
 
 
 

 كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب 
 
 

 

 
 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 
جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / ثشئبسخ إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ    و15/1/2019 انًىافك ثالثبءان َىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

                                      كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -1

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -2

                               َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -3

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -4

 رشكبٌ يحًذ صجشي                                   )غـ(/ األسزبر يسبعذ   -5

 )غـ(           / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                     األسزبر يسبعذ   -6

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ/ األسزبر يسبعذ   -7

 دعبء فبسوق يحًذ حسٍ                             األسزبر يسبعذ  /  -8

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -9

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -11
 

 اعززس عٍ انحعىس     

    كشًَبٌ عجذ انًُعى/ أ.د -1
  َبدَخ يحًذ غبهش شىشخ/ أ.د -2

 دعبء فبسوق يحًذ حسٍ                                                                                       / أ.و  -3

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك  :انًصبدلبد انًصب
 شاس:بنمانم         

 انًصبدلخ                   

 
 يُبلشخ كُفُخ االسزعذاد نهفصم انذساسٍ انثبٍَ رى 

 
 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 

 سئُس انهجُخ                                                                                                                             
                                                                      

 أ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَىة                                                                       

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 
جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / ثشئبسخ إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ    و17/2/2019 انًىافك االحذ َىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

                                      كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -61

                                               عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -62

                               َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -63

                                          / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -64

 )غـ(             رشكبٌ يحًذ صجشي                                   / األسزبر يسبعذ   -65

 / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                األسزبر يسبعذ   -66

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ/ األسزبر يسبعذ   -67

 )غـ(             دعبء فبسوق يحًذ حسٍ                             األسزبر يسبعذ  /  -68

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -69

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -71
 

 اعززس عٍ انحعىس 

 أ.د / ساَُب يحًذ غشَت  -1
                                        األسزبر انذكزىس/  يٍُ عجذ انفزبح نطفٍ    -2

 انًصبد

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     
 

 رى   انمشاس         

 انًصبدلخ 

  ثبنكهُخيحبوس ألبيخ انُبدٌ انصُفٍ يُبلشخ 

  يذٌ يُبسجخ انًشحهخ انسُُخ 

  انالئحخ انخبصخ ثزانك 

  اَعبُ يُبلشخ كُفُخ االعالٌ عٍ إلبيخ انُبدٌ انصُفٍ ثبنكهُخ  
 

 انًىافمخ     انمشاس :  :نمشا  ا         

 

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 سئُس انهجُخ                                                                                                                           
 أ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَىة                                                                               
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 كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب 
 

 

  
 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 
جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / ثشئبسخ إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ    و11/3/2019  انًىافك االثٍَُُىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

                                      كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -11

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -12

                               َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -13

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -14

 رشكبٌ يحًذ صجشي                                   / األسزبر يسبعذ   -15

             )غـ(              / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                    األسزبر يسبعذ   -16

 )غـ(                                عبنُخ عبدل شًس انذٍَ/ األسزبر يسبعذ   -17

 دعبء فبسوق يحًذ األسزبر يسبعذ  /  -18

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -19

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -21
 انًصبدلبد 

 

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     
 

 انمشاس:         

 انًصبدلخ                   
 

 رى

1-  
 البيخ َذوح ثعُىاٌ " َىو انًششذاد انعبنًٍ"

 انمشاس:  انًىافمخ 

2 - 
 البيخ َذوح ثعُىاٌ  " انًششوعبد انمىيُخ انحبنُخ " 

 انمشاس:  انًىافمخ 

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ
 

 سئُس انهجُخ                                                                                  

 أَىةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ                                                     
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و15/4/2019  انًىافك االثٍَُُىو اَه فً       
  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

 )غـ(                                                كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -71

   يٍُ عجذ انفزبح نطفٍاألسزبر انذكزىس/   -72

                               َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -73

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -74

 )غـ(                                  رشكبٌ يحًذ صجشي/ األسزبر يسبعذ   -75

 / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                  األسزبر يسبعذ   -76

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ                                / األسزبر يسبعذ   -77

 )غـ(                                  دعبء فبسوق يحًذ األسزبر يسبعذ  /  -78

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -79

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -81
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 
 انمشاس:         

 انًصبدلخ                   

 رى
1- 

 

 و 2012/2019يُبلشخ رشغُم وحذح حًبو انسجبحخ نهًىسى انصُفٍ 
 و2/5/2019ثذء يٍ  

 انمشاس:  انًىافمخ 

 
 

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 
 سئُس انهجُخ                                                                    

                                                                         

 ىةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَ                                                
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 كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب 
 

 

 
 

 

 
 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

جُهبٌ َسشٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و19/5/2019  انًىافك حذاألَىو اَه فً       
  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : أَىة

                                     كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -21

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -22

 )غـ(                               َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -23

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -24

                                   رشكبٌ يحًذ صجشي/ األسزبر يسبعذ   -25

   )غـ( / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                األسزبر يسبعذ   -26

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ                                / األسزبر يسبعذ   -27

                                   دعبء فبسوق يحًذ األسزبر يسبعذ  /  -28

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -29

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -31
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 انمشاس:         
 انًصبدلخ                   

 

 ىر
 

1- 

 رى يُبلشخ يبهُخ انكهُخ انزٍ َزى عًم ثشورىكالد يعهب نهعبو انذساسٍ انجذَذ
 

 انمشاس:  انًىافمخ

  
 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 

 
    سئُس انهجُخ                                                                                                                                 

 

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                                
 

 
 

 

 
 

 

 
 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و2/6/2019  انًىافك حذاألَىو اَه فً       
  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

                                     كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -81

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -82

                                َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -83

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -84

                                   رشكبٌ يحًذ صجشي/ األسزبر يسبعذ   -85

  / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                األسزبر يسبعذ   -86

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ                                / األسزبر يسبعذ   -87

                                   دعبء فبسوق يحًذ األسزبر يسبعذ  /  -88

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -89

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -91
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 
 انمشاس:         

 انًصبدلخ                   

 
 رى

1-- 

 
  2019-2012ناليزحبَبد انعبو انذساسٍ رى يُبلشخ انخطخ انزجهُضَخ 

 

 انمشاس:  انًىافمخ
  

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 
 سئُس انهجُخ                                                                                                                                    

                                                                         

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                                                
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 كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب 
 

 

 
 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 
جُهبٌ َسشٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و14/7/2019  انًىافك األحذَىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : أَىة

                                     كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -31

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -32

                                َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -33

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -34

 رشكبٌ يحًذ صجشي                                  / األسزبر يسبعذ   -35

 / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                 األسزبر يسبعذ   -36

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ                                / األسزبر يسبعذ   -37

 دعبء فبسوق يحًذ                                   األسزبر يسبعذ  /  -38

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -39

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -41
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     
 

 انًصبدلخ                   

 رى
 

1- 

 
 نىظع ثعط انًسبهًبد نزطىَش لشَخ رم سوصو ًُبلشخ انرى 

 

 انمشاس:  انًىافمخ
  

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 
 سئُس انهجُخ                                                                                                                                  

                                                                         

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                                    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 
جُهبٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و27/2/2019  انًىافك انثالثبءَىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : َسشٌ أَىة

                                     كشًَبٌ عجذ انًُعىاألسزبر انذكزىس/  -91

   عجذ انفزبح نطفٍيٍُ األسزبر انذكزىس/   -92

                                َبدَخ يحًذ غبهش شىشخاألسزبر انذكزىس/  -93

 / ساَُب يحًذ عجذ هللا غشَت األسزبر انذكزىس -94

 رشكبٌ يحًذ صجشي                                  / األسزبر يسبعذ   -95

 / ششٍَ أحًذ غه حسٍُ                                 األسزبر يسبعذ   -96

 عبنُخ عبدل شًس انذٍَ                                / األسزبر يسبعذ   -97

 دعبء فبسوق يحًذ                                   األسزبر يسبعذ  /  -98

 انسُذح / َبدَخ انسُذ عُسٍ  -99

 انسُذح / عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُ -111
 انًصبد

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 
 انمشاس    انمشا         

 انًصبدلخ                   

 رى
1- 

 

 رشرُجبد انخبصخ ثطجىس انعشض نكم يٍ )عُذ انششلُخ ويهشجبٌ انخُىل (رى يُبلشخ 
 

 انمشاس:  انًىافمخ

  
 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 

 سئُس انهجُخ                                                                                                                                    
                                                                         

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                                             

 
 

 

 
 

 
 

http://www.google.com.eg/url?url=http://www.news.zu.edu.eg/ShowDetails/25861/21&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiN2-jX4LbOAhXBORQKHWLSBo0QwW4IHzAF&usg=AFQjCNGaMJRbGguLNfsiEbI3t61Cb6J06A


 
 
 

 كلية التربية الرياضية للبنات                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب 
 

 

 
 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

جُهبٌ َسشٌ األسزبرح انذكزىسح / إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و29/9/2019  انًىافك حذاالَىو اَه فً       
  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : أَىة

                                     ساثحخ يحًذ نطفٍ غشَتاألسزبر انذكزىس/  -41

   َبهذ خُشٌ عجذ هللا فُبضاألسزبر انذكزىس/   -42

                      غـ                          هىَذا عجذ انحًُذ إسًبعُماألسزبر انذكزىس/  -43

 غـ                           عهُبء يحًذ سعُذ عضيٍ/  األسزبر انذكزىس -44

 غـ                                يٍُ انسُذ عجذ انعبل/ األسزبر يسبعذ   -45

                                  يُبس خُشد عهٍ احًذ/ األسزبر يسبعذ   -46

                                 سظب يحًذ اثشاهُى سبنى/ األسزبر يسبعذ   -47

                                    يٍ اثى هبشى يحًذ عجذ انسًُعاألسزبر يسبعذ  /  -48

  يبجذح يحًذ عًش انسُذح /  -49

 عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُانسُذح /  -51
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 انمشاس 
 انًصبدلخ                   

 

 رىانمشاس 
1- 

 

 2020-2019 نهعبو انذساسٍ انجذَذ انجُئخرى يُبلشخ خطخ 
 

 انمشاس:  انًىافمخ

  
 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 

 سئُس انهجُخ                                                                                                                           
                                                                         

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                    

 
 

 

 
 

 

 محضر إجتماع اللجنة العلمية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 
 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

األسزبرح انذكزىسح  إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و9/10/2019  انًىافك سثعبءاالَىو اَه فً       
  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : جُهبٌ َسشٌ أَىة/

                                     ساثحخ يحًذ نطفٍ غشَتاألسزبر انذكزىس/  -111

   َبهذ خُشٌ عجذ هللا فُبضاألسزبر انذكزىس/   -112

                                                هىَذا عجذ انحًُذ إسًبعُماألسزبر انذكزىس/  -113

                            عهُبء يحًذ سعُذ عضيٍ/  األسزبر انذكزىس -114

                                 يٍُ انسُذ عجذ انعبل/ األسزبر يسبعذ   -115

                                  يُبس خُشد عهٍ احًذ/ األسزبر يسبعذ   -116

                                 سظب يحًذ اثشاهُى سبنى/ األسزبر يسبعذ   -117

                                    يٍ اثى هبشى يحًذ عجذ انسًُعاألسزبر يسبعذ  /  -118

  يبجذح يحًذ عًش انسُذح /  -119

 عجُش عجذ انجبسػ َبسٍُانسُذح /  -111
 

 انًصبدلبد:

 انزصذَك عهً انًحعش انسبثك                     

 
 -انمشاس :   انمشا         

 انًصبدلخ                   

 
 رى

1- 

 
 يجًىعخ اصذلبء انجُئخ )) يمزشحبرهى واخزُبساد انطبنجبد ((رى يُبلشخ 

 

 انمشاس:  انًىافمخ
  

 سبعزه وربسَخخوألفم انًحعش فٍ 

 
 سئُس انهجُخ                                                                                                                                  

                                                                         

 جُهبٌ َسشٌ أَىة أ.د/                                                                                           
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***************************************************************************** 
 إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و3/11/2019  انًىافك حذاالَىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : جُهبٌ َسشٌ أَىةاألسزبرح انذكزىسح /

                                     رابحة محمد لطفي غريباألستاذ الدكتور/  -51
   ناهد خيري عبد هللا فياضاألستاذ الدكتور/   -52
                           هويدا عبد الحميد إسماعيلاألستاذ الدكتور/  -53
                            علياء محمد سعيد عزمي/  األستاذ الدكتور -54
                                 مني السيد عبد العال/ األستاذ مساعد   -55
                                  علي احمدمنار خيرت / األستاذ مساعد   -56
                                 رضا محمد ابراهيم سالم/ األستاذ مساعد   -57
                                    مي ابو هاشم محمد عبد السميعاألستاذ مساعد  /  -58
  ماجدة محمد عمر السيدة /  -59

 السيدة / عبير عبد الباسط ياسين -61
 المصاد

 التصديق على المحضر السابق                     
   

         
 تم
1- 

 
 إعدادفي موضوع استخدام حمام السباحة بدون مقابل مادي كخدمة مجتمعية لطالبات وخريجات الكلية لعمل دورة تدريبية بعنوان ))  النظ      

 معلم سباحة والسالمة في الماء ((.
 الموافقه -القرار :

2- 
 رى يُبلشخ عًم       

 ( األسعبفبد األونُخ) فٍ دوسح    -                     

 )يُبهعخ انعُف ظذ انًشاح( يسُشح داخم انجبيعخ عٍ   -                          

 ( ثبنكهُخ صيبد وانكىاسسألاإداسح ) كُفُخ عٍ َذوح    -                            
 

 انمشاس:  انًىافمخ

  

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ

 

 سئُس انهجُخ                                                                                                                                  
                                                                         

 أ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَىة                                                                                       

 

 

 

 يحعش إجزًبع انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ

***************************************************************************** 

 إجزًعذ انهجُخ انعهًُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ ثشئبسخ    و1/12/2019  انًىافك حذاالَىو اَه فً       

  وكُم انكهُخ نشؤٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ وععىَخ كالًيٍ : جُهبٌ َسشٌ أَىةاألسزبرح انذكزىسح /

                                     رابحة محمد لطفي غريباألستاذ الدكتور/  -111
   ناهد خيري عبد هللا فياضاألستاذ الدكتور/   -112
                           هويدا عبد الحميد إسماعيلاألستاذ الدكتور/  -113
                            علياء محمد سعيد عزمي/  األستاذ الدكتور -114
                                 مني السيد عبد العال/ األستاذ مساعد   -115
                                  علي احمدمنار خيرت / األستاذ مساعد   -116
                                 رضا محمد ابراهيم سالم/ األستاذ مساعد   -117
                                    مي ابو هاشم محمد عبد السميعاألستاذ مساعد  /  -118
  ماجدة محمد عمر السيدة /  -119

 السيدة / عبير عبد الباسط ياسين -121
 

 المصادقات:
 التصديق على المحضر السابق                     

 
 القرار:     القرا         

 المصادقة                   
 

1- 
 تم

 
   العملي والنظري للفصل الدراسي االولالتجهيزات ألمتحانات تم مناقشة كيفية 

 الموافقه -القرار :
 

 وألفم انًحعش فٍ سبعزه وربسَخخ
 

 سئُس انهجُخ                                                                                                                                 

                                                                         

 ةأ.د/ جُهبٌ َسشٌ أَى                                                                                        
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