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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 الطارئ جتماع جملس الكليةإ

 م26/7/2020 بتاريخ  (206) رقم

ًً  ةإنه في تمام الساع وبمقر قاعة مجلس  م26/7/2020 لموافقا األحد من يوم الحادية عشر ظهرًا
برئاسة  (206) رقمالطارئ  مجلس الكلية اجتمع الكلية الملحقة بمكتب السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية.

 .ورئيس المجلس عميد الكلية .يجمال محمد عل 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  ليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات الع أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم -3

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

 عضواً  رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية عاصم صابر راشدأ.د/  -5

 عضواً  رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -6

 عضواً  قسم اإلدارة الرياضية والترويحرئيس  رانيا مرسي أبو العباسأ.د/  -7
 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة فؤاد رزق عبد الحكيمأ.د/  -8

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

 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ حامد حسين أحمد -11

 القسمعضوًا عن  أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -12

 عضوًا من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ عمرو محمد إبراهيم -13

 عضوًا عن القسم أستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ عادل حسني السيد شواف -14

 عن القسم عضواً  أستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمود عطية بخيت -15

 عضوًا عن القسم أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ عبد هللا فرغلي أحمد -16

 عن احلضوروأعتذر  

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

 عضواً  مدير وحدة ضمان الجودة أ.د/ ياسر حسن حامد -15

 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 -

 

 



 3 )مـا بعده صفحة      (

  جدول األعمال األتي:و قام سيادته مبناقشة 
 

 موضوعات التخطيط والتنسيق والموضوعات العامة: :أواًل 
في  ضيوت توهنهيال الدذلية إقتراح تعديل الالئحة الداخلية بإضافة ضوابط إستخدام نظام التعليم الهجين    ذللي   -8299

بتفويض السند أ.د/ ذزير التعليم العال  ذالبحث العلمي . في  ذضيظ نظيام الد اسية المالئيم بمرتلية التعلييم العيال  
 .ذفقَا للمستجدال الطا ئة

 بتاريخ (1917( من الئحة الكلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )15،  9 مجلس تعديل المادتين )الوافق  القرار:
 م وفقًا لما يلي12/9/2004

 

 بعد التعديل قبل التعديل المادة

 مـــــادة
(9) 

مدة  -أ
ونظام 
 الدراسة

البكيييييالو يوا فييييي  التر يييييية  د هيييييةميييييدر الد اسييييية ل نيييييل 
الرياضيييييييية تخييييييييي  تيييييييد يا التر يييييييية الرياضيييييييية / التيييييييد ي  

فييييو   8الرياضييي  / اردا ر الرياضيييية  أ  يييظ سييي وال هام يييية  
 اسة عل  أساا نظام الفيلن  الد اسينن  في  د اسية  ذتكون الد

 خمسة عشر أسبوعًا.د اس  العام ذمدر كل فيل 
 

ويجوز لمجلس الكلية بعـد أخـر رأي مجلـس القسـم المخـت  
وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تـدريس مقـرر أو ار ـر بـنم  

 لما يلي : التعليم الهجين ، بحيث تكون الدراسة وفقاً 
 التعليم عن بعد وجها لوجه نظام التعليم         المقررات

 %50 %50 النظرية
 %40 %60 العملية

على أن يتم عرض ذلك على مجلـس شـئون التعلـيم والطـالب بالجامعـة 
 للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة العتماده.

مــــادة 
(15) 

  إلى الفرقة التالية خالل ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها
التخصصية( إذا كان ناجحًا  –المرحلة الواحدة )األساسية 

فى جميع المقررات الدراسية أو راسبًا فيما ال يزيد عن 
 ما عدا )اللغة اإلنجليزية(. -مقررين

  ال ينقل الطالب من المرحلة األساسية )الفرقة األولى
والرابعة( إال إذا وال انية( إلى المرحلة التخصصية )ال ال ة 

 ران ناجحًا فى جميع مقررات المرحلة األساسية.
  يعقد فى شهر سبتمبر امتحانًا لطالب المرحلة األساسية

 للراسبين فيما ال يزيد عن مقررين من مقررات المرحلة.
  يعقد فى شهر نوفمبر امتحانًا لطالب الفرقة النهائية

 للراسبين فيما ال يزيد عن مقررين.

 

  يجوز لمجلا الكلية بعد أخذ  أي مجلا القسم المختي ذتس  ذ
طبيعة المقر ال الد اسية   أن يقر  عقد االمتحان إلكترذنيًا ف  
مقر  أذ أكثر   كما يجوز عقد االمتحان ف  كل المقر  أذ هزت م ه 
بما يسمح بتيحيحه إلكترذنيًا   ذعل  أن يتم عرض لل  عل  

ن التعليم ذالطالب بالجامعة للموافقة عليه ذ فعه إل  مجلا شئو 
 مجلا الجامعة العتماده

 

م لطييالب مرتليية الد اسييال العليييا 2019/2020تأهنييل اختبييا ال الفيييل الد اسيي  الثييان  للعييام الجييامع   إقتييراح -8300
أدات ارختبييا ال نظييرًا الييذي  ليي  يتمك ييوا ميي  الح ييو  ذ الوافييدي  دكتييو اه  لكافيية الطييالب  –ماهسييتنر  – دبلييوم 

 للظرذف الراه ة مظ هائحة كو ذنا ذتوقف تركة الطنران.
 .وافق المجلس القرار:

 ,,,في ذات اليومة الواحدة ظهرًا الجلسة في تمام الساعوأنتهت 
       جمللسرئيس ا                 أمني اجمللس          

 أ.د/ جـمـال مـحـمـد عـلـي                            أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد
 

 عميد الكلية


