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 أمانة مجلس الك
 الجلسة 
 (( 196رقم )) 

 المنعقدة 
  2018/  5/  13االثنٌن  الموافق    ٌوم 

 
 م 2018/   2017الجامعً  للعام 

 

 مع تحيات سكرتارية المجلس

 



 
 

 
 
 

 

 

                                                                                         
 كلًة الرتبًة السياضًة للبيات                                                                                   أماىة دللس الكلًة 

 
 

 (( 196  ذلضس اجتناع دللس الكلًة اجللسة ))
 

 و 8201/   5/  31املىافق  األحدامليعقدة يىو 
 

 

( برئاسةة األسةتا   196م . اجتمع مجلس الكلٌة بجلسته  )  2018/  5/  13الموافق   األحد أنه فى ٌوم    

 الدكتور / إٌمان سعد زغلول  عمٌد الكلٌة ورئٌس المجلس وبحضور كالً من السادة األسات ة األعضاء :

 

 أ.د. إٌمان سعد زغلول ـــ

 ** وعضىية كاًل مً السادة :ـــ
1 

 ــ أ.د. إلهام عبد العظٌم فرج1

 ــ أ.د. زٌنب محمد االسكندرانى2

 ــ أ.د. أمال محمد ٌوسف3

 ــ أ.د. إٌمان حسن الحارونى4

 نادٌة عبد القادر أحمدــ أ.د. 5

 رضا رشاد عبد الرحمنــ أ.د. 6

  جٌهان ٌوسف الصاويأ.د.  ــ7

 إٌناس محمد محمد غانمــ أ.د. 8

   نجلة عبد المنعم بحٌرىــ أ.د. 9

  ــ أ.د. نادٌة محمد الصاوى10

 ــ أ.د. لٌلى حامد صوان11

 ــــ أ.د. جٌهان ٌحٌى محمود12

 فاٌزة احمد خضر ــ أ.د.14

 

 

 عمٌد الكلٌة رئٌساً للمجلس      

 

 

 التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة لشئون 

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 رئٌس قسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب

 رئٌس قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً

 رئٌس قسم العلوم الصحبة

 رئٌس قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت

 والتنظٌم واإلدارة رئٌس قسم التروٌح

 رئٌس قسم مسابقات المٌدان والمضمار

 رئٌس قسم األلعاب

 أقدم أستا  بقسم العلوم التربوٌة واالجتماعٌة

 أقدم أستا  بقسم العلوم الصحٌة ) مدٌر وحدة الجودة (

 أقدم أستا  بقسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت

 

 

 
 الكلية معتمدة من الهيئة القومية
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 م 2014/  6/  26بتاريخ 
 



 

 

 

 أ.د. منى عبد الفتاح لطفىــ 15

 اٌمان محمد محمد محمودـ أ.د. 16

 مرسىهالة على أ.د . ــ 17

 علٌاء محمد سعٌد عزمىــ ا.د. 18

 د. امل احمد مصطفىــ أ.م.19

 فاطمة صالح جمعة ــ د . 20

 ــ أ.د. إٌمان محمد نصر21

 ــ أ.د. ناهد خٌرى فٌاض22

 دــ أ.د. وفاء السٌد محمو23

 مرفت محمد رشاد   0د 0ـ أ24

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 أقدم أستا  بقسم التنظٌم واإلدارة

 بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى أقدم أستا 

 أقدم أستا  بقسم مسابقات المٌدان والمضمار

 أقدم أستا  بقسم األلعاب

 أقدم أستا  مساعد بالكلٌة

 أقدم مدرس دكتور بالكلٌة

 ممن ال ٌتمتعون بعضوٌة المجلس

 ممن ال ٌتمتعون بعضوٌة المجلس

 ممن ال ٌتمتعون بعضوٌة المجلس

 بعضوٌة المجلس ممن ال ٌتمتعون

           : اعترز عً احلضىز 

 ــ أ.د. رهبًَ عجد انعصيص اثساهيى   2ــ أ.د. َجيهخ عجد هللا عًساٌ                         1

  

 امياٌ ذلند ذلند ذلنىدأمني سس اجمللس :/ 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ ((  196)) ** ذلضس اجتناع دللس الكلًة اجللسة 

 

 
 

بسوم    " بدأت السيدة األستاذ الدكتور / إيمان سعد زغلوو   عميود الكليوةورئيس المجلوس  
ورحبووت  بالسووادة الحضووور .......... ويامووت سوويادتها بعوور  موضوووعات  "الوورحمن الوورحيم 

 المجلس على النحو التالى :ـ
 

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        



 
  م 2018/   5/  13 (  بتارٌخ   196  محضر الجلسة السابقة رقم  )  **

 
   ** القـــــــــساز :ــــ 

 املصادقــــــــــــــــــة  (())  
 

 :ـــ  مىضىعات اجللسة احلالًة ثاىًًا  **  
 

 

 **  ** مىضىعات شئىٌ عاملني أعضاء ًٍئة التدزيس
 

 
  ( : 1**  املىضىع ) 

انًركسح انًعسوظخ يٍ لعى انسيبظبد انًبئيخ وانًُبشالد ثبنكهيخ وانًزعًُخ                     

و عهً انطهت انًمدو يٍ انعيدح اندكزىز / زَدا 2112/  5/  7يىافمخ يدهط انمعى ثزبزيخ 

فزحً أثساهيى ظعيد ـ انًدزض ثراد انمعى وانري رهزًط فيخ انًىافمخ عهً ردديد األخبشح 

   1ُىحخ نعيبدرهب نًدح عبو ثدوٌ ٌ يسرت زعبيخ غفم انًً
 ** القـــــــــساز :ــــ      

 
 

 )) املىافقـــــــــــــــــــــــــة ((

 

 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/ 5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 
 

 **  العلًا والبحىث** مىضىعات قسه الدزاسات 

  ( : 2**  املىضىع ) 

 
انًركسح انًعسوظخ يٍ لعى اندزاظبد انعهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزعًُخ يىافمخ يدهط                   

/  13و ويىافمخ ندُخ اندزاظبد انعهيب وانجحىس ثزبزيخ   2112/  5/ 3لعى األنعــــــــــبة  ثبنكهيخ ثزبزيخ 

فى التربية الدارسة / مى نصر محمد عبد الغنى ـ لني  درجة الماجستير و عهً يُبلشخ  2112/  5
تأثير تدريبات الكارديو على الكفاءة البدنية والتركيب الجسمى لدى العبات هوكى الرياضية فى موضوع)) 

 (( ورزكىٌ ندُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األظبررح :ــالميدان  

اظزبذ أنعبة انًعسة انًزفسغ ثمعى األنعبة      د: رغسيد ظبنى يحًد انعسالً 1ـ  أ1

خبيعخ انصلبشيك                               1سيبظيخ ثُيٍ ثكهيخ انزسثيخ ان



 ) يُبلشب(

أظزبذ أنعبة انًعسة ثمعى األنعبة ثكهيخ انزسثيخ      د: زاَدا شىلً ظيد حعٍ حًصِ  1ـ أ2

  1انسيبظيخ نهجُبد ـ خبيعخ انصلبشيك

 ) يشسفب (                                                               

أظزبذ انزسثيخ انصحيخ ثمعى انعهىو انصحيخ ثكهيخ     د: خيهبٌ يحيً يحًىد عفيفً   1ـ أ3

                          1انزسثيخ انسيبظيخ نهجُبد ـ خبيعخ انصلبشيك 

 ) يشسفب (    

 د: عجد انحهيى يىظف عجد انعهيى  1ـ أ4

 

أظزبذ فعيىنىخيب انسيبظخ وزئيط لعى عهىو    

انصحخ انسيبظيخ ثكهيخ انزسثيخ انسيبظيخ ـ خبيعخ 

         1يديُخ انعبداد 

 ) يُبلشب (                                            

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 ـــــــــــة (()) املىافقــــــــــــــ

  ( : 3**  املىضىع ) _

انًركسح انًعسوظخ يٍ ندُخ اندزاظبد انعهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزعًُخ يىافمخ يدهط لعى            

و ويىافمخ ندُخ اندزاظبد انعهيب 2112/  5/  7انزًسيُبد واندًجبش وانزعجيس انحسكً ثبنكهيخ ثزبزيخ 

 يحًد ـ نُيم دزخخ و عهً انزعديم نهدازظخ / ظعبد عًبد عجد هللا 2112/  5/  13وانجحىس ثزبزيخ  

انًبخعزيس فً انزسثيخ انسيبظيخ فً يىظىع ثعُىاٌ ))فبعهيخ عسوض انزًسيُبد عهً ثعط عُبصس انهيبلخ 

 انجدَيخ وانسظب انحسكً نطبنجبد انًسحهخ انثبَىيخ ثدونخ انكىيذ  (( ورزكىٌ ندُخ األشساف يٍ األظبررح :ـ 

ًسيُبد ثمعى انزًسيُبد واندًجبش أظزبذ انز       د : انهبو عجد انعظيى فسج 1أ

وانزعجيس انحسكً ثبنكهيخ ووكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى 

  1وانطالة 

أظزبذ انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد واندًجبش  د: آيبل يحًد يحًد يسظً 1أ

 وانزعجيس انحسكً ثبنكهيخ 
 

          ** القـــــــــساز :ــــ

 
 املىافقـــــــــــــــــــــــــة (()) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 

 

  ( : 4**  املىضىع ) 

بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة على  الدراسات العليا المذكرة المعروضة من يسم          
الثانية المقيدة بالكلية بالفرية آيه محمد نبي  محمد كام  ـ الطلب المقدم من الطالبه / 

يبو  أعتذارها فيه الموافقة على  م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى  ماجستير 
  0ضية وذلك نظرا لظروفها المر عن دخو  األمتحان  ـ 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 )) املىافقـــــــــــــــــــــــــة ((

 
 



  ( : 5**  املىضىع ) 

انًركسح انًعسوظخ يٍ لعى اندزاظبد انعهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزعًُخ ثيبٌ                    

ثأظًبء انطبنجبد غيس يُزظًبد وانحعىز ونى يعددٌ انسظىو اندزاظيخ انًمسزح زغى 

أخطبزهٍ أكثس يٍ يسح ونى يىظحٍ يىلفهٍ اندزاظً ثًسحهخ اندزاظبد انعهيب ثبنكهيخ نهعبو 

وهٍ : ووفمبً ثبنًركسح انًعسوظخ يٍ لعى اندزاظبد انعهيب عهً و  2112/  2117اندبيعً 

 :ـ  1و2117/2112انغبء ليدهٍ نهعبو اندبيعً 

  أوال :  الفسقة األوىل ماجستري :ـ  

 سمر السيد حسن محمد   ـ  2 ـ  أيمان ممدوح خلي    1

 ـ  مى محمود أحمد محمد   4 ـ  سهر عبد المقصود أحمد   3

 ـ  أية بشرى متولى   6 ـ  شيماء عبد المنعم السيد الصعيدى   5

 ـ  شيرين شكرى أبو المجد   2 ـ  أيناس محمود عبد     2

 ـ  أيمان محمود عبد     10 ـ  نادية فؤاد عسران عبد التواب   9

  ـ  فاطمة جما  عبد   أبراهيم   11

  ثاىًا :  الفسقة الجاىًة ماجستري :ـ 

 ـ  دييا عبد اهلل طلبه  1
 ثالجا :  الفسقة األوىل دكتىزاه  :ـ  

 ـ  سحس صالح عبد احلنًد   1

 
 " من الالئحة الداخلية للكلية " يشترط ييد الطالب لدرجة الماجستير 23ـ  تنص المادة ""

  0أن يسدد الرسوم المقررة 000000000ـ  الدكتوراه ـ الدبلوم فى التربية الرياضية مايلى 
  0م5/2012وافقت لجنة الدراسات العليا بتاريخ     / 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 )) املىافقـــــــــــــــــــــــــة ((

 
 
 

 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 
 

 مىضىعات ما يستحد مً أعنال

 
  ( : 6**  املىضىع ) 

ثعط أععبء انكُزسول يُصل انً األيزحبٌ انُظسي ) يسالت ( وثرنك يمم          

  1عدد أععبء انكُزسول 

     



 ** القـــــــــساز :ــ.
 .أحًط اجمللس علنا ..                                           

 ( : 7**  املىضىع ) 
 قرار المجلة التقٌٌم عن طرٌق المقٌمٌن فى اللجان العلمٌة          

 
 ** القـــــــــساز :ــ

 أحًط اجمللس علنا                                             
 ( :  8**  املىضىع ) 

مقترح للبنات والبنٌن تبادل تقٌٌم البحوث بٌن الكلٌتٌن لألسات ة الموجودٌن فى قائمة        
  0تحكٌم اللجنة العلمٌة 

 ** القـــــــــساز :ــــ  .
 أحًط اجمللس علنا                                    

 ( :  9**  املىضىع ) 
الوذكزة الوعزوضت هي قسن الذراساث العليا والبحىث بالكليت والوتضونت هىافقت                   

م وهىافقت لجنت الذراساث 6/5/8102هجلس قسن هسابقاث الويذاى والوضوار بالكليت بتاريخ 

الوسجلت ـ    أسماء على حامد أبراهيملدارسة / ام على هنح 01/5/8102بحىث  بتاريخ العليا وال

/  1/  5حيج تن هناقشتها يىم الخويس الوىافق  الواجستيز فى التزبيت الزياضيتلنيل درجت 

 0الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة وأقترحت اللجنة منحها درجة م 8102
 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املىافقــــــــــــــة                                       

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة  **
 

 ( :  10**  املىضىع ) 
انًركسح انًعسوظخ يٍ لعى اندزاظبد انعهيب وانجحىس ثبنكهيخ وانًزعًُخ يىافمخ            

و ويىافمخ 2112/  5/ 7ثبنكهيخ ثزبزيخ   انزًسيُبد واندًجبش وانزعجيس انحسكًيدهط لعى 

أحسان الدارسة / و عهً يُبلشخ  2112/  5/   13ظبد انعهيب وانجحىس ثزبزيخ  ندُخ اندزا
فى ـ  أحمد يوسف سالم ـ  لني  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية 

التعليم األساسى  لمراح لتطوير منهاج التربية البدنية والصحية  مقدمةأستراتيجية موضوع))
 (( ورزكىٌ ندُخ انًُبلشخ وانحكى يٍ األظبررح :ــ  الثانوى بدولة األمارات العربية المتحدة 

انًُبهح وغسق انزدزيط وزئيط لعى اظزبذ     َجيم يحًىد يحًد حعٍ د: 1ـ  أ1

ثكهيخ انزسثيخ  انًُبهح وغسق انزدزيط



                                 ) يُبلشب(  1خبيعخحهىاٌ 1ثُيٍانسيبظيخ

أظزبذ انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد واندًجبش        انهبو عجد انعظيى فسج د: 1ـ أ2

ووكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة ثكهيخ 

 انزسثيخ انسيبظيخ نهجُبد ـ خبيعخ انصلبشيك 

                       ) يشسفب (                                         

أظزبذ انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد واندًجبش        وفبء انعيد يحًىد د: 1ـ أ3

ثكهيخ انزسثيخ انسيبظيخ  1وانزعجيس انحسكً 

     خبيعخ انصلبشيك          ) يشسفب (  1ثُبد 

   يًُ انعيد عجد انعبل د: 1ـ أ4

 

أظزبذ ردزيت انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد 

ثكهيخ انزسثيخ  1واندًجبش وانزعجيس انحسكً 

 انسيبظيخ نهجُبد ـ خبيعخ انصلبشيك ) يُبلشب(

أظزبذ انزًسيُبد ثمعى انزًسيُبد واندًجبش       د: أيم يهيت يحًد انُدبز 1ـ أ 5

ثكهيخ انزسثيخ انسيبظيخ  1وانزعجيس انحسكً 

 ) يشسفب (                                1نهجُبد 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 املىافقـــــــــــــــــــــــــة (()) 

 ( :  11**  املىضىع ) 
المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب           

المقيدة بالكلية بالفرية أيمان محمد ابراهيم عطية  ـ / الموافقة على الطلب المقدم من الطالبه 
فيه الموافقة على تأجي  األمتحانات  م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى األولى 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى األولى العام لتطبيقية والنظرية للفرية ا
  0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 

 
 
  ( :  12املىضىع )  **  

 ا     
لمذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة ا       

المقيدة بالكلية بالفرية دنيا حسام صالح حسنى الشعراوى  ـ / على الطلب المقدم من الطالبه 
تأجي  األمتحانات  فيه الموافقة على م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى األولى 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى األولى العام لتطبيقية والنظرية للفرية ا
  0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019



 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 ( :  13**  املىضىع ) 
المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة على 

للعام الثانية ية المقيدة بالكلية بالفرهاجر طارق محمد نبي    ـ / الطلب المقدم من الطالبه 
لتطبيقية فيه الموافقة على تأجي  األمتحانات ا م والذى تلتمس2012/2012الجامعى 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى الثانية العام والنظرية للفرية 
  0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 ( :  14**  املىضىع ) 
المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة على 

للعام الثالثة فرية المقيدة بالكلية بالنورا ذكريا عبد الفتاح   ـ / الطلب المقدم من الطالبه 
لتطبيقية فيه الموافقة على تأجي  األمتحانات ا م والذى تلتمس2012/2012الجامعى 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى الثالثة العام والنظرية للفرية 
  0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         
 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 

 ( : 15ىضىع ) **  امل
  

المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة        
الرابعة المقيدة بالكلية بالفرية ريهام محمد صابر موسى   ـ / على الطلب المقدم من الطالبه 

لتطبيقية األمتحانات افيه الموافقة على تأجي   م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى 
الجامعى الرابعة فى المواد التالية ) سلة + العاب يوى ( من العام والنظرية للفرية 

وذلك الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012
  0نظرا لظروفها المرضية 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 



 ( : 16**  املىضىع ) 
المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة         

الثانية المقيدة بالكلية بالفرية منى عباس أحمد عباس   ـ / على الطلب المقدم من الطالبه 
لتطبيقية فيه الموافقة على تأجي  األمتحانات ا م والذى تلتمس2012/2012 للعام الجامعى
فى المواد التالية ) تعبيرحركى + كاراتية + ميدان ومضمار + سباحة + سلة + والنظرية 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى طائرة + طرق عملى  ( من العام 
  0ذلك نظرا لظروفها المرضية والفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 
 ( : 17**  املىضىع ) 

المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة         
المقيدة بالكلية بالفرية دعاء حسام الدين أحمد حسن    ـ / على الطلب المقدم من الطالبه 

فيه الموافقة على تأجي  األمتحانات  م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى الثالثة  
الى العام الجامعى  0م2012/2012الجامعى الثالثة  من العام ية للفرية لتطبيقية والنظرا

  0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019القادم 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 

  ( :  18**  املىضىع )  

 
المذكرة المعروضة من يسم شئون التعليم والطالب بالكلية والمتضمنة طلب الموافقة          

المقيدة بالكلية بالفرية شروق محمد ابراهيم عبد الغفار  ـ / على الطلب المقدم من الطالبه 
تأجي  األمتحانات  فيه الموافقة على م والذى تلتمس2012/2012للعام الجامعى األولى 

الى العام الجامعى القادم  0م2012/2012الجامعى األولى العام لتطبيقية والنظرية للفرية ا
 0وذلك نظرا لظروفها المرضية الفص  الدراسى الثانى  م 2012/2019

 
 ** القـــــــــساز :ــــ 

 ـــــــــــــــة.املىافقـــــــــــــــــ                                         
 



  ( :  19**  املىضىع )  

 

بشأٌ اخلطاب الىازد مً بالكلية  وكيلة الكلية لشئون الطالبالمذكرة المعروضة من          
بشأٌ أعداد الطالبات  0السًد األستاذ الدكتىز/ ىائب زئًس اجلامعة لشئىٌ التعلًه والطالب 

ومت العسض عسض املىضىع  0و2018/2019اجلامعى الىافدات املقرتح قبىهلً بالكلًة للعاو 
  0( طالبة 20على جلية شئىٌ التعلًه والطالب بالكلًة  وافقت اللحية على أٌ يكىٌ العدد )

 

 ** القـــــــــساز :ــــ 
 .املىافقــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         

 
 تاريخهأنتهت الجلسة فى 

 

 
 

 
 

 سكستازية اجمللس                                         عنًد الكلًة زئًس اجمللس              
 

 

 دكتىز / إمياٌ سعد شغلىل                                                                                                                    
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2018/  5/  13بتازيخ  196** جدول أعنال دللس الكلًة اجللسة 
 
 


