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  ( 1 )رقم    الطارئ  مجلس الكلية  اجتماعمحضر     
   م1/11/1118 بتاريخ  المنعقد

 

ور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ1/11/0118الموافؽ االثنيف يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة عميد الكمي طارؽ محمد صالح الديف

 وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب   د/إبراىيـ ربيع شحاتة         1ػ أػ1
 وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث             د/ عادؿ حسف سيد 1ػ أ0
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة      د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد 1ػ أ3
 ة واالجتماعية الرياضية رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوي ف عبده عبد اإللو      د/حس1ػ أػ4
 رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية      د/ ناصر مصطفي السويفي1ػ أػ5
 رئيس قسـ اإلدارة الرياضية أنور وجدي عمي الوكيؿ      د/1ػ أػ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية      عثماف مصطفي عثمافد/ 1ػ أػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي       يف عبدالرحمفد/ بياء الد1ػ أػ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي    أحمد أميف            د/ مناؿ1أ ػ9

 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية   د/عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ1ػ أ11
  رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب           أحمد فاروؽ خمؼد/ 1ػ أ11
 رئيس قسـ عمـو الحركة الرياضية       د/عمرو سميماف محمد  1أػ 10
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  ىرجة        د/مكاـر حممي أبو 1أػ 13
                                          أستاذ مترغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية  عبدالحفيظ    د/اخالص محمد 1أػ 14
 أستاذ متفرغ بقسـ عمـو الصحة الرياضية    اىيـ سالمة  د/بيي الديف إبر 1أػ 15
 أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  عيؿ إبراىيـ     د/محسف إسما1أػ 16
 أستاذ متفرغ بقسـ الرياضات المائية       د/عبدالعزيز عبدالحميد   1أػ 17
 أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية          بداهلل  د/مرواف عمي ع1أػ 18
 أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية  مد طو حمويش    د/عمرو مح1أػ 19
 مدير وحدة الجودة بالكمية  د عبدالحميـ      د/ىشاـ محم1أػ 01

،  بالسػادة أعضػاء المجمػس د/عميػد الكميػة ورئػيس المجمػس1رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    
  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

 

    ةةييضضااييررؿؿاا  ةةييببررتتؿؿاا  ةةييؿؿؾؾ

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  CCoolllleeggee    
    ااييففــؿؿاا  ةةععــااجج
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المذكرة الواردة مف األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بشأف  ػ:  األولالموضوع   
ئاسة مجمس قسـ تنحية األستاذ الدكتور / وجدي مصطفي الفاتح عف ر ب الخاصة 

  1التدريب الرياضي 
لقانوني وفي ضوء في ضوء الفتوي القانونية الواردة مف المستشار االقرار : ـ 

مف ىو أحدث  نصوص القانوف في ىذا الشأف ، وافؽ مجمس الكمية عمي تعييف
/ محمد لطفي السيد رئيسًا لذات القسـ لحيف االنتياء مف األستاذ الدكتور منو وىو

 1 مجمس التأديب
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / وكيؿ الكمية لشئوف  بشأف ػ :  الثانيالموضوع  

عميـ والطالب لمموافقة عمي رصد نتائج الطالب اآلتي أسمائيـ لسبب خطأ في الت
 سنوات سابقة أثناء الرصد وىـ : 

 عبدالرحمف ) باقية ( ػػ أميرة شحاتة أحمد 1
 ػػ خالد خميؿ منصور رسالف ) باقي ( 0
 ػػ محمود أحمد محمد عثماف ) باقي ( 3
 ػػ محمود فتحي بدر أحمد ) باقي ( 4
  د قدري صالح فيمي ) باقي ( ػػ محمو 5

  1وافؽ المجمس القرار : ـ 
( مف الالئحة الداخمية لمدراسات العميا  16،  15بشأف تعديؿ المواد ) ػ :  الثالثالموضوع  

بالكمية بالساعات المعتمدة والتي تنص عمي : " أف يحصؿ الطالب عمي معدؿ تراكمي أكبر مف 
 جستير والدكتوراه " لتسجيؿ موضوع البحث لممرحمتي الما 0

  1وافؽ المجمس القرار : ـ 
   
 

 القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس      
 

 ( طارق محمد صالح الديند/ 1) أ  (                              عمرو سليمان محمدد/1) أ



 
 

  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


