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 امانة مجلس الكلية                                                                        كلية التربية الرياضية للبنات
 

 جدول أعمال
 (   124مجلس الكلية الجلسة ) 

 م1022/   12/   02المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  
 ** أوالً : المصادقات :ــ

 

  3122/   22/  23(  بتارٌخ    324محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

 القـــــــــرار :ــــ ** 

 )) املوافكـــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ـ:**   ثانيا :ـــ  موضوعات الجلسة الحالية 
 

 
 

 ** موضوعات شئون عاملين أعضاء هيئة التدريس  **

 

 ( : 1**  املوضوع ) 
 انشيبضبد انًبئيخ ٔانًُبصالدانًزكشح انًعشٔضخ يٍ قسى              

/  14/  1ثتبسيخ  يٕو األحذ ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ يٕافقخ يجهس انقسى

و عهٗ سأٖ انهجُخ انعهًيخ نتشقٗ األسبتزح ٔاألسبتزح  4113

( ٔانخبص التدريب الرياضيلجنة انًسبعذيٍ فٗ انتشثيخ انشيبضيخ ) 

 عفاف السيد شعبان محمود ـ األستاذ المساعدبالسيدة الدكتور / 

انجًبعي ٔفٗ  ثزاد انقسى ٔرنك ثعذ اإلطالع عهٗ انتقشيش انُٓبئي

 انٕاسدح نهًحكًيٍ ٔانتي تٕصٗ ثتشقيخ سيبدتٓب نذسجخضٕء انتقبسيش 

 ثزاد انقسى ٔانكهيخ ٔانجبيعخ.(  تايكوندوأستاذ ) 
 الكـــــــــرار :ــــ ** 

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

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

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

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 1024/  6/  16بتاريخ 
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 ( : 2*  املوضوع ) 

 

 انشيبضبت انًبئية ٔانًُبصالتانًزكشة انًعشٔضة يٍ قسى         

و عهى 2112/ 12/ 1ثبنكهية ٔانًحضًُة يٕافقة يجهس انقسى ثحبسيخ 

فتحية محمد عبد السٌدة األستاذ المساعد / انطهت انًقذو يٍ 
تهتًس فيّ انًٕافقخ عهٗ تجذيذ  ٔانتي ـ بذات القسم الروؤف

األجبصح انًًُٕحخ نٓب ثذٌٔ يشتت نًذح عبو نًشافقخ انضٔج انزٖ يعًم 

 . قطشثذٔنخ 
 

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

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

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

 ( :3*  املوضوع )
انًذذزكشح انًعشٔضذذخ يذذٍ قسذذى انتًشيُذذبد ٔانجًجذذبص ٔانتعجيذذش انحشكذذي      

ــا أ أ ــد   ٔانًحضممًُة انطهممت انًقممذو يممٍ انسمميذة /  ثبنكهيذذخ ي
ـ انًذسس انًسبعذ ثبنقسى ثطهمت يحضمًٍ انًٕافقمة  حممود حممد 

عهى جعييُٓب في ٔظيفة يذسس دكحٕس  ثزات انقسى ٔانكهية. حيث أَٓب 

ٔٔافــممـ   1انفهسممفة  فممى انحشثيممة انشيبضممية يُحممث دس ممة دكحممٕساِ 

و  ٔيٕافقمممة يجهممممس 2112/  11/  12يجهمممس انكهيــــمممـة ثحممممبسيخ  

و عهممى يُحٓممب دس ممة دكحممٕساِ 2112/  11/   22انجبيعممة ثحممبسيخ  

 1انفهسفة  فى انحشثية انشيبضية 

 

/   8ٔثعشض انًٕضٕع عهى يجهس انقسى ٔاف  ثجهسحّ ثحبسيخ       

جعييٍ انسيذة انًزكٕسة عهى دس ة يذسس دكحمٕس عهى  2112/  12

 ثزات انقسى ٔانكهية.

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

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

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

 ** موضوعات قسم الدراسات العليا والبحوث**

 

 ( : 4 **  املوضوع )
 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث       
 واإلدارةالتروٌح والتنظٌم بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا 3122/ 23/ 5بالكلٌة بتارٌخ 
غادة الدارسة / م على منح  3122/  23/   والبحوث بتارٌخ 

الفلسفة فى التربٌة  دكتوراهدرجة ـ   منى أحمد محمود على بدر
الموافق  األربعاءالرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم 

الفلسفة  دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 32/22/3122
 فى التربٌة الرٌاضٌة .

 

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

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

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

 
 ( :5**  املوضوع )

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       
بالكلٌة  المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌبوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

 م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  3122/ 23/  4بتارٌخ  
ـ   رحمة عصام عبد العليم بعد الفتاحالدارسة / م على منح  3122/  23/ 

الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم  دكتوراهدرجة 
 دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 32/22/3122الموافق  الخمٌس

 الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .
  

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

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

----------------------------------------------------------------------------- 
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 ( :6**  املوضوع )

 

المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة        
  المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌبوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 3122/ 23/ 4بالكلٌة بتارٌخ 

ـ   آية عبده محمد علىالدارسة / م على منح  3122/  23بتارٌخ  / 

اه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها ٌوم درجة دكتور
م واقترحت اللجنة منحها درجة 31/22/3122الموافق  األربعاء

 .دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 
 

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

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

 ( :7**  املوضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة       

 الرٌاضات المائٌة والمنازالت بالكلٌةوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث 3122/ 23/  2بتارٌخ   

أسراء محمد سليم حسن م على منح الدارسة / 3122/  23بتارٌخ  / 

الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . حٌث تم مناقشتها  كتوراهدرجة د ـ زايد

م واقترحت اللجنة منحها درجة 22/22/3122الموافق األحد ٌوم 

 الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . دكتوراه

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

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

 ( :8**  املوضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة 

/ 23/  8بالكلٌة بتارٌخ   األلعابوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 

/  23م وموافقة لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  / 3122

ـ   شيماء محمد سعد الدين أبراهيمم على منح الدارسة /  3122
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حٌث تم مناقشتها ٌوم الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة .  دكتوراهدرجة 

 دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 38/22/3122الموافق  الخمٌس

 .الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة 

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

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

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

 ( :ـ 9**  املوضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث      

المناهج وطرق التدرٌس بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة 3122/ 23/  4بالكلٌة بتارٌخ   والتدرٌب

م على منح  3122/  23الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  / 

 دكتوراهـ  درجة لمياء ياسر محمد أبو الفتوح الدارسة / 

الموافق  السبتحٌث تم مناقشتها ٌوم الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . 

الفلسفة فى التربٌة  دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 21/22/3122

 الرٌاضٌة 
  

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

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

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

 ( :ـ11املوضوع )**  
انًزكشح انًعشٔضخ يٍ قسى انذساسبد انعهيب ٔانجحٕث ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ            

و ٔيٕافقخ 4113/  11/ 6ثبنكهيخ ثتبسيخ   األنعـــــــــــــبةيٕافقخ يجهس قسى 

الدارسة / و عهٗ يُبقشخ  4113/  14/    نجُخ انذساسبد انعهيب ٔانجحٕث ثتبسيخ   

ـ  لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى  أحمد عبد الفتاح أسماعيلمروة سيد 
خرائط المفاهيم والخرائط  استخدامتأثير  فى موضوع))ـ  التربية الرياضية 

((   0فى الكرة الطائرة  المعرفيالذهنية على تعلم بعض المهارات والتحصيل 

 ٔتتكٌٕ نجُخ انًُبقشخ ٔانحكى يٍ األسبتزح :ــ
أستاذ طرق التدريس بقسم المناهج وطرق        أيمان محمد حسن الحارونى د/ 0ـ أ2

التدريس والتدريب وعميد كلية التربية الرياضية 
 األسبق ) مشرفا (  0بنات ـ جامعة الزقازيق 
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أستاذ ورئيس قسم منااهج وطارق التادريس           محسن رمضان محمد د/ 0ـ أ1
  0بكلية التربية الرياضية بنين ـ جامعة حلوان 

 ) مناقشا (                                   

أستاذ الكرة الطائرة بقسم األلعاب بكلية التربية        عواطف محمد صبحى عمارة 0د0ـ أ3
 ا(مشرفا)   الرياضية للبنات ـ جامعة الزقازيق

بكلياة  أستاذ تدريب الكرة الطائرة بقسم األلعاب        أيمان عبد هللا زيد 0د0ـ أ 4
                    0التربيااة الرياضااية للبنااات ـ جامعااة الزقااازيق 

 ) مشرفا ( 

بكلياااة  األلعاااببقسااام الكااارة الطااائرة  أسااتاذ       عزة أحمد السعيد 0د0أـ    5
                 0جامعااة الزقااازيق  0التربيااة الرياضااية للبنااات 

 ) مشرفا ( 

 
 ** الكـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

 ( :ـ11**  املوضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث      

مسابقات المٌدان بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة 3122/ 23/  5بالكلٌة بتارٌخ   والمضمار

م على منح  3122/  23العلٌا والبحوث بتارٌخ  / الدراسات 

الفلسفة  دكتوراهـ  درجة  مريم ثروت محمد مصطفى الدارسة / 

الموافق األحد حٌث تم مناقشتها ٌوم فى التربٌة الرٌاضٌة . 

الفلسفة فى التربٌة  دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 31/21/3122

 الرٌاضٌة 

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

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

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

 ( :ـ12) **  املوضوع
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث      

مسابقات المٌدان بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم 
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م وموافقة لجنة 3122/ 23/  5بالكلٌة بتارٌخ   والمضمار

م على منح  3122/  23الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  / 

الفلسفة فى  دكتوراهـ  درجة  رها أحمد سعد الشيخ الدارسة / 

م 4/22/3122الموافق األحد حٌث تم مناقشتها ٌوم التربٌة الرٌاضٌة . 

 الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  دكتوراهواقترحت اللجنة منحها درجة 

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

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

 ( :ـ13**  املوضوع )
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث      

مسابقات المٌدان بالكلٌة والمتضمنة موافقة مجلس قسم 

م وموافقة لجنة 3122/ 23/  5بالكلٌة بتارٌخ   والمضمار

م على منح  3122/  23الدراسات العلٌا والبحوث بتارٌخ  / 

 هدكتوراـ  درجة  هدير عبد العال محمد الغريب الدارسة / 

الموافق الخمٌس حٌث تم مناقشتها ٌوم الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة . 

الفلسفة فى التربٌة  دكتوراهم واقترحت اللجنة منحها درجة 22/21/3122

 الرٌاضٌة 

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

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

 
 

 ** شئون التعلٌم والطالب** موضوعات 

 
 ( :14**  املوضوع )

/ ٔكيم انكهية نشئٌٕ ثُبء عهى انًزكشة انًعشٔضة يٍ األسحبرة انذكحٕسة 

 ٔانًحضًُة نجُة شئٌٕ انحعهيى ٔانطالة ثبنكهية ٔاقحشاح انحعهيى ٔانطالة

اقحشاح يٕاعيذ االيححبَبت انُظشية ٔانحخهفبت نهفصم انذساسي األٔل ٔفقب 

 نهًٕاعيذ انحبنية :ـ 
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  و 21/12/2112اقحشاح يٕعذ ايححبَبت انحخهفبت يٍ انفحشة

  1و23/12/2112ححى يٕو 

 
  م 15/21/1022اقتراح مواعيد االمتحانات النظرية من الفترة

  0م22/2/1010حتى 
 

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

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

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

 ( :15**  املوضوع )

سئيس قسى ثُبء عهى انًزكشة انًعشٔضة يٍ األسحبرة انذكحٕسة /   

 اآلجيانشيبضبت انًبئية ٔانًُبصالت ثبنكهية ٔانًحضًٍ اَحذاة انسبدة 

 أسًبئٍٓ ثعذ ٍْٔ :ـ 
 

 الجهة المنتدب اليها األسم

طالئع  أخصائيوزارة الشباب والرياضة  شيماء محمد أبو اليزيد السيد 
 الدراسيللفصل  الكاراتيهلتدريس مادة 

 م1022/1010 الجامعيللعام  الثاني

للفرقة  الكاراتيهالتعمل للتدريس مادة  سوسن السيد أحمد 
للعام  الثاني الدراسيالثانية للفصل 
 م 1022/1010الجامعى 

 

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

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

-------------------------------------------------------------------------- 
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 ** موضوعات عامة **

 
 ( :16**  املوضوع )

 

االستبر يذيش عبو انكهيخ ٔانًتضًُخ  انًزكشح انًعشٔضخ يٍ انسيذ      

( كٕنذيش 3انكهيخ ثبنتجشع ثعذد ) يٍ ْيئخ انتذسيس انسبدح أعضبءقيبو 

 فٕاتيشكم فبتٕسح 3عذد  ج انسجيم ( ٔيشفق نسيبدتكى3ييبِ )كٕنذيش 

ٔفبتٕسح ثتبسيخ  و11/11/4113جُيٓب( ثتبسيخ 4221ثًجهغ )

آالف جُيخ فقظ ثًبَيخ  2241قذسح  ثأجًبني و11/14/4113

نزا يشجي يٍ سيبدتكى انتكشو  ٔخًسًبئخ ٔعششٌٔ جُيٓب الغيش ـ 

يتثُي نُب اتخبر  ٗتحثبنًٕافقخ التخبر انالصو عهي قجٕل انتجشع انٕاسد 

 إجشاءاد اإلضبفخ ثبنًخبصٌ .
 

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

 ( :17**  املوضوع )
 

انذكتٕسح / ٔكيم انكهيخ االستبر ح انًزكشح انًعشٔضخ يٍ انسيذ      

نشئٌٕ خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ ثقجٕل انتجشع انًقذو يٍ 

 :ـ  األكبديًيبد انشيبضيخ ثحًبو انسجبحخ كبالتٗ

 0 جنية إلفجنية فقط  2000*  نادى العاملين بالجامعة بمبلغ 
 1جنٌة فقط آلف جنٌة  2111*  أكادٌمٌة جمعة بمبلغ 

 جنٌة  إلفجنٌة فقط  2111*   أكادٌمٌة الكابتن أٌمن وصفى بمبلغ 
 جنٌة فقط آلف جنٌة  2111*   أكادٌمٌة محمد جالل بمبلغ 
 جنٌة فقط آلف جنٌة  2111*   أكادٌمٌة محمد أمام بمبلغ 

 جنٌة  إلفٌنجنٌة فقط  3111بمبلغ   الرٌاضًالشرقٌة  نادي*   
 

 وقدرة سبعة أالف جهيها الغري جهية بامجاىل 7111بامجاىل قدرة 
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. 

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

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

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

 
 

 ** موضوعات عامة **

 ( :18املوضوع )

ـ الحاصل أحمد محمد عبد المنعم بناء الطلب المقدم من السيدة / 
بتقدير " بكالوريوس تجارة ) تخصص مهارات تسويق على 

الموافقة على العمل بالكلية فى أى مكان  فيه لتمسي"   مقبول 
 تطوعى . ومرفق طية الطلب المقدم منها .

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

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

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

 ( : 19املوضوع ) 

 أمل مغاورى عبد هللا عزب الجزاربناء الطلب المقدم من السيدة / 
م بتقدير 1006دفعة  ليسانس أداب قسم جغرافياـ الحاصلة على 

"  تلتمس الموافقة على العمل بالكلية فى أى مكان  مقبول " 
 تطوعى . ومرفق طية الطلب المقدم منها .

 
 القـــــــــــــــرار :ـ

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

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

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

 ( : 21املوضوع ) 

ـ الحاصلة على  آية فتوح بدرانلب المقدم من السيدة / بناء الط
"   جدا م بتقدير " جيد1025دفعة  ةالتربية الرياضيبكالوريوس 

.  تطوعيتلتمس الموافقة على العمل بالكلية فى أى مكان 

 ومرفق طية الطلب المقدم منها .
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 القـــــــــــــــرار :ـ
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

 ( : 21املوضوع ) 
ذكرة المعروضة من السيدة األستاذ الدكتور / رئيس قسم مسابقات الم     

الميدان والمضمار بالكلية والمتضمنة تبرع السيدة األستاذ المساعد / جيهان 
ـ  لواألستاذ المساعد / نشوى أحمد السيد كامحامد عبد الرحمن حندوق ـ 

بالقسم  بذات القسم ببعض األدوات الرياضية التى تخدم العملية التعليمية
 :ـ  كالتاليوبيانها 

 
 العـــــــــــــدد                                         الصنف

 ك  جرام  2قرص قذف أداة للسيدات وزن                              12      

 

 

وتقدر القيمة المالية لتلك األدوات وفقا للفاتورة المرفقة       
برجاء التكرم جنية ( فقط خمسة آالف جنيها الغير 5680بمبلغ ) 

بالعرض على مجلس الكلية للموافقة على إضافة هذه األصناف 
                                              إلى مخازن الكلية 

 
 القـــــــــــــــرار :ـ

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

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

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

 ( : 22املوضوع ) 
 

المذكرة المعروضة من األستاذ الدكتورة / وكيل الكلية لشئون خدمة        
المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بشأن تشكيل وحدة محو األمية وتعليم الكبار 

 على النحو التالى :ـ بالكلية 
 
 

 ـ  مدرس دكتور / مهى عالء أ د على           مدير الوحدة    1
 ـ  مدرس دكتور / ملياء أ د طـــــــــــــه            عضو   2
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 ورؤساء األقسام الهظري
 

 إيناس محمد محمد غانم  0د0ـ أ 2
 جيهان يحي محمود عفيفي  0د0ـ أ 1
 أكرام السيد السيد حسن  0د0ـ أ 3
 نادية حسن السيد زغلول  0د 0م0ـ أ 4
لذا يرجى التكرم بالموافقة على عرض الموضوع على مجلس الكلية      

 0للموافقة 
 

 القـــــــــــــــرار :ـ
-----------------------------------------------------------------------------

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

 ( :ـ23**  املوضوع )
انًزكشح انًعشٔضخ يٍ قسى انذساسبد انعهيب ٔانجحٕث ثبنكهيخ ٔانًتضًُخ            

/  14/ 2ثبنكهيخ ثتبسيخ  انحشكيانتًشيُبد ٔانجًجبص ٔانتعجيش يٕافقخ يجهس قسى 

و  4113/  14/  11 انذساسبد انعهيب ٔانجحٕث ثتبسيخ و ٔيٕافقخ نجُخ 4113

سمر سعيد حسين عبد اللطيف ـ  لنيل درجة الدارسة / عهٗ يُبقشخ 
 Zumbaتأثير برنامج  فى موضوع))ـ  الماجستير فى التربية الرياضية 

Cirele   على تحسين بعض مكونات اللياقة البدنية وخفض دهون الجسم لدى
 (( ٔتتكٌٕ نجُخ انًُبقشخ ٔانحكى يٍ األسبتزح :ــ  0السيدات  

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز   زينب محمد أحمد األسكندرانى  د/ 0ـ أ2
والتعبير الحركى ووكيل الكلية لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة سابقا بكلية التربية 

 ) مشرفا (  0الرياضية للبنات ـ جامعة الزقازيق 

بياار الحركااى واأليقاااع الحركااى أسااتاذ تاادريب التع     عال توفيق ابراهيم عوض  د/ 0ـ أ1
بقساام تاادريب التعبياار الحركااى واأليقاااع الحركااى 

ة الرياضااية ورئاايس القساام سااابقا بكليااة التربياا
 للبنات ـ جامعة حلوان             ) مناقشا ( 

أستاذ التعبير الحركى بقسم التمرينات والجمباز        منال محمد سيد أحمد منصور  0د0ـ أ3
بكلية التربية الرياضية للبنات ـ  والتعبير الحركى

 جامعة الزقازيق                    ) مناقشا(

أستاذ مساعد بقسم التمرينات والجمباز والتعبير       رانيا عطية رمضان عطية  0د0م0أـ  4
الحركى بكلية التربياة الرياضاية للبناات ـ جامعاة 

 ) مشرفا (                      0الزقازيق 

 
 كـــــــــرار :ــــ ** ال
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-----------------------------------------------------------------------------

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

 

 ( :ـ24**  املوضوع )
 

المذكرة المعروضة من قسم األلعاب بالكلية  والمتضمنة موافقة مجلس القسم       
أيمان عبد هللا زيد ندب السيدة األستاذ الدكتورة / م على  1022/  21/  8بتاريخ 

للعام  الثاني الدراسي) انتداب كلى ( للفصل  بذات القسم الكرة الطائرة ـ  أستاذ  ـ
جامعة  ـ للبنات ةالتربية الرياضيللتدريس بكلية م 1022/1010 الجامعي

وذلك نظرا لحاجة  أو لمرحلة الدراسات العليا لمرحلة البكالوريوس  اإلسكندرية
 بناء على كتاب كليتهم الموقرة فى هذا الشأنالقسم الضرورية للتخصص 

 

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

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

 

 ( :ـ25**  املوضوع )
 

اعتذار  المقدم من المذكرة المعروضة من قسم األلعاب بالكلية  والمتضمنة       
السيدة األستاذة الدكتورة / تغريد محمد العراقى سالم ـ أستاذ العاب المضرب 
بالقسم عن حضور االمتحان التطبيقي لتخصص العاب المضرب للنصف األول 

  0م وذلك نظرا لظروفها الصحية 1022/1010للعام الدراسى 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


