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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 الطارئ جتماع جملس الكليةإ

 م10/3/2020 بتاريخ  (200) رقم

ًً  ةإنه في تمام الساع وبمقر قاعة مجلس  م10/3/2020 لموافقا األثنين من يوم الحادية عشر ظهرًا
برئاسة  (200) رقمالطارئ  مجلس الكلية اجتمع الكلية الملحقة بمكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية.

 .ورئيس المجلس عميد الكلية .عليجمال محمد  السيد األستاذ الدكتور/
  كل من السادة : وحبضور

 عضواً  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ صالح محمد صالح -1
 عضواً  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ كمال سليمان حسن -2

 عضواً  لعليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات ا أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم -3

 عضواً  رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -4

 عضواً 
 عضواً  رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية عاصم صابر راشدأ.د/  -6

 عضواً  رئيس قسم علوم الصحة الرياضية شعبان عليأ.د/ عماد الدين  -7
 عضواً  قسم اإلدارة الرياضية والترويحرئيس  رانيا مرسي أبو العباسأ.د/  -8

 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ حامد حسين أحمد -9

 عضوًا من ذوي الخبرة ارة الرياضية والترويحأستاذ متفرغ بقسم اإلد أ.د/ عمرو محمد إبراهيم -10

 عضوًا عن القسم أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ حازم كمال الدين عبد العظيم -11

 عضوًا عن القسم أستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ عادل حسني السيد شواف -12

 عضوًا عن القسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ بقسم أ.د/ محمود عطية بخيت -13

 عضوًا عن القسم أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -14
 عضواً  مدير وحدة ضمان الجودة أ.د/ ياسر حسن حامد -15
عضــــــــــوًا عــــــــــن األســــــــــات ة  م الحركةاألستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلو  أ.م.د/ إنجي عادل متولي -16

 المساعدين

 عن احلضوروأعتذر  

 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة فؤاد رزق عبد الحكيمأ.د/  -
 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -

 عضوًا من ذوي الخبرة 
 عضوًا عن القسم أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -

 عضوًا عن المدرسين التدريب الرياضي وعلوم الحركة المدرس بقسم د/ طارق محمد عبد هللا بخيت -

 عضوًا من الخارج وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط السيد محمد عبد هللا د/ محمد -

 عضوًا من الخارج وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أ/ محمد محمود حسين -
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  و قام سيادته مبناقشة جدول األعمال األتي:
 

 وعات العامة:موضوعات التخطيط والتنسيق والموض :أواًل 
بشأن تفعيل قرار معالي السيد / رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات أو  -8104

 إنتقال بين المحافظات ضمن اإلجراءات اإلحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" ويقترح األتي :
 م لحين إشعار أخر14/3/2020- 11تأجيل المؤتمر العلمي للكلية المقرر عقده من  -1
 تقنين أعداد الطالب داخل المحاضرات النظرية. -2
 مراعاة التهوية الجيدة داخل قاعات وفصول المحاضرات -3

 وافق المجلس. القرار:
 ما يستجد من أعمال :              ثانيًا : 
م وفقًا 2019/2020ثاني من العام الجامعي تحديد مواعيد امتحانات أعمال السنة والعملي للفصل الدراسي ال -8105

 لما يلي :
 م.8/6/2020من  : الثاني نهاية الفصل الدراسيلنظري المتحان اإلمع  متحانات أعمال السنةضمن إ -1
 .م30/5/2020 : من اإلمتحانات العملية -2

 وافق المجلس. القرار:
 الصحية المتبعة بالكلية.تكليف قسم علوم الصحة الرياضية بمتابعة اإلجراءات  -8106
 وافق المجلس. القرار:
تكليف السيد أ.د/ كمال سليمان حسن. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بمتابعة تنظيم فعاليات خدمة عامة  -8107

 بالكلية ضمن درجات أعمال الخاصة بمقرر الكشافة والمرشدات.
 وافق المجلس. القرار:
تم عرضه من السيد أ.د/ ياسر حسن حامد. مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بشأن  اإلحاطة بالعلم بما -8108

 الكلية لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.متطلبات وحدة ضمان الجودة إستعداد 
 أحيط المجلس علمًا. القرار:

 
 ,,,في ذات اليومة الواحدة ظهرًا تمام الساع الجلسة فيوأنتهت 

 

                   أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس           أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 أ.د/ جـمـال مـحـمـد عـلـي                                               
 

 عميد الكلية


