرة المعروضة من سكرتارٌة المجلة العلمٌة بالكلٌة        

را لنفاذ األحبار الخاصة بطابعة الكمبٌوتر ـــــوالمتضمنة . أنه نظ
) لٌزر ألوان ( والتى تستخدم فى طباعة  خطابات النشر الخاصة 
بالمجلة العلمٌة بالكلٌة ) مجلة بحوث التربٌة الشاملة ( لذا ٌرجى 

( مجموعة 2دد)عشراءمن سٌادتكم التفضل بالموافقة على 
المجلة رصٌد  أحبار بالطابعة) أسودـ أحمر ـ أزرق ـ أصفر( من

حٌث أن هذة الطابعة تستخدم فى أعمال  العلمٌة بالكلٌة .
 المجلة .

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

  الموافقـــــــــــة (()) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

 ** مبلغ الى مدٌر عام بالكلٌة )                      (          

 
 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

  

 الجهة : فاعل خٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة :ـ
  

 ( :29**  الموضوع )
 

ٔانًتضًُخ انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انسٛذاالستبر يذٚش ػبو انكهٛخ      

( 0لٛبو فبػم خٛش يٍ اػضبء ْٛئخ انتذسٚس ثبنكهٛخ ثبنتجشع ثؼذد )

ج انسجٛم ( ٔيشفك نسٛبدتكى فبتٕسح ثًجهغ 3كٕنذٚش يٛبِ )كٕنذٚش 

يجبالضبفخ انٙ يجهغ 8/01/9109جُٛٓب( ثتبسٚخ 9881)

جُٛٓب( تجشع نهطبنجبد انغٛش لبدساد ػهٙ دفغ انًصشٔفبد نزا 9111)

نتكشو ثبنًٕافمخ التخبر انالصو ػهٙ لجٕل انتجشع ٚشجٙ يٍ سٛبدتكى ا

 انٕاسد حتٙ ٚتثُٙ نُب اتخبر اجشاءاد االضبفخ ثبنًخبصٌ .
 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

 "الموافقة مع قبول التبرع وتتخذ باقى األجراءات "
 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                          سكرتارٌة المجلس    

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

 ** مبلغ الى مدٌر عام بالكلٌة )                      (          
                                    

 

 

           

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 العلٌا والبحوث بالكلٌة :ـالجهة : وكٌل الكلٌة للدراسات 
 

 ( :31**  الموضوع )
 

األقتراح المقدم من وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا بناء على       
بشأن الالئحة الخاصة بالمجلة الدولٌة للعلوم الرٌاضٌة واالنسانٌة 

جامعة الزقازٌق على أن تصدر باللغة  –بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 االنجلٌزٌة .

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212مجلس الكلٌة الجلسة رقم )** قرر   

  (( على أن تتخذ األجراءات الالزمة الموافقـــــــــــة)) 

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

 

                           

 بالكلٌة )                      (           سكرتارٌة المجلة العلمٌة** مبلغ الى 

 
 

 
 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 انجٓخ : لسى انشٚبضبد انًبئٛخ ٔانًُبصالد :ـ

 
 ( : 38**  الموضوع ) 

 
 

بالكلٌة   الرٌاضات المائٌة والمنازالتالمذكرة المعروضة من قسم         
ندب م على  2119/  11/  7والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ   

بذات القسم للتدرٌس  مدرس دكتور منة هللا محمود صابر ـ السٌدة الدكتورة / 
لمرحلة  البكالورٌوس لمدة  المنوفبة للتدرٌسبكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

م. بناء على كتاب كلٌتهم  2121/  2119للعام الجامعى  أسبوعٌا واحد ٌوم
 الموقرة فى هذا الشأن . 

 

 

م **9/11/2119( بتارٌخ 212** قرر مجلس الكلٌة الجلسة رقم )  

   الموافقـــــــــــة (())  

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

 ** مبلغ الى شئون أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة )                      (   
 

        

 

 

 
 

 
 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                        امانة مجلس الكلٌة

 
 

  

 الجهة : كلٌة الصٌدلة ـ بجامعة الزقازٌق  :ـ
 

 ( :33**  الموضوع )
 

االتفاليت الومدهت هن كليت الصيدلت وبين كليت التزبيت 

حيش التنفيذ  الزياضيت للبناث ـ ويدخل هذا األتفاق

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

بعد أتوام  م9102/9191أعتبارا هن العام الدراسى 

على األتفاليت هن الجانبين عأجزاءاث التولي  

 

م**9/11/2119( بتارٌخ 212ة رقم )** قرر مجلس الكلٌة الجلس  

 " الموافقة على أبرام األتفاقٌة المعروضة من كلٌة الصٌدلة "

 

عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس                           سكرتارٌة المجلس   

 

دكتور : امال محمد ٌوسف                                                   

                           

 بالكلٌة )                      (    وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ** مبلغ الى 
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 :ـالجهة : وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
 

 ( :    **  الموضوع )
المذكرة المعروضة من السٌدة األستاذ الدكتورة / وكٌل      

الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة . على 
تشكٌل وحدة عن " مناهضة العنف ضد المرأة " بالكلٌة . 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 2119/  11/  9بتارٌخ  212** جدول أعمال مجلس الكلٌة الجلسة 
 

وبعرض الموضوع على مجلس الكلٌة وافق على تعٌن 
 لوذلك للعمعبد السمٌع ـ محمد الدكتورة / منى أبو هاشم 

"  كمنسق لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة
 عن الكلية .

 
م**26/9/2119رقم بتارٌخ  الطارئة ة** قرر مجلس الكلٌة الجلس  

(( وجارى تشكٌل مجلس أدارة للوحدة الموافقـــــــــــة))   
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 ** مبلغ الى وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  بالكلٌة )                      (   
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 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة

 التعلٌم واالعتمادلضمان جودة 
 م 2114/  6/  26بتارٌخ 

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 2114/  6/  26بتارٌخ 
 


