
 

 

 

                                                 
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                     أماىة جملس الكلية   

 
 

 (   195) جملس الكلية اجللسة 
 و 8201/  4  /  15املوافق  امليعقدة يوو األحد 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

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

   ** القـــــــــرار :ــــ 

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

 

 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعضاء ٍيئة التدريس  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

الوركسح الوعسوضخ هي قسن السيبضبد الوبئيخ والوٌبشالد ثبلكليخ والوزضوٌخ هىافقخ هجلس                     

م علً الطلت الوقدم هي السيدح الدكزىز / فزحيخ هحود عجد السؤوف ـ األسزبذ 8112/  4/  11القسن ثزبزيخ 

جبشح الووٌىحخ لسيبدرهب لودح عبم ثدوى ى هسرت الوسبعد ثراد القسن والري رلزوس فيخ الوىافقخ علً رجديد األ

   1زعبيخ طفل 
 ** القـــــــــرار :ــــ      

 افقـــــــــــــــــــــــــة ()) املو

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/ 4/  15بتاريخ  195** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 **  ** موضوعات قسه الدراسات العليا والبحوث

  ( : 2**  املوضوع ) 

الوركسح الوعسوضخ هي قسن الدزاسبد العليب والجحىس ثبلكليخ والوزضوٌخ هىافقخ هجلس قسن                   

  م وهىافقخ لجٌخ الدزاسبد العليب والجحىس ثزبزيخ   8112/ 4/  5ثبلكليخ ثزبزيخ   هسبثقبد الويداى والوضوبز

تأثير أستخدام بعض ) فى موضوع)منيرة السيد السيد بدرـ الدارسة / م علً هٌبقشخ  8112/  4/ 

 ((   التدريبات البصرية على تحسين مرحلة التسليم والتسلم لسباق التتابع

 ورزكىى لجٌخ الوٌبقشخ والحكن هي األسبررح :ــ

 

 

 

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتاريخ 
 



 

ثكليخ الزسثيخ  هسبثقبد الويداى والوضوبزاسزبذ  أيوبى هحود ًصس د: 1ـ  أ1

 ( هٌبقشب)          جبهعخ الصقبشيق 1بد السيبضيخ ثٌ

الزعلين ووكيل الكليخ لشئىى  ردزيت العبة القىيأسزبذ  هحود هحود أثساهين د: 1ـ أ8

                             1 ثكليخ الزسثيخ السيبضيخ ثىزسعيد والطالة

 ( هٌبقشب) 

 هسبثقبد الويداى والوضوبز ردزيت سزبذ أ   سحس زشدي هحوىد شجبًهد: 1ـ أ3

  1الزسثيخ السيبضيخ للجٌبد ـ جبهعخ الصقبشيق ثكليخ

 ) هشسفب (                                                       

 عصيصح هحود عفيفًد: 1ـ أ4

 

ثكليخ  هسبثقبد الويداى والوضوبزردزيت  أسزبذ

      ـ جبهعخ الصقبشيقبضيخ للجٌبد الزسثيخ السي

 ) هشسفب (                      

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (((

 

 موضوعات شئوٌ التعليه والطالب

  ( : 3**  املوضوع ) 

بشأن عرض جدول بمواعيد األمتحان التطبيقى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى           
 م  9/5/6102حتى  1م62/2/6102من الفترة  1م6102/6102

 ** القـــــــــرار :ــــ 
 )) املوافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (((

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  4/  15بتاريخ  195** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 

 موضوعات ما يستحد مً أعنال

 
                   ( : 4**  املوضوع ) 

/  4/  11الوركسح الوعسوضخ هي قسن األلعبة ثبلكليخ والوزضوٌخ هىافقخ هجلس القسن ثزبزيخ             

ثراد القسن ثٌبء علً الطلت الوقدم هٌهب حيش أًهب  ـ   أزٍار ىبيل فؤاد أمحدالسيدة / م علً رعييي  8112

م . ووافق هجلس 8112/ 3/  12هٌحذ دزجخ الوبجسزيس فً الزسثيخ السيبضيخ ووافق هجلس الكليخ ثزبزيخ 

 1م علً هٌحهب دزجخ الوبجسزيس فً الزسثيخ السيبضيخ 8112/  4/  7الجبهعخ ثزبزيخ 

 ** القـــــــــرار :ــــ      
 ــــــــــــــــــــــــــــــةـاملوافقـ.

 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2012/  5/  21بتاريخ  184** جدول أعنال جملس الكلية اجللسة 
 
 
 


