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 لمجلس الكلية( 76)الجلسة رقم  اجتمـاع محضر

 22/22/2202، والمنعقدة بتاريخ2202/3202الجامعي في العام 
 

 

 جامععععة  لرال عععيخ  –اجتمعععج مجلعععس الكليعععة بقالعععة مجلعععس الكليعععة بملنعععى  ليعععة التربيعععة الريا عععية 

 تعععععى  ، والممتعععععدم02/00/2102الموافععععع   االثنعععععي  فعععععي امعععععام السعععععالة الحاييعععععة ل عععععر  عععععلا ا  يعععععوم 

 .م2102م، وذلك اللتماي نتيجة يور نوفملر 22/00/2102

 .يد الكليةـلم -أشرف للدالعزيز أ مد /الد تور األستاذ برئاسة السيد 

 -: ادةـور كل من الســوحض

 و يل الكلية ل ئون الدراسات العليا واللحوث ــةجمـــال أ مــــد ســــالمـ/ الد تور األستاذ  السيد- 0

 و يـــل الكليـــة ل ئــــون التعـليــــم والطــــالب  لـحـــى محـمــــد ســـــراج/ الد تور األستاذ السيد -2

 ة ــة الليئــة المجتمج وانميــون خدمـئــة ل الكليو يل  شــريــــف للــــى طــــــه/ السيد األستاذ الد تور- 2

 القائم بألمـــال رئيـــس قســــــم اإليارة الـــريـــا يـــــــــة مــديحــة محمــــد اإلمــــام/ السيد األستاذ الد تور -4

 القائم بألمـال رئيـــس قســــم للــــوم الحر ــــة الريا ـــيــة طــــارق لــزالدي  أ مــد/ تاذ الد تورالسيد األس -5

 رئيـــس قســــــم التــــــدريـــب الـــريـــا ــــــى أشـــرف إبراهيـم للـدالقــاير/ السيد الد تور -6

 القائم بألمـال رئيـــس قســــم للــــوم الصحــــة الريا ـــيــة هللدالحليـم مصطلـى لكاشـ/ السيد الد تور -7

 القائم بألمــال رئيــــس قســــم للــــم النلــس الريــا ـــــــى محمــد للـد الســالم أبوريـه/ السيد الد تور -8

 بقســــم للــــم النلــس الريــا ـــــــى ممثــال  لـ  األســـااـذة لـايل للـدالحليــم  يــــــــدر/ السيد الد تور -9

 ة بالتــنـــــــــــــاوبــــــدرس بالكلــيـــــــــــــدم مـــــأقــــــــــ و يــد  لحــــى للــــدالغلــار/ السيد الد تور -01

 

 وقــــد يلـــــى لحضـــــور االجتمـــــــــــــــاع
 

 المدير التنليذى لم روع  مان الجوية بالكلية أ ـــمد محــــــمد زينـــــه/ ي

 أميـــ  الكليــــــة للــى محمــوي الصنلــــاوى/ السيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسععععععم   " لميععععععد الكليععععععة ورئععععععيس الجلسععععععة بععععععذ ر /  تورالععععععد األسععععععتاذ ثععععععم اسععععععت ل السععععععيد

، ثععععععم شععععععرع سععععععياياه فععععععى الن ععععععر  ، ور ععععععب سععععععياياه بالسععععععاية ألضععععععا  المجلععععععس"الععععععر م  الععععععر يم 

 . فى جدول األلمال 

 
 

لمجلعععععس الكليعععععة فعععععى الععععععام ( السعععععتونو السايسعععععة) محضعععععـر اجتعععععـماع الجلسعععععة : 0/0المو ـــــوع 

 . م21/01/2102ريخ والمنعـقدة بتـا 2102/2102الجامعي 

 

 .المصــــــايقــــــة : ــــرارــالقـــــــــــــــ
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

الخطععععاب الععععواري معععع  المجلععععس األللععععى للجامعععععات ب ععععأن مععععا ناق ععععه المجلعععععس  : 2/0المو ـــــوع 

 ليععععةوم خطععععة الترشععععيحات للمنا ععععب الد29/9/2102بجلسععععته المنعقععععد  بتععععاريخ 

 عععيم لقعععد المعععدامرات الدوليعععة وقعععرر المجلعععس التو عععية لعععدى ر سعععا  ولمليعععة ان

    ( .0986لسنة  221)الجامعات باإللتزام بقرار رئيس مجلس الوزرا  رقم 
 

  : تمصـــادقــا 1

  :ةــاطــاإلحموضوعات  2
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 .أ يط المجلس للما   : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 

يريعععة بععع را  دب عععأن المكاالعععة العععواري مععع  مديريعععة ال عععلاب والريا عععة لموافعععاة الم  2/2المو ـــــوع 

 . مقتر ات المديرية نحو قانون الريا ة الجديدو

 .أ يط المجلس للما   : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

" بايوميععععديكا " ب ععععأن الخطععععاب الععععواري معععع  ال ععععر ة ال ندسععععة للمعععععدات الطليععععة   2/0المو ـــــوع 
" المععععععدامر الععععععدولي األول بتقععععععديم خععععععالق ال ععععععكر والتقععععععدير للكليععععععة لحضععععععور 

وإاا ععععععة اللر ععععععة " المسععععععتجدات المجتمعيععععععة ولالقت ععععععا بالممارسععععععة الريا ععععععية
ات ععععرف ال عععر ة بتقععععديم ج ععععاز ، أج زا ععععا للععععى الحا عععري  والمععععدلوي  لععععر 

 . مليوار محمول   دية للكلية
 

 

للمعععععدات ل ندسععععية وافعععع  المجلععععس للععععى قلععععول ال ديععععة المقدمععععة معععع  ال ععععر ة ا : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 .اقديم خالق ال كرمج  "بايوميديكا " الطلية 
 

العععععذى ية الخعععععريجي  المعينعععععي  بالجامععععععة وب عععععأن اإللتمعععععاس المقعععععدم مععععع  السعععععا  2/2المو ـــــوع 

" مععععدرس مععععاية " يلتمسععععوا فيععععه اكلععععيل م بالعمععععل فععععى  ليععععة التربيععععة الريا ععععية 

 .طلقا  لتخصصاا م
 

 

لتعععوافر  ، وذلعععكلعععى معععدرس معععايةإقعععرر مجلعععس الكليعععة أن الكليعععة ليسععع  فعععى  اجعععة  : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 .ألضا  هيئة التدريس ومعاوني م فى جميج التخصصات
 

مسععععد سعععيد لعععويس لتذ يعععة / ب عععأن الطلعععب المقعععدم مععع  السعععيد األسعععتاذ العععد تور   2/2المو ـــــوع 

 .م2102وارشيح سياياه للحصول للى جائزة النيل لعام 
 

مسعععععد سععععيد لعععععويس / األسععععتاذ الععععد تور  وافعععع  المجلععععس للععععى ارشععععيح السععععيد : ــــرارـــــــــــــــــالق

 .م2102للحصول للى جائزة النيل لعام 
 

نتعععداب السعععيد بن عععا إل الخطعععاب العععواري مععع   ليعععة التربيعععة الريا عععية جامععععة ب عععأن  2/4المو ـــــوع 

بمر لععععة الدراسععععات العليععععا للتععععدريس لععععايل للععععدالحليم  يععععدر / األسععععتاذ الععععد تور

 .سلوليا  إوذلك لمدة يوم م 2102-2102للعام الجامعي 
 

 . واف  المجلس : ــــرارــالقـــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

و يععععل الكليععععة ل ععععئون الدراسععععات / المععععذ رة المقدمععععة معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد تور  4/0المو ـــــوع 

مر العععدولى األول لابعععداع الريا عععي اإلنت عععا  مععع  لقعععد المعععدا العليعععا واللحعععوث ب عععأن

م احعععععع  لنععععععوان 8/00/2102و الععععععذى أقععععععيم بالكليععععععة يععععععوم الخمععععععيس الموافعععععع  

اععععععم إسععععععتخال  " المسععععععتجدات المجتمعيععععععة ولالقت ععععععا بالممارسععععععة الريا ععععععية"

 -:التو يات التالية

وزارة  ،للععععى يور  ععععل معععع  وزارة الريا ععععة  الجديععععد  ععععرورة الععععنق بالدسععععتور .0

ة التحتيعععععة والمن ععععع ت الريا عععععية إلاا عععععة فر عععععة ال عععععلاب فعععععى اعععععوفير اللنيععععع

 

  :الموضعات العامه 3

  :الدراسات العليا 4
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 .ممارسة الريا ة لكل فئات المجتمج

للعععى  عععرورة إسعععتقالل ال يئعععات الريا عععية األهليعععة العععنق فعععى الدسعععتور الجديعععد  .2

اإلاحععععايات الريا ععععية واللجنععععة األولمليععععة لعععع  التععععدخل الحكععععومى إال  ععععالنواي  و

ئعععات مسعععئولية إنتقعععا  فيمعععا يخعععق اإلشعععراف المعععالى واإليار  واتعععر  ل عععذ  ال ي

ورلايعععععة الموهعععععوبي  واعععععأهيل م وان عععععيم وإيارة ريا عععععة المنافسعععععات وا عععععكيل 

 .الريا يةمجالس إيارة األندية 

يعععععنق ويعععععن م ويخطعععععط أن ي عععععار  الريا عععععيون فعععععى  عععععيا ة الدسعععععتور العععععذى  .2

خا عععة ألضعععا  هيئعععة التعععدريس وال يئعععة المعاونعععة بكليعععات ، للريا عععة المصعععرية

  .التربية الريا ية

ج المصعععر  فعععى ألقعععاب معيعععة التعععى طعععرأت للعععى المجتمعععتسعععة المسعععتجدات المجيرا .4

 .يناير 25ثورة 

  .اإللدايية ية بمدارس المر لة اإلبتدائية ولوية يروس التربية الريا .5
 

 .او يات المدامرللى  واف  المجلس : ــــرارــالقـــــــــــــــ
 

 

و يععل الكليععة ل ععئون الدراسععات العليععا / د األسععتاذ الععد تورالمععذ رة المقدمععة معع  السععي ب عأن  4/2المو ـــــوع 

ب ععأن ا ععكيل لجنععة  5/00/2102موافقععة مجلععس قسععم التععدريب بتععاريخ واللحععوث للععى 

بسععمة محمععد الحسععيني بقسععم / اإلشععراف لمو ععوع بحععج الماجسععتير المقععدم معع  المعيععدة

ااثير ادريلات الر ية للي بعع  القعدرات اللصعرية ومسعتو  " التدريب الريا ي بعنوان 

 :نة اإلشراف  تالي للي أن ا كل  لج" األيا  الم ار  لالللي انس الطاولة 

قسم التعدريب الريا عي  -أستاذ التدريب الريا ي " أشرف للد العزيز أ مد / ي .أ -0

 ". لية التربية الريا ية جامعة  لر ال يخ -

 لية  -قسم ادريب األلعاب  -أستاذ ادريب ألعاب المضرب " ياسر  مال  نيم / ي .أ -2

 ".جامعة األسكندرية –التربية الريا ية بأبي قير 
 

 .واف  المجلس للى الت كيل المقدم : ــــرارــالقـــــــــــــــ
 

و يععل الكليععة ل ععئون الدراسععات العليععا / ب عأن المععذ رة المقدمععة معع  السععيد األسععتاذ الععد تور  4/2المو ـــــوع 

ب ععأن ا ععكيل لجنععة  5/00/2102موافقععة مجلععس قسععم التععدريب بتععاريخ واللحععوث للععى 

أسععما  للععد الععرازق للععد الععدايم / اجسععتير المقععدم معع  المعيععدةاإلشععراف لمو ععوع بحععج الم

اأثير التدريلات النولية للي مسعتو  األيا  " ولنوان اللحج ، ال رنوبي المعيدة بالقسم 

للعي أن ا عكل  " الم ار  والقدرة للي التلكير الخططي ال جعومي لالللعي الكعرة الطعائرة 

 :لجنة اإلشراف  تالي 

 ليعة  -قسعم التعدريب الريا عي  -سعتاذ التعدريب الريا عي أ"شريف للي طه / ي .أ -0

 ".جامعة  لر ال يخ  –التربية الريا ية 

قسعم التعدريب  -أسعتاذ مسعالد الكعرة الطعائرة " خالد محمد زياية الدسوقي / ي .م.ا -2

 ".جامعة المنصورة  – لية التربية الريا ية  -الريا ي 
 

 .لس للى الت كيل المقدمواف  المج : ــــرارــالقـــــــــــــــ
 

 

 

لععععدل المسععععتحقي  لالكليععععة ب ععععأن  أمععععي / المععععذ رة المقدمععععة معععع  السععععيد األسععععتاذ   5/0المو ـــــوع 

الحسعععابات بالكليعععة شععع ريا  بليعععان السعععاية  الجامععععة وموافعععاة السعععيد األسعععتاذ رئعععيس

 .لدل الجامعةئة التدريس ومعاوني م المستحقي  لاألسااذة ألضا  هي

  :شئون أعضاء هيئة التدريس 5
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  .أ يط المجلس للما   : ــــرارــــــــــــالقـــــ

رئعععععيس قسعععععم للعععععوم الصعععععحة / مععععع  السعععععيد األسعععععتاذ العععععد تورالمعععععذ رة المقدمعععععة   5/2المو ـــــوع 

أ معععد ابعععراهيم أ معععد محمعععد شعععللي / الريا عععية ب عععأن الموافقعععة للعععى العععر  المعيعععد 

 –نععععي  يععععوم أسععععلوليا  للدراسععععة بمر لععععة الماجسععععتير بكليععععة التربيععععة الريا ععععية للل

 .جامعة األسكندرية

 

أ معععد ابعععراهيم أ معععد محمعععد شعععللي العععر  يعععوم / معععنح المعيعععدللعععى  وافععع  المجلعععس : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 .أسلوليا  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

و يععععل الكليععععة ل ععععئون التعلععععيم / معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد تور المععععذ رة المقدمععععة   5/2المو ـــــوع 

ريحععععاب محمععععد / المعيععععدة ، أ مععععد مصععععلا  فتععععو  /والطعععالب ب ععععأن الععععر  المعيععععد 

سعععلوع للدراسعععة بمر لعععة الماجسعععتير إذ عععى بعععدر يعععومي األثنعععي  و الثالثعععا  مععع   عععل 

 .بجامعة االسكندرية

ريحععععاب / المعيععععدة ، أ مععععد مصععععلا  فتععععو / المعيععععد  الععععر وافعععع  المجلععععس للععععى  : ــــرارــالقـــــــــــــــ

سععععلوع للدراسععععة بمر لععععة إمعععع   ععععل  محمععععد ذ ععععى بععععدر يععععومي األثنععععي  والثالثععععا 

 .الماجستير بجامعة االسكندرية

 

 التعععرويح الريا عععيرئععيس قسعععم / ب ععأن الطلعععب المقعععدم معع  السعععيد األسعععتاذ العععد تور  5/4المو ـــــوع 

األلعععععععاب "مععععععاية ل معيععععععد" 0"اكليععععععف لععععععدي   اجععععععة القسععععععم الععععععى بخصععععععو 

  .م2102-2102العام الجامعى " الصغيرة

   .واف  المجلس : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 

 

 

و يععععل الكليععععة ل ععععئون التعلععععيم / المععععذ رة الععععوارية معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد تور  : 6/0المو ـــــوع 

مععع  الالئحعععة الداخليعععة للكليعععة والتعععى اعععنق ( 05)والطعععالب بتلعيعععل أ كعععام المعععاية 

ة وموافقععع( أن ي عععتر  الطالعععب فعععى ر لتعععي  للميتعععي  خعععالل فتعععرة الدراسعععة ) للعععى 

وموافقععععة مجلععععس ، م 01/8/2119بتععععاريخ ( 09)مجلععععس الكليععععة بجلسععععته رقععععم 

وموافقععععة ، م 02/8/2119شععععئون التعلععععيم والطععععالب بجلسععععته المنعقععععدة بتععععاريخ 

إقتعععععرا  إقامعععععة معسعععععكر ، م 24/8/2119بتعععععاريخ  (42)مجلعععععس الجامععععععة رقعععععم 

جعععامعي فعععى الععععام ال( يفععععة اللعععرا  )للطعععالب المقيعععدي  باللرقعععة الثالثعععة والرابععععة 

 . م2102-2104

 .واف  المجلس : ــــرارــالقـــــــــــــــ

لععععدم ب عععأن  معععدير مكتعععب رئعععيس الجامععععة/ مععع  السعععيد األسعععتاذ  الخطعععاب العععواري : 6/2المو ـــــوع 

 ،مسععععابقات الرمععععي "وجععععوي مكععععان لتععععدريس بععععع  المقععععررات اإلجلاريععععة وهععععى 

أشععععر رئععععيس  .التعليميععععة ممععععا يعععععوق العمليععععة  "ال ععععو ى ، ععععرة القععععدم ، الوثععععب 

الجامععععععة باسعععععتخدام إسعععععتاي  لرال عععععيخ الريا عععععي إلسعععععتكمال المقعععععررات   يعععععر 

 .المتوفرة بالجامعة 
 

  :تعليم والطالبشئون ال 6



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام
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إليجععععار رة ة للععععى األقسععععام العلميععععة بتقععععديم مععععذ للمععععا  مععععج التنليعععع أ ععععيط المجلععععس : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 .الماللب المطوبة

و يععععل الكليععععة ل ععععئون التعلععععيم / ة معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد تورالمععععذ رة المقدمعععع : 6/2المو ـــــوع 

قعععرار المجلعععس األللعععى للجامععععات والمتضعععم  بجلسعععته المنعقعععد  ب عععأن والطعععالب 

- :م و التى اتضم 20/5/2102بتاريخ ( 570)رقم 

واللرقععععة  ،باللرقعععة اإللداييعععة" معععدخل الحاسعععب ا لععععى " الععععوية لتعععدريس مقععععرر 

  .ب ا فرقة إلداييةاألولى بالكليات التى ليس 
 

 ععععم  المقععععررات اإلجلاريععععة األساسععععية باللرقععععة  أن مقععععرر الحاسععععب ا لععععىبمععععا  : ــــرارــالقـــــــــــــــ

المجلععععس لععععدم ادريسععععه الثالثععععة والرابعععععة فععععى الالئحععععة الداخليععععة للكليععععة، قععععرر 

 .لللرقة األولى
 

و يععععل الكليععععة ل ععععئون التعلععععيم / تورالمععععذ رة المقدمععععة معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد  : 6/4المو ـــــوع 

يرجعععة )والطعععالب ب عععأن الن عععر فعععى معععنح الطعععالب النعععاجحي  فعععى اإلمتحعععان الن عععائى 

يور نعععععوفملر )والتعععععى يسعععععتحقون ا فعععععى ( اللكعععععالوريوس فعععععى التربيعععععة الريا عععععية

 .%011طالب وطاللة بنسلة مئوية ( 22)ولديهم ( م2102

يرجععععة )مععععنح الطععععالب النععععاجحي  فععععى اإلمتحععععان الن ععععائى للععععى وافعععع  المجلععععس  : ــــرارــالقـــــــــــــــ

 .(اللكالوريوس فى التربية الريا ية
 

و يععععل الكليععععة ل ععععئون التعلععععيم / المععععذ رة المقدمععععة معععع  السععععيد األسععععتاذ الععععد تور : 6/5المو ـــــوع 

والطععععالب ب ععععأن محضععععر إجتمععععاع لجنععععة الممتحنععععي  لنتيجععععة امتحععععان يور نععععوفملر 

 .م2102

 .أ يط المجلس للما   : ــــرارــــــــــالقـــــــ

 . الثانية ظهرا  و انتهى بحمد هللا تعالى المجلس في تمام الساعة 

 أمين المجلس
 

 (وحيد صبحى عبد الغفار/ د)

  

 عميد الكلية  

 ورئيس المجلس
 

 (أشرف عبد العزيز أحمد/ د.أ)

 

 يعتمد ،،  

 رئيس الجامعة 

 

 (ىماجد عبد التواب القمر/ د.أ)

  


