
 

 

 

ركهيف انضيذ األصزبر انذكزىر أدًذ صعذ انذيٍ يذًىد عًر نهقيبو ثأعًبل عًيذ كهيخ انزرثيخ 

 انريبضيخ ثُيٍ

 

أدًذ صعذ قرر األصزبر انذكزىر عصبو انكردي رئيش جبيعخ االصكُذريخ ركهيف انضيذ األصزبر انذكزىر 

وكيم كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ نشئىٌ انزعهيى و انطالة نهقيبو ثأعًبل عًيذ انكهيخ  -انذيٍ يذًىد عًر

و نذيٍ صذور انقرار انجًهىري ثزعييٍ عًيذ انكهيخ  1/8/7112ثجبَت عًم صيبدره و رنك أعزجبراً يٍ 

 أو أَزهبء يذح وكبنخ صيبدره أيهًب أقرة.

 



 

 

 

 انذكزىر ونيذ صهيًبٌ رئيضبً نقضى أصىل انزرثيخ انريبضيخ أغضطش انجبري 1

 

على قيام الدكتور وليد سليمان إسماعيل محمود  31/6/7132وافق رئيس جامعة األسكندرية بتاريخ 
األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم بكلية  –الصعيدى 

 .أغسطس الجارى 3عتباراً من تاريخ ذلك أالتربية الرياضية بنين و 

 

 



 

 

 

  أصزبر ثقضى رذريت األنعبة درجخ انذكزىر أصعذ انكيكً يُخ 

 يُخ انذكزىر / رأفذ يذًذ رىفيق دًزح انهقت انعهًً ألصزبر يضبعذ 

  ثقضى رذريت انريبضبد انًبئيخ

  عذ ثقضى رذريت صزبر يضبأل انهقت انعهًً يذًذ عبرف/ انذكزىر يُخ

 انًضًبريضبثقبد انًيذاٌ و

 بً ثقضى رذريت يضبثقبد انًيذاٌ رعييٍ انذكزىر انضيذ صالح يذرص

  انًضًبرو

 

 

  يٍ ثرَبيج رأهيم انقيبداد األكبديًيخ 2ثذء انزضجيم فً انذورح رقى 

يٍ ثرَبيج  2يعهٍ يركز رًُيخ قذراد أعضبء هيئخ انزذريش و انقيبداد عٍ ثذء انزضجيم فً انذورح رقى 

 كًب فً انجيبٌ انزبن7112ًيبرس  72رأهيم انقيبداد األكبديًيخ طجقبً نقرار يجهش انجبيعخ فً 

 



 

 

 

 ى انذكزىر يجذي يعقىة وانذكزىر هشبو انعضكرييركر

 
  جبيعخ اإلصكُذريخ ركرو انذكزىر يجذي يعقىة وانذكزىر هشبو انعضكري

عهً يشروع انًذيُخ انطجيخ انجذيذح انزً صزقبو ثًذيُخ أصىاٌ انجذيذح 

 م ثبنطبقخ انشًضيخ ثبنكبيمانزً رعً

 

  نهعبو انجبيعًانراثعخ وانثبنثخ األونً وانثبَيخ وظهىر َزيجخ طالة انفرقخ 

و انزً يزى َشرهب عهً انًىقع عهً  ثبنريبضيخ ثُيٍ 7112-7112

 انراثظ انزبنً

http://www.sea.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015-06-11-09-52-39/2015-12-05-10-13-02 

 

  رُطهق فعبنيبد انهقبء انريبضً نطهجخ وطبنجبد انجبيعبد انًصريخ وانكهيبد انًزخصصخ

أغضطش انجبري ويضزًر نًذح ثالثخ أيبو ثًالعت انًذٌ انجبيعيخ  72يىو األدذ 

 .ثجبيعخ اإلصكُذريخ فً إطبر ادزفبالد انجبيعخ ثبنيىثيم انًبصً نهب

 

 رخصص رذريت ريبضً نهزخصصبد انثالس )أصًبء طالة انفرقخ انراثعخ عالٌ عٍ اإل ،

 7118-7112نهعبو انجبيعً  (إدارح ريبضيخ، ريبضخ يذرصيخ

  ٍىفًجر نجًيع انزخصصبد جذاول أيزذبَبد انجكبنىريىس دور َاإلعالٌ ع

  صجزًجر انًقجم 9يىو  وانزً رجذأ   7112

 



 

 

 

 ُبدي انعبيهيٍ ثكهيخ انزرثيخ انريبضيخ ثُيٍن اجزًبع انجًعيخ انعًىييخ

 

 
 

  ُبدي انعبيهيٍ ثكهيخ نعقذ اجزًبع انجًعيخ انعًىييخ ألقرار و أعزًبد انالئذخ انذاخهيخ

انضبعخ انعبشرح  01/8/7112و رنك يىو األرثعبء انًىافق انزرثيخ انريبضيخ ثُيٍ 

 ثبنكهيخ.صجبدبً 


