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 (02سوان رقم )اع مجلس كلية التربية الرياضية بأإجتم

 81/7/0287الموافق الثالثاء  المنعقد يوم

 ةشراعفى تمام الساعة ال 81/7/0287الموافق الثالثاء إجتمع مجلس كلية التربية الرياضية بأسوان وذلك يوم 

 عميد الكلية ورئيس المجلس   صباحا ً برئاسة السيد األستاذ الدكتور / عبدالرحمن عبدالباسط مدنى  

  -وبحضور السادة :

 )وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب(         / أشرف  مصطفى احمد السيد األستاذ الدكتور -1
 )وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع(   / عادل محمد عبدالمنعم مكى  السيد األستاذ الدكتور -2
 (قسم المناىج  وطرق تدريس التربية الرياضيةأستاذ ب)     / عبد الناصر جبر حسين السيد األستاذ الدكتور -3
 المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية ()                / ناصر محمد شعبان  السيد الدكتور -4
                                                                             )وكيل وزارة الشباب والرياضة باسوان (                    / ىانى رشدى حسن  السيد االستاذ -5
                                                                                                         )وكيل مديرية التربية والتعميم بأسوان(                  / منال عبدالوىاب محمد مصطفى الدكتورة -6
  محمد ياسر نبيل                            ) رئيس اإلتحاد المصرى لمغوص واإلنقاذ(المواء /  -7

 محمد و وذلك لظروف خارجو عن ارادتيمالسيد المواء محمد ياسر نبيل والدكتوره /منال عبدالوىاب من كل  وقد اعتذر
وفى بداية الجمسة رحب السيد األستاذ الدكتور / رئيس المجمس بالسادة أعضاء المجمس وتمنى لمجميع 

  -التوفيق وناقش المجمس الموضوعات التالية :

  التصديق عمى محضر الجمسة السابقأوالً  : 
 : المصادقة   القرار
 تنفيذه من قرارات الجمسة السابقة  .ستعراض ما تم إ:  ثانياً 

 : تم تنفيذ جميع القرارات . القرار
   : مسائل التخطيط والتنسيق والمسائل العامة ثالثاً   



 محمد حامد فتحى محمدلرسالو الدكتوراه الخاصو بالسيد / النظر فى اعتماد لجنو الفحص _1
  . االداره الرياضيو والترويحالمدرس المساعد بقسم 

 الموافقوالقرار : 
 االداره الرياضيو والترويحالمدرس المساعد بقسم  محمد حامد فتحى محمدالنظر فى تعيين السيد/ _2

 .فى وظيفو مدرس بذات القسم
 القرار : الموافقو

 م 2102/ 2102النظر فى اعتماد نتيجو الطالب المسافرين لبولندا لمعام الدراسى _3
السيد االستاذ الدكتور عبدالناصر جبر عمى النتيجو والمطالبو بتعديل القرار : الموافقو مع تحفظ 

 البرتوكول الموقع بين جامعو اسوان وبين جامعو كاتفيوس ببولندا
النظر فى تحديد موعد الجراء االختبار لمطالب المسافرين لمدراسو ببولندا ووضع المعايير _4

 الخاصو بالقبول.
ان اليتم ان تكون المعايير كالتالى : و  موعد فى اول شير سبتمبرتحديد ال القرار : الموافقو عمى

ابتعاث الطالب الى بولندا اكثر من فصل دراسى واحد طوال سنوات الدراسو بالكميو وان يكون 
% عمى 25% من الدرجو عمى مستوى الطالب فى المغو االنجميزيو _  55التقييم كاالتى

 الطالب الرياضى % عمى مستوى 25مستوى الطالب العممى _ 
النظر فى مخاطبو مديريو التربيو والتعميم الرسال أسماء مدارس المرحمو االعداديو )بنين _بنات( _5

 مشتركو لتوزيع طالب الفرقو الرابعو عمى التدريب الميدانى.
القرار : الموافقو مع ارسال خطاب لمسيد مدير عام مديريو التربيو والتعميم لتحديد الساده موجيي 

لتربيو الرياضيو بمدينو أسوان لمعرفو افضل المدراس التى سوف يتم ارسال الطالب الييا مع ا
 نوع المدرسو اذا كانت ذكور ام ايناث ام مشتركوتحديد 

 رابعاً  : ما يستجد من أعمال 
بوظيفو السيده حنان محمد سامى حسن المعيده بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى النظر فى تعيين _1

 مدرس مساعد بذات القسم
 القرار: الموافقو

النظر فى توصيو لجنو شئون التعميم والطالب فى انشاء برنامج دبمومو مينيو فى االداره وتكنولوجيا االعالم _2
 الرياضى 

 القرار:الموافقو



المشروعات واالستثمار فى انشاء برنامج دبمومو مينيو فى اداره النظر فى توصيو لجنو شئون التعميم والطالب _3
 الرياضى

 القرار:الموافقو
 انتيى المجمس من األعمال                            

 رئيس المجمس            أمين المجمس      
 ا.د/ عبدالرحمن عبد الباسط مدنى                  د/ ناصر محمد                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


