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  التصديق عمى محضر الجمسة السابقةأوالً  :  

  استعراض ما تم تنفيذه من قرارات الجمسة السابقة   :  ثانياً  

  : والمسائل العامة التنسيقمسائل التخطيط و   : ثالثاً         
 

النظر فى الطمب المقدم من السيد الدكتور أحمد محمد شمروخ محمد الحاصل عمى  -1 .1
درجو دكتوراه الفمسفو فى التربيو الرياضيو عمى قبول انتدابو من وظيفو معمم أول تربيو 

رياضيو باداره دشنا التعميميو محافظو قنا الى وظيفو مدرس ماده بقسم مسابقات الميدان 
 الرياضيو جامعو أسوان  والمضمار بكميو التربيو

الطمب المقدم من الدكتور عز الدين درويش محمد المدرس بقسم االداره النظر فى   -2 .2
الرياضيو والترويح بكميو التربيو الرياضيو جامعو اسيوط عمى قبول انتدابو لقسم المنازالت 

عى ساعات أسبوعيا لمعام الجام 8والرياضات المائيو لتدريس مقرر السباحو بواقع 
2117/2118 

النظر فى الطمب المقدم من الدكتور عامر لطفى المدرس بكميو التربيو الرياضيو  -3 .3
 جامعو المنيا بغرض ندبو لتدريس مقرر المصارعو

النظر فى الطمب المقدم من االستاذ المساعد دكتور محمد سميمان محمد بكميو  -4 .4
 ر سالح الشيشالتربيو الرياضيو جامعو المنيا بغرض ندبو لتدريس مقر 

النظر فى الطمب المقدم من الدكتور أحمد محمد عارف المدرس بكميو التربيو  -5 .5
 الرياضيو جامعو المنيا بغرض ندبو لتدريس مقرر السباحو

النظر فى الطمب المقدم من الدكتور محمد شمندى يس بشان الموافقو عمى اشتراكو  -6  .6
بالموتمر الدولى ) واقع الرياضو العربيو بين الممارسو والمنافسو( الذى تنظمو دولو 

ببحث وعنوانو تاثير برنامج تدريبى   2117اكتوبر  31_  28الكويت خالل الفتره من 
 تتابع 111* 4ى تحسن زمن االتسميم والتسمم لناشئ باستخدام عصا التتابعو عم



فى الطمب المقدم من االستاذ الدكتور عادل محمد عبدالمنعم مكى  وكيل النظر  -7 .7
الكميو لشئؤن خدمو المجتمع وتنميو البيئو عمى ضم الدكتور/ طارق رمضان عمى 

يم بمكتب وزير برجاس مدير قطاع الخدمات واالنشطو بديوان عام وزراه التربيو والتعم
 التعميم ممثال لوزاره التربيو والتعميم 

النظر فى الطمب المقدم من لجنو شئون التعميم والطالب بشان الطالب ياسر يوسف  -8 .8
سالمو المقيد بالفرقو االولى بكميو التربيو الرياضيو جامعو جنوب الوادى بغرض نقمو الى 

 كميو التربيو جامعو اسوان
لمقدم من لجنو شئون التعميم والطالب بشان اعداد وتجييز النظر فى الطمب ا -9 .9

 المذكرات الدراسيو الخاصو بجميع الفرق الدراسيو بالكميو
لنظر فى الطمب المقدم من لجنو شئون التعميم والطالب بشان تحديد  -11 .11

ميعاد اختبارات الطالب المبعوثين الى اكاديميو كاتوفيست ببولندا واتخاذ مايمزم تجاه 
 ىمسفر 

النظر فى الطمب المقدم من لجنو شئون التعميم والطالب بشان تشكيل  -11 .11
 المجان المنبثقو من مجمس الكميو )مرفق طيو تشكيل المجان (

النظر فى الطمب المقدم من لجنو شئون التعميم والطالب بشان الطالب  -12 .12
 2118/ 2117المحولين من والى الكميو وذلك وفقا لمشروط والقواعد لمعام الدراسى 

 )مرفق طيو قائمو باسماء الطالب (
الطمب المقدم من مدير عام شئؤن التعميم بالجامعو بالموافقو او النظر فى  -13 .13

من عدمو عمى قبول التحويالت الخاصو بالطالب )الموضح اسمائيم بالمذكره المرفقو( 
 2117الجامعى من كميات غير متناظره الى كميو التربيو الرياضيو باسوان فى العام 

م وحاصمين عمى الثانويو العامو من سنوات سابقو داخل النطاق الجغرافى  2118/
 ومستوفين شروط التحويل والئقين فى اختبارات القدرات

 النظر فى الطمب المقدم من لجنو شئون البيئو بشأن انشاء المراكز التاليو :                    -14 .14
شارات الفنيو والدراسات التدريبيو والتاىيميو بكميو التربيو _مركز الخدمو العامو واالست1

_مركز الخدمو الكاديميو الرياضو بكميو التربيو الرياضيو                                       2الرياضيو جامعو أسوان   
 _ مركز الخدمو العامو لمنشر العممى والبحوث بكميو التربيو الرياضيو3
15. 15 

 
لطمب المقدم من لجنو شئون البيئو بشأن  اعتماد لوائح المراكز التاليو :            النظر فى ا - .16

_الئحو مركز الخدمو العامو واالستشارات الفنيو والدراسات التدريبيو والتاىيميو بكميو 1



_ الئحو مركز الخدمو الكاديميو الرياضو بكميو التربيو 2التربيو الرياضيو جامعو أسوان 
_  الئحو مركز الخدمو العامو لمنشر 3                                    الرياضيو   

 العممى والبحوث بكميو التربيو الرياضيو
النظر فى الطمب المقدم من لجنو الدراسات  -16 .17

العميا بشأن الموافقو الموافقو عمى مشروع الئحو المجمو العمميو لعموم التربيو البدنيو 
 ميو التربيو الرياضيووالرياضيو المتخصصو بك

النظر فى الطمب المقدم من السيد / أسامو رجب عبدالمعبود سعودى المدرس  -17 .18
 المساعد بقسم االداره الرياضيو والترويح لتعيينو فى وظيفو مدرس فى ذات القسم 

 . رابعًا :  مايستجد من أعمال
 18- عبدالمنعم مكى بشان  النظر فى الطمب المقدم من السيد االستاذ الدكتور/عادل محمد

الموافقو عمى انشاء مركز تدريب وتاىيل متخصص ومنح التراخيص الدوليو واالفريقيو 
 والعربيو لرياضو الكانوى والكياك وذلك بالتعاون مع االتحاد المصرى لمكانوى والكياك

 19-  8النظر فى إنتداب أ.د/ عبدالرحمن عبدالباسط مدنى عميد الكمية لجامعة أسيوط 
 ساعات 

 21- د عادل محمدغبد المنعم مكي وكيل الكمية لجامعة جنوب الوادى 1النظر في إنتداب ا
 ساعات  8

 21-  نظر فى إعتماد المقاصة الخاصة الخاصة بالطالب المحولين من جامعة العريش إلى
 1سوان جامعة أ

 22-  النظر في تسجيل موضوعات االبحاث الخاصة بالوافدين فى مرحمة الدراسات العميا
 لدرجة الدكتوراه

 23-  النظر فى الطمب المقدم من الطالب عبداهلل شوقى عثمان سميم بقبول تحويمو من كمية
 التربية الرياضية جامعة أسيوط إلى كمية تربية رياضية جامعة أسوان

 
 
 


