
 

     
                                                                            

   

 الرياضية بنات
 مكتب العميد

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 أمانة مجلس الكلية 
 

 الجلسة
 (( 491رقم )) 

 المنعقدة 
  8141/  3/  41األحد الموافق    يوم 

 
 م 8141/   8142للعام الجامعي  

 

 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 

 جدول أعنال
 (   194) جملس الكلية اجللسة 

 و 8201/  3  /  81املوافق   األحدامليعقدة يوو 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 8141/   8/  41 (  بتاريخ   493  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

................................................................................................... 
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  ** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ انمغى                   

ثزاد  ـ   داليا أحمد رسالن شمندى/  السيدة المدرس المساعدو ػهٗ رؼييٍ  2102/  2/  4ثزبسيخ 

انمغى ثُبء ػهٗ انطهت انًمذو يُٓب ديش أَٓب يُذذ دسجخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ 

/  2/  20و . ٔٔافك يجهظ انجبيؼخ ثزبسيخ 2102/ 2/  01يجهظ انكهيخ ثزبسيخ ٔٔافك 

 . دسجخ دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ و ػهٗ يُذٓب 2102
 

 ** القـــــــــزار :ــــ      
........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 
 

...................................................................................................... 
 

 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 **  ** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث

 
  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ 2102/  1/  01يجهظ لغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

 مروة فتوح محمدلدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

المناخ األسرى وعالقته فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثيخ انشيبضيخانًبجغزيش نُيم دسجخ   عراقى
(( ٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ    بالتنبؤ باألمن النفسى وتعلم السباحة لدى األطفال 

 األعبرزح :ــ

 

اعزبر انغجبدخ ٔسئيظ لغى َظشيبد ٔرطجيمب  انغيذ : طبسق يذًذ َذاد1ـ  أ0

ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 1انشيبضبد انًبئيخ 

انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس عبثمب ثكهيخ انزشثيخ 

 جبيؼخ انضلبصيك ) يُبلشب( 1انشيبضيخ ثُيٍ 

أعزبر ػهى انُفظ انشيبضٗ ٔسئيظ لغى انؼهٕو  اثشاْيىد: أيبل يذًذ يٕعف 1ـ أ2

انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 

انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ جبيؼخ 

 ) يششفب(                             1انضلبصيك 

أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ  د: أعًبء ػجذ انؼضيض ػجذ انًجيذ 1و1ـ أ1

انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ  ثكهيخ

 ) يششفب (                              1انضلبصيك 

 دغٍد: دػبء فبسٔق يذًذ 1و1ـ أ4

 

أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ 

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 (    يُبلشب)                            1انضلبصيك 

يذسط ثمغى انشيبضبد انًبئيخ ٔانًُبصالد  سضب يذًذ أثشاْيى عبنىـ د/: 1

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 انضلبصيك                              ) يششفب ( 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 



 
  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ 2102/  1/  1يجهظ لغى انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

أنسام محمد عبد لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

تأثير فــٗ يٕضٕع )) ـ  دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخنُيم دسجخ ـ  مصطفى المجيد

أستخدام التمرينات الفنية األيقاعية على تحسين مستوى أداء الجملة الحركية فى رياضة 
 ((  الجمباز لطالبات المرحلة األعدادية فى دولة األمارات 

 

 رزح :ــٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعب

 

رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى اعزبر      صذيك أدًذ طٕالٌ د: 1ـ  أ0

كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ـ ثانزًشيُبد ٔانجًجبص 

 ) يُبلشب(                 جبيؼخ األعكُذسيخ 

ُبد ٔانجًجبص أعزبر انجًجبص ثمغى انزًشي      َبْذ خيشٖ فيبضد: 1ـ أ2

 كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد ثٔانزؼجيشانذشكٗ 

 ( يُبلشب)                   1ضلبصيك جبيؼخ ان

أعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى       أيم يٓيت يذًذ انُجبسد: 1ـ أ1

كهيخ ثانزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ 

 1انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                                                    

  يُٗ انغيذ ػجذ انؼبل د: 1ـ أ4

 

أعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى     

كهيخ ثانزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ 

 1انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

                    ) يششفب (                                                 

أعزبر يغبػذ ثمغى انزًشيُبد ٔانجًجبص  د: ششيٍ أدًذ طّ دغٍ 1و1أـ 1

كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  ثٔانزؼجيشانذشكٗ 

  ) يششفب(                   1جبيؼخ انضلبصيك 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 

 

.................................................................................................... 
 
 

.................................................................................................... 
 

 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

 أزهار نبيللدارسة / اثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ  األنؼبةيجهظ لغى 

 ذاألدديش رى يُبلشزٓب يٕو انشيبضيخ  فٗ انزشثيخ انًبجغزيش انًغجهخ نُيم دسجخ ـ   فؤاد أحمد

 0 فى التربية الرياضية الماجستيروأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4انًٕافك 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

هبة محمد لدارسة / اثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ  األنؼبةيجهظ لغى 

ديش رى يُبلشزٓب يٕو  انًبجغزيش فٗ انزشثيخ انشيبضيخانًغجهخ نُيم دسجخ ـ    عثمان محمد

الماجستير فى التربية وأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4انخًيظ انًٕافك 

 1الرياضية 
 ** القـــــــــزار :ــــ    

......................................................................................................... 
 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

لدارسة / اثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ  ؼهٕو انصذيخانيجهظ لغى 

ديش رى انشيبضيخ فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    ريهام أحمد عبد الجليل

وأقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى و 2102/  2/  4يُبلشزٓب يٕو انغجذ انًٕافك 

 0 الرياضيةالتربية 
 ** القـــــــــزار :ــــ    

......................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
 ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                

ٔيٕافمخ نجُخ   1/2/2102يجهظ لغى انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    أمانى أبراهيم هريدىلدارسة / اانذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يذ يذح انميذ 

و ٔرنك 21/00/2102دزٗ  21/00/2102انشيبضيخ أػزجبسا يٍ فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ 

% يٍ أجشاءاد انجذش ٔجبسٖ ركًهخ 21ثُبء ػهٗ رمشيشانغبدح انًششفيٍ ثأٌ انجبدضخ أَجضد 

  1 لذا ًزجو الود لودة عبم 1انجذش ٔيشاجؼزّ 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ    
......................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

 موضوعات شئوٌ التعليه والطالب              

 
  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة               

ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ يٕاػيذ انزشثيخ انؼًهيخ انًُفصهخ 

 و2102/  2102ٔانًزصهخ ٔااليزذبَبد نهفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

رجذأ يؼبُ يغ ثذايّ انؼبو انذساعٗ  : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ : التربية العملية المنفصلة : أولا 

 1و2/2102/ 2ـ   6اػزجبساً يٍ 

ٔرنك  يؼبً نًذح ػششح أيبو يزصهخ :   نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ : التربية العملية المتصلة : ثانياا 

 و . 2102/  1/  22و إنٗ 2102/  1/  00اػزجبساً يٍ يٕو 

. رؼمذ ايزذبَبد انزشثيخ انؼًهيخ نهفشلزيٍ انضبنضخ : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ االمتحانات : ثالثاا 

 األسثؼبءو ٔرنك يٕيٗ ) 2102/  2102ٔانشاثؼخ خالل انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

  1و01/1/2102ٔاألصُيٍ انًٕافك  ــ ي04/1/2102انًٕافك 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 
 

 

.................................................................................................... 
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

نًٕاػيذ أيزذبَبد يشدهخ ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ 

 ْٔٗ كبنزبنٗ :ـ 1و2102/2102انجكبنٕسيٕط انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

و دزٗ انضالصبء انًٕافك 00/1/2102األدذ انًٕافك  المتصلة : التربية العملية  : أولا 

  1و22/1/2102

 1و24/4/2102،  21،  22األدذ ٔاألصُيٍ ٔانضالصبء انًٕافك  أمتحان التخلفات :  :ثانياا 

 1و1/1/2102و دزٗ األسثؼبء انًٕافك 21/4/2102: األدذ انًٕافك  انؼًهٗ االمتحانات :ثالثاا 

و دزٗ األصُيٍ انًٕافك 21/1/2102: األدذ انًٕافك  األيزذبَبد انُظشيخ:  ساثؼب

  1و00/6/2102

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 

 
 

 
 

  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ األػذاد انًمزشح لجٕنٓب ثبنكهيخ 

 ( طبنجخ يمغًخ ػهٗ انُذٕ انزبنٗ :ـ 411و ػذد ) 2101/ 2102نهؼبو انجبيؼٗ 

 

 انؼذد انشؼجخ

 طبنجّ  211 أدثٗ 

 طبنجّ 011 ػهًٗ ػهٕو

 طبنجّ  011 ػهًٗ سيبضخ 
 

 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/ 3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 ** ما يستحد مً أعنالموضوعات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد 2102/  1/  1يجهظ لغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ   ثبنكهيخ ثزبسيخ 

  ايمان متولى زينهم محمد ـ لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

األلعاب الحركية الموجهة فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثيخ انشيبضيخدكزٕساِ انفهغفخ سجخ نُيم د
(( ٔرزكٌٕ وتأثيرها على تنمية المسئولة الوطنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسى

 نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعبرزح :ــ

 

اعزبر ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ ثكهيخ  د: يذغٍ سيضبٌ ػهٗ دغٍ 1ـ  أ0

 انزشثيخ انشيبضيخ ثُيٍ جبيؼخ دهٕاٌ جبيؼخ 

 ) يُبلشب(                                          

ٔسئيظ لغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ  أعزبر  أيًبٌ دغٍ انذبسَٔٗد: 1ـ أ2

ٔػًيذ انكهيخ عبثمب ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ 

 ( يُبلشب) ثُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك              

يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ أعزبر   رٓبَٗ ػجذ انؼضيض أثشاْيى د: 1ـ أ1

ٔٔكيهخ انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس 

 ثيخ انشيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخعبثمب ـ ثكهيخ انزش

 ) يششفب (                               1انضلبصيك 

 ُْذ يذًذ أدًذ فشدبٌ د: 1ـ أ4

 

 يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ أعزبر 

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 (   يششفب)                              1انضلبصيك 

 

 :ــــ  ** القـــــــــزار
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 



 
 

 ( :12**  املوضوع ) 

نظزا للضغط علٌ الوحدة الحسابَة بكلَة التزبَة       
 0 أدىبالجامعة  مما 

لتأخَز مستحقات الكلَة لدى الوحدة الحسابَة بكلَة 
 إلياألمز الذً ٍستدعي نقل مستحقات الكلَة  0التزبَة 

الوحدة الحسابَة  بكلَة التكنولوجَا والتنمَة اإلدارٍة 
  0بالجامعة 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 :  األلعــــــــــــــاب  بالكلية قسه :**  اجلَة 

 

  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ انمغى                   

ثزاد انمغى   ـ داليا أحمد رسالن شمندى/  السيدة المدرس المساعدو ػهٗ رؼييٍ  2102/ 2/ 4ثزبسيخ 

ثُبء ػهٗ انطهت انًمذو يُٓب ديش أَٓب يُذذ دسجخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ ٔٔافك 

و ػهٗ 2102/  2/  20و . ٔٔافك يجهظ انجبيؼخ ثزبسيخ 2102/ 2/  01يجهظ انكهيخ ثزبسيخ 

 يُذٓب انذسجخ . 
 
 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــة   ((
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 )                   ( أعضبء هيئت التدريس  ببلكليت   شئوى العبهليي** هبلغ إلى قسن 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

  ( : 2**  املوضوع )  

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ لغى                   

و ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ    2102/  1/  01انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

فٗ انزشثيخ انًبجغزيش نُيم دسجخ  ـ   عراقى مروة فتوح محمدالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/ 02

المناخ األسرى وعالقته بالتنبؤ باألمن النفسى وتعلم السباحة لدى ))      ٕع ـــفــٗ يٕض  انشيبضيخ
 (( ٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعبرزح :ــ األطفال   

اعزبر انغجبدخ ٔسئيظ لغى َظشيبد ٔرطجيمب       د: طبسق يذًذ َذا انغيذ1ـ  أ0

ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد 1انشيبضبد انًبئيخ 

 1انؼهيب ٔانجذٕس عبثمب ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُيٍ 

 ) يُبلشب(                              جبيؼخ انضلبصيك 

أعزبر ػهى انُفظ انشيبضٗ ٔسئيظ لغى انؼهٕو        د: أيبل يذًذ يٕعف اثشاْيى1ـ أ2

انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد 

                                         1انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب(

ٔاألجزًبػيخ أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ       د: أعًبء ػجذ انؼضيض ػجذ انًجيذ 1و1ـ أ1

                             1ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (   

 د: دػبء فبسٔق يذًذ دغ1ٍو1ـ أ4

 

أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ      

                           1ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يُبلشب (   

يذسط ثمغى انشيبضبد انًبئيخ ٔانًُبصالد ثكهيخ       ـ د/: سضب يذًذ أثشاْيى عبنى1

 انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك                              

 ) يششفب ( 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

 ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب 

 
 
 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ لغى                   

انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس و ٔيٕافمخ نجُخ 2102/  1/  1انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

دكزٕساح نُيم دسجخ ـ  مصطفى عبد المجيد أنسام محمدالدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/ 02  ثزبسيخ

تأثير أستخدام التمرينات الفنية األيقاعية على تحسين فــٗ يٕضٕع )) انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ ـ 
 (( مستوى أداء الجملة الحركية فى رياضة الجمباز لطالبات المرحلة األعدادية فى دولة األمارات  

 ألعبرزح :ــٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ ا
اعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى انزًشيُبد      د: صذيك أدًذ طٕالٌ 1ـ  أ0

    ٔانجًجبص ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ـ جبيؼخ األعكُذسيخ                  

 ) يُبلشب(

أعزبر انجًجبص ثمغى انزًشيُبد ٔانجًجبص      د: َبْذ خيشٖ فيبض 1ـ أ2

ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ 

 ) يُبلشب(                   1انضلبصيك 

أعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى انزًشيُبد      د: أيم يٓيت يذًذ انُجبس 1ـ أ1

ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ 

 1ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                                                    

 د: يُٗ انغيذ ػجذ انؼبل  1ـ أ4

 

ٔانجًجبص ثمغى انزًشيُبد أعزبر رذسيت انزًشيُبد     

ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ 

 1ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                                                    

أعزبر يغبػذ ثمغى انزًشيُبد ٔانجًجبص         د: ششيٍ أدًذ طّ دغٍ 1و1ـ أ1

كٗ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ ٔانزؼجيشانذش

 ) يششفب(                    1انضلبصيك 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 

 ** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 4**  املوضوع ) 

 
انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ           

 فؤاد أزهار نبيللدارسة / الغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

انشيبضيخ ديش رى يُبلشزٓب يٕو األدذ  فٗ انزشثيخ انًبجغزيش انًغجهخ نُيم دسجخ   ـ أحمد

 0 فى التربية الرياضية الماجستيروأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4ٕافك انً
 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 

 

 

 

 ** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

هبة محمد لدارسة / ايجهظ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

ديش رى يُبلشزٓب يٕو  انًبجغزيش فٗ انزشثيخ انشيبضيخانًغجهخ نُيم دسجخ ـ    عثمان محمد

الماجستير فى التربية وأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4ظ انًٕافك انخًي
 1الرياضية 

 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 

 ** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 1 قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

لدارسة / ايجهظ لغى انؼهٕو انصذيخ ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

انشيبضيخ ديش رى فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    ريهام أحمد عبد الجليل

وأقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى و 2102/  2/  4يُبلشزٓب يٕو انغجذ انًٕافك 

 0 التربية الرياضية
 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 

 

 ** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
    1 قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

 ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                

ٔيٕافمخ نجُخ   1/2/2102يجهظ لغى انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    أمانى أبراهيم هريدىلدارسة / اانذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يذ يذح انميذ 

و ٔرنك 21/00/2102دزٗ  21/00/2102انشيبضيخ أػزجبسا يٍ فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ 

% يٍ أجشاءاد انجذش ٔجبسٖ ركًهخ 21ثُبء ػهٗ رمشيشانغبدح انًششفيٍ ثأٌ انجبدضخ أَجضد 

  1 لذا ًزجو الود لودة عبم 1انجذش ٔيشاجؼزّ 
 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (** يجهؾ إنٗ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
    1  التعليم والطالبوكيلة الكلية لشئون  :**  اجلَة 

 

  ( : 8**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة               

ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ يٕاػيذ انزشثيخ انؼًهيخ انًُفصهخ 

 و2102/  2102ٔانًزصهخ ٔااليزذبَبد نهفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

: رجذأ يؼبُ يغ ثذايّ انؼبو انذساعٗ  : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ ربية العملية المنفصلةالت : أولا 

 1و2/2102/ 2ـ   6اػزجبساً يٍ 

: يؼبً نًذح ػششح أيبو يزصهخ  ٔرنك   : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ التربية العملية المتصلة : ثانياا 

 و . 2102/  1/  22و إنٗ 2102/  1/  00اػزجبساً يٍ يٕو 

:. رؼمذ ايزذبَبد انزشثيخ انؼًهيخ نهفشلزيٍ انضبنضخ  نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ االمتحانات : ثالثاا 

و ٔرنك يٕيٗ ) األسثؼبء 2102/  2102ٔانشاثؼخ خالل انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

  1و01/1/2102يــ  ٔاألصُيٍ انًٕافك 04/1/2102انًٕافك 

 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 

 

 

 )                   (       1ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ** يجهؾ إنٗ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 للبياتكلية الرتبية الزياضية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
    1 وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب  :**  اجلَة 

 

  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ نًٕاػيذ أيزذبَبد يشدهخ 

 ْٔٗ كبنزبنٗ :ـ 1و2102/2102انجكبنٕسيٕط انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

و دزٗ انضالصبء انًٕافك 00/1/2102األدذ انًٕافك  المتصلة : التربية العملية  : أولا 

  1و22/1/2102

 1و24/4/2102،  21،  22األدذ ٔاألصُيٍ ٔانضالصبء انًٕافك  أمتحان التخلفات :  :ثانياا 

 1و1/1/2102و دزٗ األسثؼبء انًٕافك 21/4/2102: األدذ انًٕافك  انؼًهٗ االمتحانات :ثالثاا 

و دزٗ األصُيٍ انًٕافك 21/1/2102: األدذ انًٕافك  األيزذبَبد انُظشيخ:  ساثؼب

  1و00/6/2102

 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 

 )                   (       1** يجهؾ إنٗ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
 

 
 

    1 وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب  :**  اجلَة 
 

  ( : 10**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ األػذاد انًمزشح لجٕنٓب ثبنكهيخ 

 ( طبنجخ يمغًخ ػهٗ انُذٕ انزبنٗ :ـ 411و ػذد ) 2101/ 2102نهؼبو انجبيؼٗ 

 

 انؼذد انشؼجخ

 طبنجّ  211 أدثٗ 

 طبنجّ 011 ػهًٗ ػهٕو

 طبنجّ  011 ػهًٗ سيبضخ 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 

 )                   (       1** يجهؾ إنٗ ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                                        
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                        أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
  قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  :**  اجلَة 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ لغى                   

و ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ  2102/  1/  1انًُبْج ٔطشق انزذسيظ   ثبنكهيخ ثزبسيخ 

فٗ دكزٕساِ انفهغفخ نُيم دسجخ   ايمان متولى زينهم محمد ـ الدارسة / و ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/   02

األلعاب الحركية الموجهة وتأثيرها على تنمية المسئولة الوطنية فــٗ يٕضٕع ))   انزشثيخ انشيبضيخ
 (( ٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعبرزح :ــلتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسى

 
اعزبر ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ ثكهيخ انزشثيخ  ػهٗ دغٍ د: يذغٍ سيضبٌ 1ـ  أ0

 انشيبضيخ ثُيٍ جبيؼخ دهٕاٌ جبيؼخ 

 ) يُبلشب(                                          

أعزبر  ٔسئيظ لغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ ٔػًيذ  د: أيًبٌ دغٍ انذبس1َٗٔـ أ2

انكهيخ عبثمب ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ 

 انضلبصيك              ) يُبلشب( 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



أعزبر يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ ٔٔكيهخ  د: رٓبَٗ ػجذ انؼضيض أثشاْيى  1ـ أ1

خ انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس عبثمب ـ ثكهي

                            1انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (   

 د: ُْذ يذًذ أدًذ فشدبٌ 1ـ أ4

 

أعزبر يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ  ثكهيخ 

                             1انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب(   

 
 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194س الكلية  اجللسة  )) قزار جمل  **

 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 ** يجهؾ إنٗ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس  ثبنكهيخ               )                   (

 
 

                                                                                        
 للبياتكلية الرتبية الزياضية                                                                                         أماىة جملس الكلية

 
 

 

 
    1 عميدة الكلية   :**  اجلَة 

 

 ( :12**  املوضوع ) 

نظزا للضغط علٌ الوحدة الحسابَة بكلَة التزبَة       
 0 أدىبالجامعة  مما 

 
لتأخَز مستحقات الكلَة لدى الوحدة الحسابَة بكلَة      

 إلياألمز الذً ٍستدعي نقل مستحقات الكلَة  0التزبَة 
بكلَة التكنولوجَا والتنمَة اإلدارٍة  الوحدة الحسابَة

  0بالجامعة 
 

 و 2018  /  3  / 18بتاريخ    (( 194قزار جملس الكلية  اجللسة  ))   **
 

 ))  املوافقــــــــــــــــــة  وعنل مذكزة للعزض على 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 أمني عاو اجلامعة  (( )
 
 
 
 
 
 
 

 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 
 

   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              
 

 
 

 

 ** يجهؾ إنٗ يذيش ػبو انكهيخ                                )                   (

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

                                                                                         
 كلية الرتبية الزياضية للبيات                                                                                   أماىة جملس الكلية 

 
 

 (( 194  حمضز اجتناع جملس الكلية اجللسة ))
 و 8201/  3/  18املوافق األحد امليعقدة يوو 

 

( برئاسةة األسةتا   491م . اجتمع مجلس الكليةة بجلسةته  )  8141/  3/  41الموافق   األحدأنه فى يوم    
 الدكتور / إيمان سعد زغلول  عميد الكلية ورئيس المجلس وبحضور كالا من السادة األسات ة األعضاء :

 
 أ.د. إيمان سعد زغلول ـــ

 ** وعضوية كاًل مً السادة :ـــ
4 

 ــ أ.د. إلهام عبد العظيم فرج4
 ــ أ.د. زينب محمد السكندرانى8
 ــ أ.د. أمال محمد يوسف3
 ــ أ.د. إيمان حسن الحارونى1
 نادية عبد القادر أحمدــ أ.د. 1
 رضا رشاد عبد الرحمنــ أ.د. 6
  مرفت محمد رشادأ.د.  ــ2
 إيناس محمد محمد غانمــ أ.د. 1
   نجلة عبد المنعم بحيرىــ أ.د. 9

  ــ أ.د. نادية محمد الصاوى41
 ــ أ.د. ليلى حامد صوان44
 ــ أ.د. تهانى عبد العزيز إبراهيم48
 ــ أ.د. جيهان يحيى محمود43
 فايزة احمد خضر ــ أ.د.41
 أ.د. منى عبد الفتاح لطفىــ 41
 د محمودايمان محمد محمـ أ.د. 46
 هالة على مرسىأ.د . ــ 42
 علياء محمد سعيد عزمىــ ا.د. 41
 د. امل احمد مصطفىــ أ.م.49
 فاطمة صالح جمعة ــ د . 81
 ــ أ.د. إيمان محمد نصر84
 ــ أ.د. ناهد خيرى فياض88
 دــ أ.د. وفاء السيد محمو83

 عميد الكلية رئيساا للمجلس      

 
 

 والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس والتدريب

 رئيس قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي
 رئيس قسم العلوم الصحبة

 ممن ل يتمتعون بعضوية المجلس
 واإلدارةرئيس قسم الترويح والتنظيم 

 رئيس قسم مسابقات الميدان والمضمار
 رئيس قسم األلعاب

 أقدم أستا  بقسم العلوم التربوية والجتماعية
 أقدم أستا  بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب

 أقدم أستا  بقسم العلوم الصحية ) مدير وحدة الجودة (
 أقدم أستا  بقسم الرياضات المائية والمنازلت

 بقسم التنظيم واإلدارةأقدم أستا  
 أقدم أستا  بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى

 أقدم أستا  بقسم مسابقات الميدان والمضمار
 أقدم أستا  بقسم األلعاب
 أقدم أستا  مساعد بالكلية

 أقدم مدرس دكتور بالكلية
 ممن ل يتمتعون بعضوية المجلس
 ممن ل يتمتعون بعضوية المجلس

 عون بعضوية المجلسممن ل يتمت
 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



           : اعتذر عً احلضور 

 ــ أ.د. ًبيلت عبد هللا عوزاى                         1

  

 أمياٌ حمند حمند حمنود   د:0أأمني سز اجمللس :/ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ ((  194)) ** حمضز اجتناع جملس الكلية اجللسة 

 

 
 

 

بسام   الارحمن  " ورئيس المجلاس الكلياة عمياد  األستاذ الدكتور / إيماان ساعد زولاولبدأت السيدة      
.......... وقاماات سايادتها بعاارو موضااوعات المجلاس علااى النحااو الحضااور بالساادة  ورحباات  "الارحيم 
 التالى :ـ

 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

  م 8141/   3/  41 (  بتاريخ   491  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

   ** القـــــــــزار :ــــ 

 ))  املصادقــــــــــــــــــة  ((
 :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية ثاىيًا  **  

 

 **  ** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس
 

 
  ( : 1**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ يجهظ انمغى                   

ثزاد  ـ   رسالن شمندىداليا أحمد /  السيدة المدرس المساعدو ػهٗ رؼييٍ  2102/  2/  4ثزبسيخ 

انمغى ثُبء ػهٗ انطهت انًمذو يُٓب ديش أَٓب يُذذ دسجخ دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ 

/  2/  20و . ٔٔافك يجهظ انجبيؼخ ثزبسيخ 2102/ 2/  01ٔٔافك يجهظ انكهيخ ثزبسيخ 

 و ػهٗ يُذٓب دسجخ دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ . 2102
 

 قـــــــــزار :ــــ ** ال     



 ))  املوافقــــــــــــــــــة  (( 
 
 

 **  ** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث

  ( : 2**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ 2102/  1/  01يجهظ لغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

مروة فتوح محمد لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

المناخ األسرى وعالقته فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثيخ انشيبضيخانًبجغزيش دسجخ  نُيم  عراقى
(( ٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ  بالتنبؤ باألمن النفسى وتعلم السباحة لدى األطفال   

 األعبرزح :ــ

 

اعزبر انغجبدخ ٔسئيظ لغى َظشيبد ٔرطجيمب  د: طبسق يذًذ َذا انغيذ1ـ  أ0

ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 1 انشيبضبد انًبئيخ

انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس عبثمب ثكهيخ انزشثيخ 

 جبيؼخ انضلبصيك ) يُبلشب( 1انشيبضيخ ثُيٍ 

أعزبر ػهى انُفظ انشيبضٗ ٔسئيظ لغى انؼهٕو  د: أيبل يذًذ يٕعف اثشاْيى1ـ أ2

انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 

 انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ جبيؼخ

 ) يششفب(                             1انضلبصيك 

أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ  د: أعًبء ػجذ انؼضيض ػجذ انًجيذ 1و1ـ أ1

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 ) يششفب (                              1انضلبصيك 

 د: دػبء فبسٔق يذًذ دغ1ٍو1ـ أ4

 

أعزبر يغبػذثمغى انؼهٕو انزشثٕيخ ٔاألجزًبػيخ 

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 ) يُبلشب (                              1انضلبصيك 

يذسط ثمغى انشيبضبد انًبئيخ ٔانًُبصالد  ـ د/: سضب يذًذ أثشاْيى عبنى1

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 ) يششفب (                      انضلبصيك         

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــة ((

  ( : 3**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ 2102/  1/  1يجهظ لغى انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

أنسام محمد عبد لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

تأثير فــٗ يٕضٕع )) دكزٕساح انفهغفخ فٗ انزشثيخ انشيبضيخ ـ نُيم دسجخ ـ  مصطفى دالمجي

أستخدام التمرينات الفنية األيقاعية على تحسين مستوى أداء الجملة الحركية فى رياضة 
 (( الجمباز لطالبات المرحلة األعدادية فى دولة األمارات  

 

 ــٔرزكٌٕ نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعبرزح :



 

اعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى      د: صذيك أدًذ طٕالٌ 1ـ  أ0

انزًشيُبد ٔانجًجبص ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ـ 

 جبيؼخ األعكُذسيخ                  ) يُبلشب(

أعزبر انجًجبص ثمغى انزًشيُبد ٔانجًجبص      د: َبْذ خيشٖ فيبض 1ـ أ2

شيبضيخ ثُبد  ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ انزشثيخ ان

 ) يُبلشب(                   1جبيؼخ انضلبصيك 

أعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى      د: أيم يٓيت يذًذ انُجبس 1ـ أ1

انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ 

 1انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                                                    

 د: يُٗ انغيذ ػجذ انؼبل  1ـ أ4

 

أعزبر رذسيت انزًشيُبد ٔانجًجبص ثمغى     

انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ 

 1انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  جبيؼخ انضلبصيك 

 ) يششفب (                                                                    

أعزبر يغبػذ ثمغى انزًشيُبد ٔانجًجبص  د: ششيٍ أدًذ طّ دغٍ 1و1ـ أ1

ٔانزؼجيشانذشكٗ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد  

 ) يششفب(                    1جبيؼخ انضلبصيك 

 

 ــ ** القـــــــــزار :ــ
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 

  ( : 4**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

 أزهار نبيللدارسة / ايجهظ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

انشيبضيخ ديش رى يُبلشزٓب يٕو األدذ  فٗ انزشثيخ انًبجغزيش انًغجهخ نُيم دسجخ ـ   أحمدفؤاد 

 0 فى التربية الرياضية الماجستيروأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4انًٕافك 
 ** القـــــــــزار :ــــ 

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــة ((
 

  ( : 5**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

هبة محمد لدارسة / ايجهظ لغى األنؼبة ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

ٓب يٕو ديش رى يُبلشز انًبجغزيش فٗ انزشثيخ انشيبضيخانًغجهخ نُيم دسجخ ـ    عثمان محمد

الماجستير فى التربية وأقترحت اللجنة منحها درجة و 2102/  2/  4انخًيظ انًٕافك 

 1الرياضية 
 ** القـــــــــزار :ــــ    



 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــة ((
  ( : 6**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

لدارسة / ايجهظ لغى انؼهٕو انصذيخ ثبنكهيخ ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يُخ 

انشيبضيخ ديش رى فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    ريهام أحمد عبد الجليل

وأقترحت اللجنة منحها درجة دكتوراه الفلسفة فى و 2102/  2/  4شزٓب يٕو انغجذ انًٕافك يُبل

 0 التربية الرياضية
 ** القـــــــــزار :ــــ    

 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــة ((
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 
 
 

 ( : 7**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                

ٔيٕافمخ نجُخ   1/2/2102يجهظ لغى انزًشيُبد ٔانجًجبص ٔانزؼجيش انذشكٗ  ثبنكهيخ ثزبسيخ 

انًغجهخ نُيم دسجخ ـ    أمانى أبراهيم هريدىلدارسة / اانذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ػهٗ يذ يذح انميذ 

و ٔرنك 21/00/2102دزٗ  21/00/2102انشيبضيخ أػزجبسا يٍ فٗ انزشثيخ دكزٕساح انفهغفخ 

% يٍ أجشاءاد انجذش ٔجبسٖ ركًهخ 21ثُبء ػهٗ رمشيشانغبدح انًششفيٍ ثأٌ انجبدضخ أَجضد 

  1 لذا ًزجو الود لودة عبم 1انجذش ٔيشاجؼزّ 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ    
 املوافقــــــــــــــــــــــــــة (()) 

 

 موضوعات شئوٌ التعليه والطالب              

 
  ( : 8**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة               

ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ يٕاػيذ انزشثيخ انؼًهيخ انًُفصهخ 

 و2102/  2102ٔانًزصهخ ٔااليزذبَبد نهفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

: رجذأ يؼبُ يغ ثذايّ انؼبو انذساعٗ  : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ التربية العملية المنفصلة : أولا 

 1و2/2102/ 2ـ   6اػزجبساً يٍ 

: يؼبً نًذح ػششح أيبو يزصهخ  ٔرنك   : نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ التربية العملية المتصلة : ثانياا 

 و . 2102 / 1/  22و إنٗ 2102/  1/  00اػزجبساً يٍ يٕو 

:. رؼمذ ايزذبَبد انزشثيخ انؼًهيخ نهفشلزيٍ انضبنضخ  نهفشلزيٍ انضبنضخ ٔانشاثؼخ االمتحانات : ثالثاا 

و ٔرنك يٕيٗ ) األسثؼبء 2102/  2102ٔانشاثؼخ خالل انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

  1و01/1/2102يــ  ٔاألصُيٍ انًٕافك 04/1/2102انًٕافك 

 
 ـزار :ــــ ** القــــــــ

 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــــة (( 
 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 
 

 
  ( : 9**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ نًٕاػيذ أيزذبَبد يشدهخ 

 ْٔٗ كبنزبنٗ :ـ 1و2102/2102انجكبنٕسيٕط انفصم انذساعٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

و دزٗ انضالصبء انًٕافك 00/1/2102األدذ انًٕافك  المتصلة : التربية العملية  : أولا 

  1و22/1/2102

 1و24/4/2102،  21،  22األدذ ٔاألصُيٍ ٔانضالصبء انًٕافك  أمتحان التخلفات :  :ثانياا 

 1و1/1/2102و دزٗ األسثؼبء انًٕافك 21/4/2102: األدذ انًٕافك  انؼًهٗ االمتحانات :ثالثاا 

و دزٗ األصُيٍ انًٕافك 21/1/2102: األدذ انًٕافك  األيزذبَبد انُظشيخ:  ساثؼب

  1و00/6/2102

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                                

 
 

 

  ( : 10**  املوضوع ) 



انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ انغيذح األعزبر انذكزٕس / ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى                        

ٔانطالة ٔانًزضًُخ الزشاح نجُخ شئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة ثبنكهيخ األػذاد انًمزشح لجٕنٓب ثبنكهيخ 

 ( طبنجخ يمغًخ ػهٗ انُذٕ انزبنٗ :ـ 411و ػذد ) 2101/ 2102نهؼبو انجبيؼٗ 

 

 انؼذد انشؼجخ

 طبنجّ  211 أدثٗ 

 طبنجّ 011 ػهًٗ ػهٕو

 طبنجّ  011 ػهًٗ سيبضخ 
 

 
 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقـــــــــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/ 3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ** ما يستحد مً أعنالموضوعات  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( : 11**  املوضوع ) 

انًزكشح انًؼشٔضخ يٍ لغى انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس ثبنكهيخ ٔانًزضًُخ يٕافمخ                   

و ٔيٕافمخ نجُخ انذساعبد 2102/  1/  1يجهظ لغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ   ثبنكهيخ ثزبسيخ 

  ايمان متولى زينهم محمد ـ لدارسة / او ػهٗ يُبلشخ  2102/  1/  02انؼهيب ٔانجذٕس ثزبسيخ   

األلعاب الحركية الموجهة فــٗ يٕضٕع ))   فٗ انزشثيخ انشيبضيخدكزٕساِ انفهغفخ نُيم دسجخ 
(( ٔرزكٌٕ وتأثيرها على تنمية المسئولة الوطنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسى

 نجُخ انًُبلشخ ٔانذكى يٍ األعبرزح :ــ

 

ٔطشق انزذسيظ ثكهيخ  اعزبر ثمغى انًُبْج د: يذغٍ سيضبٌ ػهٗ دغٍ 1ـ  أ0

 انزشثيخ انشيبضيخ ثُيٍ جبيؼخ دهٕاٌ جبيؼخ 

 ) يُبلشب(                                          

أعزبر  ٔسئيظ لغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ  د: أيًبٌ دغٍ انذبس1َٗٔـ أ2



ٔػًيذ انكهيخ عبثمب ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ 

 ثُبد ـ جبيؼخ انضلبصيك              ) يُبلشب( 

أعزبر يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ  د: رٓبَٗ ػجذ انؼضيض أثشاْيى  1ـ أ1

ٔٔكيهخ انكهيخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهيب ٔانجذٕس 

عبثمب ـ ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ ثُبد ـ جبيؼخ 

 ) يششفب (                               1يك انضلبص

 د: ُْذ يذًذ أدًذ فشدبٌ 1ـ أ4

 

أعزبر يزفشؽ ثمغى انًُبْج ٔطشق انزذسيظ  

ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُبد ـ جبيؼخ 

 ) يششفب(                                1انضلبصيك 

 

 ** القـــــــــزار :ــــ 
 

 املوافقـــــــــــــــــــــــــــة (()) 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  3/  18بتاريخ  194** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 

 ( :12**  املوضوع ) 

نظزا للضغط علٌ الوحدة الحسابَة بكلَة التزبَة       
 0 أدىبالجامعة  مما 

لتأخَز مستحقات الكلَة لدى الوحدة الحسابَة بكلَة 
 إلياألمز الذً ٍستدعي نقل مستحقات الكلَة  0التزبَة 

الوحدة الحسابَة  بكلَة التكنولوجَا والتنمَة اإلدارٍة 
  0بالجامعة 

 
 ** القـــــــــزار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــة ((                                

 



 
 عنيد الكلية رئيس اجمللس                                          سكزتارية اجمللس 

 
   دكتور : إمياٌ سعد سغلول                                                                                                              

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  2/  15بتاريخ  193** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


