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 مذكرة للعرض

 على السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية
 

 72/7/7228 الموافق الثالثاءيوم المنعقدة  ( 72رقم ) مجلس الكليةنظرا النتهاء 

ببدل جلسات نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على صرف المكافاة الخاصة 

-:أعضاء المجلس وفقا للتشكيل اآلتى للسادة  مجلس الكلية   

األسم         م  التوقيع  
عبدالرحمن عبدالباسط مدنىأ.د/ 1   
  أ.د/ اشرف مصطفى احمد 2
عادل محمد عبدالمنعم مكىأ.د/  3   
عبدالناصر جبر حسين أ.د/  4   
  أ.م.د/ مصطفى محمد جمعة  5
شيرين محمد خيرى األتربىد/  6   
  أ/ هانى رشدى حسن 7

 

واألمر معروض على سيادتكم,,,برجاء التكرم بالموافقة   

           أمين المجلس                                          

ىشيرين محمد خيرى األتربد/                                                      
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72/7/7208( بتاريخ 77جدول أعمال مجمس الكمية رقم )               

  الجمسة السابقةالتصديق عمى محضر أوالً  :  

استعراض ما تم تنفيذه من قرارات الجمسة السابقة   :  ثانياً    

  : والمسائل العامة التنسيقمسائل التخطيط و   : ثالثاً         
 

 قسم اإلدارة الرياضية والترويح لمموافقة عمى : النظر فى الطمب المقدم من  -1
حالل مقرر الموائح المنظمة لمهيئات الشبابية والرياضية.  -  تغيير مقرر الترويح لمفئات الخاصة لمفرقة الرابعة وا 
 عمل دبمومة وماجستير فى اإلدارة الرياضية والتسويق الرياضى وضمهما لمعهد الدراسات األفريقية بالجامعة. -

 النظر فى الطمب المقدم النتداب د عادل محمد عبدالمنعم مكى لجامعة اسيوط  -2
 

 
 ما يستجد من أعمال :

 
 
 
 
 
 
 

(77جتماع مجمس كمية التربية الرياضية بأسوان رقم )إ محضر          
                   المنعقد يوم الثالثاء الموافق  7/72/ 7208م 
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  ظهرًا  الثانيةم  فى تمام  الساعة 22/2/2218الموافق  الثالثاء الرياضية  بأسوان فى يوماجتمع مجمس كمية التربية 

عميد الكمية     -ستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد الباسط مدنىبرئاسة السيد األ  
  -: وحضور كاًل من

التعميم والطالب()وكيل الكمية لشئون              / أشرف  مصطفى احمد   السيد األستاذ الدكتور_0  
( وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع)     عادل محمد عبد المنعم مكى/  السيد األستاذ الدكتور_7  
(قسم المناىج  وطرق تدريس التربية الرياضيةب أستاذ)           / عبد الناصر جبر حسين السيد األستاذ الدكتور_3  
(أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس)               محمد مصطفى جمعة / األستاذ المساعدالسيد _4  
)مدرس بقسم مسابقات الميدان والمضمار(        شيرين محمد خيرى األتربى        السيدة الدكتورة/  -5  
  )وكيل وزارة الشباب والرياضة باسوان (                           / هانى رشدى حسن السيد االستاذ_6
 

 وقد اعتذر كال من السيد المواء محمد ياسر نبيل وذلك لظروف خارجو عن ارادتو االستاذه منال عبدالوىاب محمد مصطفى 
 وذلك لظروف خارجو عن ارادتيا                 

 وفى بداية المجمس رحب السيد األستاذ الدكتور رئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس وتمنى  لمجميع
-: ش المجمس الموضوعات التاليةالتوفيق وناق   

  التصديق عمى محضر الجمسة السابق اواًل :       
المصادقة  :  القرار     
.نفيذه من قرارات الجمسة السابقة استعراض ما تم تثانيًا :       

.: تم تنفيذ جميع القرارات  القرار   
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مسائل التخطيط والتنسيق والمسائل العامة :  ثالثاً     
 : النظر فى الطمب المقدم من  قسم اإلدارة الرياضية والترويح لمموافقة عمى : األولالموضوع  -1
حالل مقرر الموائح المنظمة لمهيئات الشبابية والرياضية.  -  تغيير مقرر الترويح لمفئات الخاصة لمفرقة الرابعة وا 

 القرار : يعرض مع التعديالت التى تجرى فى الالئحة بصفة عامة .
 ماجستير فى اإلدارة الرياضية والتسويق الرياضى وضمهما لمعهد الدراسات األفريقية بالجامعة.عمل دبمومة و  -

عتراض األستاذ الدكتور/ عبدالناصر جبر حسين .  القرار : تمت الموافقة مع تقديم البرنامج وا 
النتداب  د عادل محمد عبدالمنعم  مكى لجامعة اسيوط يوم : النظر فى الطمب المقدم  الثانىالموضوع  -2

 : ساعات ( أسبوعيا   8واحد ) 
 القرار : تمت الموافقة .

 
 إنتيى المجمس من األعمال

 
 

أمين المجمس                                                             رئيس المجمس        
 

 شيرين محمد خيرى األتربى                                           أ.د/ عبدالرحمن عبدالباسط مدنى 
 

 


