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 الرتبية الزياضية للبياتكلية                                                                 أماىة جملط الكلية   

 

 جدول أعنال
 (201رقه ) جملط الكلية اجللضة 

 و 8201/   11  /  4املوافق   امليعقدة يوو األحد

 
 :ـــ  موضوعات اجللضة احلالية ثاىيًا  **  

 
 

 **  والبحوثقضه الدراصات العليا ** موضوعات 
 

 
  ( : 1**  املوضوع ) 

رئيس كنترول الدراسات  0د0البيان األحصائى المعروض من أ             
دكتوراه  تأهيلي امتحان اجتزن الالتيوالبحوث بالكلية بالطالبات  العليا

  0م2018/2012 الجامعيوالمرشحات للقيد بالفرقة األولى دكتوراه للعام 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                           

 
 
 
 
 
 
 

** 
 

 ** موضوعات شئوٌ أعضاء ٍيئة التدريط **
 
 
 

 
 
 
 
 

  ( :2**  املوضوع ) 
 
 
 

  
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد
 م 2014/  6/  26بتاريخ 

 



بالكلية  المناهج وطرق التدريس والتدريبالمذكرة المعروضة من قسم           
اللجنة  اقتراحعلى  0م11/2018/ 1 ضمنة موافقة مجلس القسم بتاريخوالمت

العلمية الدائمة لترقى األساتذة واألساتذة المساعدين فى التربية الرياضية ) لجنة 

ـ  رضوى محمد محمود همت/  المدرسالرياضة المدرسية ( والخاص بالسيدة 

وفى ضوء التقارير  الجماعي النهائيعلى التقرير  االطالعك بعد لبذات القسم وذ
( بذات  مساعدترقية سيادتها لدرجة ) أستاذ  اقترحت والتيالواردة للمحكمين 

  0القسم والكلية والجامعة 
 

 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                           

 

 
  ( :3املوضوع ) **  

 

ضمنة بالكلية والمتالرياضات المائية والمنازالت المذكرة المعروضة من قسم           
اللجنة العلمية الدائمة  اقتراحعلى  0م11/2018/ 1 موافقة مجلس القسم بتاريخ

لترقى األساتذة واألساتذة المساعدين فى التربية الرياضية ) لجنة الرياضة 

ـ بذات القسم  رضا محمد أبراهيم سالم/  المدرسالمدرسية ( والخاص بالسيدة 

وفى ضوء التقارير الواردة  الجماعي النهائيعلى التقرير  االطالعك بعد لوذ
( بذات القسم  مساعدترقية سيادتها لدرجة ) أستاذ  اقترحت والتيللمحكمين 

  0والكلية والجامعة 
 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                           

 

  ( :4**  املوضوع ) 
 

ضمنة بالكلية والمتالرياضات المائية والمنازالت المذكرة المعروضة من قسم           
اللجنة العلمية الدائمة  اقتراحعلى  0م11/2018/ 1 موافقة مجلس القسم بتاريخ

لترقى األساتذة واألساتذة المساعدين فى التربية الرياضية ) لجنة الرياضة 

 ـ بذات ريهام أحمد فاضل عبد العزيز/  المدرسالمدرسية ( والخاص بالسيدة 

وفى ضوء التقارير الواردة  الجماعي النهائيعلى التقرير  االطالعك بعد لالقسم وذ
( بذات القسم  مساعدترقية سيادتها لدرجة ) أستاذ  اقترحت والتيللمحكمين 

  0والكلية والجامعة 
 
 

 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (())                            

 



 
 
 

  ( :5**  املوضوع ) 

انزشوَح وانزُظُى واإلداسح انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى                   

 َذةػهً  و8/01/8108وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسَخ  ثبنكهُخ

انمغى  ثزاد1  إَُبط يحًذ يحًذ غبَىانغُذح األعزبرح انذكزىسح / 

ورنك  نهزذسَظ ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجٍُُ ـ خبيؼخ انضلبصَك ـ

و 8108/8102نهؼبو اندبيؼٍ  1نًشحهخ انذساعبد انؼهُب نهزذسَظ 

  1ورنك ثُبءا ػهً كزبة كهُزهى انًىلشح 1ثىالغ َىو واحذ أعجىػُب 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــة (()) املوافقـــ                           

  ( :6**  املوضوع ) 

بشأن الطلب المقدم من السيدة األستاذة الدكتورة / وكيل الكلية لشئون التعليم      
رئيس الجامعة بشأن  0د0من مكتب أ أليناوالطالب والمتضمنة الطلب المحول 

محمود محمد فرج ـ المقيدة بالفرقة األولى التى تقدمت  ميدراسة حالة الطالبة / 
  0بشكواها بالتظلم من النتيجة بعد مرور مواعيد التظلم 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 

د ىائب رئيط اجلامعة لشئوٌ 0املوافقة وعنل مذكزة للعزض على أ)) 
 (( التعليه والطالب

 
 

  ( :7**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من السيدة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون          
رئيس الجامعة على تحويل  0د0والمتضمنة موافقة معالى أالتعليم والطالب 

الطالبه / سلمى سعد محمد الصادق من كلية التربية الرياضية ـ جامعة بنى سويف 
البه للمواد م وتلتمس الموافقة على تحمل الط2018/2012للعام الجامعى 

الموضحة وذلك بعد أجراء المعادلة للمواد التى تم دراستها بكليتها والمحولة منها 
  0الى كليتنا 

 



 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((                           

 
 
 
 
 
 
 
 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                     

ويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  1و8108/ 00/ 5ثبنكهُخ ثزبسَخ   األنؼبةيدهظ لغى 

ُم نُـ   هند عبد الجواد درويش بيومى الدارسة / و ػهً يُبلشخ  8108/  00/   5ثزبسَخ  

أستراتيجية كيلر  استخدامفاعلية فــً يىضىع ))   دسخخ دكزىساِ انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ ندُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ    0على التحصيل المعرفى والمهارى فى كرة اليد 

 األعبرزح :

 

أعزبر رذسَت كشح انُذ وسئُظ انمغى عبثمب ثمغى   هىَذا ػجذ انحًُذ أعًبػُم 1د1ـ أ0

ـ ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ثُبد ـ خبيؼخ  األنؼبة 

 ) يششفب (                        1انضلبصَك 

اعزبر رؼهُى كشح انُذ ثمغى األنؼبة ـ ثكهُخ    فبطًخ يحًىد أثى ػجذوٌ  1د1ـ أ8

  1انضلبصَك انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ 

 ) يششفب (                                       

أعزبر كشح انمذو ووكُم انكهُخ نشئىٌ انزؼهُى  َبعش يحفىظ اندىهشي 1د1ـ أ3

وانطالة ـ ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجٍُُ ـ 

 ) يُبلشب (                        1خبيؼخ ثُهب 

أعزبر كشح انُذ ثمغى األنؼبة ـ ثكهُخ انزشثُخ    صَُت ػهً يحًذ حزحىد  1د1ـ أ4

  1انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ انضلبصَك 

 ) يُبلشب (                                      

اعزبر يغبػذ ثمغى انًُبهح وطشق انزذسَظ  أيُشح لطت غشَت  1و1ـ أ5

خبيؼخ  1ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد 

 ) يششفب (                             1انضلبصَك 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (( .
 
 
 

 

  ( :9**  املوضوع ) 

والمتضمنة  الحركى رالتمرينات والجمباز والتعبيقسم المذكرة المعروضة من      
على تعيين السيدة المدرس  0م4/11/2018موافقة مجلس القسم بتاريخ 

بذات فى وظيفة مدرس دكتور ـ  سارة عبد هللا عبد العظيم صبرة المساعد / 

القسم بناء على الطلب المقدم منها حيث أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى 
ووافق مجلس م 15/10/2018الرياضية ووافق مجلس الكلية بتاريخ التربية 

على منحها دكتوراه الفلسفة فى التربية  0م22/10/2018الجامعة بتاريخ 
  0الرياضية 



 ** القـــــــــزار :ــــ
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ( :10**  املوضوع ) 

والمتضمنة موافقة  قسم الترويح والتنظيم واإلدارةالمذكرة المعروضة من      
على تعيين السيدة المدرس المساعد /  0م11/11/2018مجلس القسم بتاريخ 

بذات القسم بناء على فى وظيفة مدرس دكتور ـ   سمر عبد هللا أحمد البصيلى

الطلب المقدم منها حيث أنها منحت درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية 
م ووافق مجلس الجامعة بتاريخ 15/10/2018ووافق مجلس الكلية بتاريخ 

  0على منحها دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية  0م22/10/2018

 ** القـــــــــزار :ــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــة ((.)) املوافقــ

 
 
 

  ( :11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                     

ويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس  1و8108/ 00/ 5يدهظ لغى األنؼبة  ثبنكهُخ ثزبسَخ 

خخ نُُم دسالدارسة / نيرة سعيد عبد اللطيف   ـ  و ػهً يُبلشخ  8108/  00/   5ثزبسَخ  

الضربات المؤثرة فى تنس الطاولة فــً يىضىع ))   دكزىساِ انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ
(( ورزكىٌ ندُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرزح    0وعالقتها بنتائج المباريات للمستويات العليا  

: 

 

اعزبر انؼبة انًضشة انًزفشؽ ثمغى األنؼبة   رغشَذ يحًذ انؼشالً  1د1ـ أ0

ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ 

 ) يششفب (                           1انضلبصَك 

اعزبر انؼبة انًضشة ثمغى األنؼبة ـ ثكهُخ    ساَذا شىلً عُذ حغٍ   1د1ـ أ8

  1انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ انضلبصَك 

 ) يششفب (                                       

أعزبر يُبهح وطشق رذسَظ انؼبة انًضشة   يهب اثشاهُى ػثًبٌ  1د1ـ أ3

ثكهُخ انزشثُخ  1ثمغى انًُبهح وطشق انزذسَظ 

  1انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ األعكُذسَخ 

 ) يُبلشب (                                   

َظشَبد ورطجُمبد سَبضبد اعزبر يغبػذ ثمغى  حجُت سضب حجُت  1و1ـ أ4

 1ٍُثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجُ انًضشة

 (          يُبلشب ()                     1خبيؼخ انضلبصَك 



 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (( .
 
 

 
  ( :12**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ                     

ويىافمخ ندُخ انذساعبد  1و8108/ 00/ 0يدهظ لغى انًُبهح وطشق انزذسَظ  ثبنكهُخ ثزبسَخ 

ـ  الدارسة / رشا محمد حسن حسن    و ػهً يُبلشخ  8108/  00/   5انؼهُب وانجحىس ثزبسَخ  
تاثير أستخدام التعليم النقال فــً يىضىع ))   نُُم دسخخ دكزىساِ انفهغفخ فً انزشثُخ انشَبضُخ

على بعض المهارات الحركية والمفاهيم المرتبطة بدرس التربية الرياضية بالمرحلة األبتدائية 
 ح :(( ورزكىٌ ندُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األعبرز   0بدولة األمارات العربية المتحدة  

 

أعزبر يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس وػًُذ كهُخ   أًَبٌ عؼذ صغهىل   1د1ـ أ0

  1انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد ، خبيؼخ انضلبصَك 

 ) يششفب (                                      

أعزبر انؼبة انمىي ثمغى انؼبة انمىي ووكُم    يحًذ ػُجش يحًذ هالل    1د1ـ أ8

 كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ ـ خبيؼخ يذَُخ انغبداد 

 ) يُبلشب (                                      

أعزبر يغبػذ ثمغى انًُبهح وطشق انزذسَظ  َبدَخ حغٍ انغُذ صغهىل   1و1أـ 3

وانمبئى ثؼًم سئُظ انمغى ثكهُخ انزشثُخ 

 ) يُبلشب (                  1ُبد انشَبضُخ نهج

انًُبهح وطشق انزذسَظ اعزبر يغبػذ ثمغى   أيُشح لطت غشَت  1و1ـ أ4

وانزذسَت ثكهُخ انزشثُخ انشَبضُخ نهجُبد ـ 

       ) يششفب (                 1خبيؼخ انضلبصَك 

 ** القـــــــــزار :ــــ 

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((.))  .
 

  ( : 13**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                   

ثبنكهُخ ويىافمخ ندُخ    واالخزًبػُخوانًزضًُخ يىافمخ يدهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ 

نُُم  انًسجهت لمياء خليل حسن خليل ـ لدارسة / اانذساعبد انؼهُب وانجحىس ػهً يُح 

/  2/  82حُش رى يُبلشزهب َىو انخًُظ انًىافك فً انزشثُخ انًبخغزُش دسخخ 

 0 فى التربية الرياضية الماجستيرواقترحت اللجنة منحها درجة و 8108



 
 ** القـــــــــزار :ــــ

 
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 

 
 
 
 

  ( : 14**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالخزًبػُخ ثبنكهُخ ـ  ويىافمخ ندُخ 

نُُم  انًسجهت ـ  آيات جمال عبد الحميدلدارسة / اانذساعبد انؼهُب وانجحىس ػهً يُح 

/  01/  01حُش رى يُبلشزهب َىو األسثؼبء انًىافك فً انزشثُخ انًبخغزُش دسخخ 

 0 فى التربية الرياضية الماجستيرواقترحت اللجنة منحها درجة و 8108
 ** القـــــــــزار :ــــ

 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( : 15**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ              

و ويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس 8108/ 01/ 5ثبنكهُخ ثزبسَخ  األنؼبةيدهظ لغى 

نُُم دسخخ ـ    دينا ابراهيم عبد الفتاح محمدالدارسة / و ػهً رغدُم  8108/  00/  5ثزبسَخ  

تعليمى باستخدام األلعاب تأثير برنامج فــً يىضىع  ))   فٍ انزشثُخ انشَبضُخ انًبخغزُش
 (( الغرضية على اللياقة الحركية وتعلم بعض مهارات كرة السلة لتلميذات المرحلة األعدادية 

 ورزكىٌ ندُخ اإلششاف يٍ األعبرزح :ــ

 

ووكُم انكهُخ  1كشح انغهخ انًزفشؽ أعزبر    ساثحخ يحًذ نطفً 1د1أـ 0

ثكهُخ  1 نشئىٌ خذيخ انًدزًغ ورًُُخ انجُئخ

 1انزشثُخ انشَبضُخ ثُبد ـ خبيؼخ انضلبصَك 

أعزبر يغبػذ ثمغى األنؼبة ثكهُخ انزشثُخ   فبَضح يحًذ انغُذ  1و1أـ 8

  1انشَبضُخ نهجُبد ـ خبيؼخ انضلبصَك 

خ انشَبضُخ يذسط ثمغى األنؼبة ثكهُخ انزشثُ عؼبد ػجذ هللا ػضد  1دـ 3

 1نهجُبد ـ خبيؼخ انضلبصَك 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ  



 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة (( .
 

 :ـ  (16** املوضوع ) 
 

 

        
 التمرينات والجمباز والتعبير الحركىالمذكرة المعروضة من قسم          

أحسان للدارسة /  التسجيلعلى مد مدة  0م11/2018/ 4 بالكلية بتاريخ 
  0فى التربية الرياضية  دكتوراه الفلسفةـ المسجلة لدرجة أحمد يوسف 

الباحثة  على أنوذلك بناء على التقرير المقدم من السادة المشرفين      
  0انتهت من مناقشة الرسالة وجارى االنتهاء من إجراءات المنح 

 
لحين االنتهاء من المنح وذلك المد  برجاء الموافقة على المد لمدة القيد     

  0م5/11/2018لمدة عام  ووافقت لجنة الدراسات العليا بتاريخ 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 .                         )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
  ( : 17**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انؼهىو انزشثىَخ واالخزًبػُخ ثبنكهُخ         

و ػهً انطهت  8108/  00/ 4وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسَخ 

ـ  ثزاد  هبة هللا على عبد العظيم أحمد رشوانالسيدة الدكتور / انًمذو يٍ  

رهزًظ انًىافمخ ػهً ردذَذ األخبصح انخبصخ انًًُىحخ نهب  وانزٍانمغى 

 نشػبَخ انطفم نًذح ػبو ثذوٌ يشرت 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــة ((                                       
 

  ( : 18**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى يغبثمبد انًُذاٌ وانًضًبس           

و  8108/  00/  5ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ انمغى ثزبسَخ 

للسيدة األستاذ المساعد / ػهً ردذَذ األخبصح انًًُىحخ ثذوٌ يشرت  



ثزاد انمغى نًذح ػبو ثغشض  ـ  حامد عبد الرحمن حندوق هانيج

 َؼًم ثذونخ األيبساد انؼشثُخ  انزٌيشافمخ انضوج 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 ))  املوافقـــــــــــــــــــــة  ((

 

 
 

  ( : 19**  املوضوع ) 

 

ثبنكهُخ وانًزضًُخ يىافمخ  األنؼبةانًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى         

السيدة و ػهً انطهت انًمذو يٍ   8108/  00/ 5يدهظ انمغى ثزبسَخ 

ـ  ثزاد انمغى وانزٍ رهزًظ انًىافمخ  دارين مصطفى على جبرالدكتور / 

ٌ ورحىَم األخبصح انخبصخ نشػبَخ طفم انً أخبصح خبصخ ثذػهً 

يشرت نًذح ػبو نشػبَخ وانذرهب انًشَضخ ويغُخ ويالصيخ انفشاػ وهً 

وافك انمغى ػهً ػشض انًىضىع ػهً يدهظ 1انؼبئم انىحُذ نهب 

 1انمبَىٍَ طجمب نهىائح وانمىاٍَُ انًُظًخ نزنك  انشأٌانكهُخ إلثذاء 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 وافقــــــــــــــــــــة (()) امل                                       
  ( : 20**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ لغى انزًشَُبد واندًجبص وانزؼجُش انحشكً ثبنكهُخ ـ  

أنسام محمد عبد المجيد لدارسة / اويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ػهً يُح 

حُش رى يُبلشزهب َىو فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسخخ  انًسجهت مصطفى ـ 

فى  دكتوراه الفلسفةواقترحت اللجنة منحها درجة و 8108/  8/ 0األسثؼبء انًىافك 

 0 التربية الرياضية
 ** القـــــــــزار :ــــ

 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((.)) 



 
  ( : 21**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                   

وانًزضًُخ يىافمخ يدهظ لغى انزًشَُبد واندًجبص وانزؼجُش انحشكٍ ثبنكهُخ ـ  

فاطمة إبراهيم خليل عاشور لدارسة / اويىافمخ ندُخ انذساعبد انؼهُب وانجحىس ػهً يُح 

حُش رى يُبلشزهب َىو انغجذ فً انزشثُخ دكزىساِ انفهغفخ نُُم دسخخ  انًسجهت ـ 

فى التربية  دكتوراه الفلسفةواقترحت اللجنة منحها درجة و 8108/  2/ 82انًىافك 

 0 الرياضية
 

 ** القـــــــــزار :ــــ
 املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((.)) 

 
  ( : 22**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشوضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهُب وانجحىس ثبنكهُخ                   

ثبنكهُخ ويىافمخ ندُخ انذساعبد  األنؼبة ـوانًزضًُخ يىافمخ يدهظ لغى 

 انًسجهتـ   الحميد محمدسالي عطية عبد الدارسة / انؼهُب وانجحىس ػهً يُح 

 00حُش رى يُبلشزهب َىو انخًُظ انًىافك فً انزشثُخ انًبخغزُش نُُم دسخخ 

واقترحت اللجنة منحها درجة الماجستير فى التربية و 8108/  01/ 

 0 الرياضية
 

 ** القـــــــــزار :ــــ
 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
  ( : 23**  املوضوع ) 

انًركسة انًعسوضت يٍ انسيدة األستبذ اندكتوز / وكيم انكهيت نشئوٌ                   

انتعهيى وانطالة وانًتضًنت بيبٌ انسبدة انًنتدبيٍ كًًتحٍ خبزجي نًسحهت 

انبكبنوزيوس ناليتحبٌ انتطبيقي انفصم اندزاسي األول نهعبو انجبيعي 

  1ء الحتيبجبث األقسبو انعهًيت وفقب نًب هو وازد ببنًركسة بنب 1و8102/8102
 

 ** القـــــــــزار :ــــ



 .)) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 :ـ  (24** املوضوع ) 
 

 

الدراسات العليا بالكلية عن حالة الطالبة المذكرة المعروضة من قسم         

  0 وبيانها كالتالى عشة صالح الديً رفعت/ 

   0م2015/2016اجتازت الفرقة األولى دكتوراه  

  0م18/1/2016تاريخ القيد للدكتوراه  
 الباحثة لم تحضر امتحان الفرقة الثانية دكتوراه العام الجامعي     

 م2012/2018م ـــــــ 2016/2012

وبالعرض الموضوع على لجنة الدراسات العليا بالكلية بتاريخ      
بر قيد الباحثة الغى بناء على عدم قررت " يعت 0م4/11/2018

حضورها االمتحان سنتين متتاليتين وعدم تقديم اعتذار مرضى لعدم 
 0دخولها االمتحان 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 .                         )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
 

 
 

 

 انتهت الجلسة في تاريخه وساعته ،،،
 
 
 

 عنيد الكلية رئيط اجمللط                                          صكزتارية اجمللط 

 
 دكتور : إمياٌ صعد سغلول                                                                                                             

 
 
 



 
 
 
 


