
                                                                                                                         
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                                                                 أماىة دللس الكلية  

 

 جدول أعنال

 (   211دللس الكلية اجللسة ) 
 و 2019/   9/    10امليعقدة يوو الجالثاء املوافق  

 ** أواًل : املصادقات :ــ
                        

 م  0212/   8/  02(  بتاريخ    012محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

   ** القـــــــــرار :ــــ 

.............................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000000000000*

 ثاىيًا :ـــ  موضوعات اجللسة احلالية  *  
 

 **** موضوعات شئوٌ عاملني أعطاء ٍيئة التدريس  
 

  ( : 1**  املوضوع ) 

بانكهُت  انذشكٍانًزكشة انًؼشوضت يٍ قغى انخًشَُاث وانجًباص وانخؼبُش           

و ػهً سأي انجُت انؼهًُت نخشقً  9109/  9/  8وانًخضًُت يىافقت يجهظ انقغى بخاسَخ 

(   لجنة الرياضة المدرسيةاألعاحزة واألعاحزة انًغاػذٍَ فً انخشبُت انشَاضُت ) 

انًذسط بزاث انقغى  ـ سوسً السعيد عبد احلنيد ذلندبالسيدة الدكتور / وانخاص 

وفً ضىء انخقاسَش انىاسدة نهًذكًٍُ  انجًاػٍ انُهائٍورنك بؼذ اإلطالع ػهً انخقشَش 

 .( بزاث انقغى وانكهُت  أستاذ مساعد)  ثتشقيخ سيبدتهب نذسجخحىصً  وانخٍ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و 2019/  9/  10بتاريخ  211** جدول أعنال دللس الكلية اجللسة 
  ( : 2*  املوضوع ) 

 
بانكهُت وانًخضًُت يىافقت  يغابقاث انًُذاٌ وانًضًاسانًزكشة انًؼشوضت يٍ قغى           

و ػهً سأي انجُت انؼهًُت نخشقً األعاحزة واألعاحزة  9109/  9/ 9يجهظ انقغى بخاسَخ 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 6102/  2/  62بتارٌخ 
 



بالسيدة واخلاص (   لجنة الرياضة المدرسيةانًغاػذٍَ فً انخشبُت انشَاضُت ) 

انًذسط بزاث انقغى ورنك بؼذ اإلطالع ػهً ـ  ىصوة أمحد السيد كامل/  الدكتور

ثتشقيخ ذكًٍُ وانخٍ حىصً انخقشَش انُهائٍ انجًاػٍ وفً ضىء انخقاسَش انىاسدة نهً

 .( بزاث انقغى وانكهُت  أستاذ مساعد)  سيبدتهب نذسجخ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

  ( : 3*  املوضوع ) 

 
بانكهُت وانًخضًُت يىافقت  يغابقاث انًُذاٌ وانًضًاسانًزكشة انًؼشوضت يٍ قغى           

و ػهً سأي انجُت انؼهًُت نخشقً األعاحزة واألعاحزة  9109/  9/ 9يجهظ انقغى بخاسَخ 

بالسيدة واخلاص (   لجنة الرياضة المدرسيةانًغاػذٍَ فً انخشبُت انشَاضُت ) 

غى ورنك بؼذ انًذسط بزاث انقـ  ماجدة ذلند مجال ذلند مدبوىل/  الدكتور

اإلطالع ػهً انخقشَش انُهائٍ انجًاػٍ وفً ضىء انخقاسَش انىاسدة نهًذكًٍُ وانخٍ حىصً 

 .( بزاث انقغى وانكهُت  أستاذ مساعد)  ثتشقيخ سيبدتهب نذسجخ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

  ( : 4*  املوضوع ) 

 
انًزكشح انًعشوضخ يٍ قسى انتًشيُبد وانجًجبص وانتعجيش انحشكي            

و عهً سأي  9109/ 9/ 8ثبنكهيخ وانًتضًُخ يىافقخ يجهس انقسى ثتبسيخ 

خ ــــــــانعهًيخ نتشقً األسبتزح واألسبتزح انًسبعذيٍ فً انتشثيخ انشيبضيانجُخ 

رباب عطية /  بالسيدة الدكتور(  وانخبص لجنة الرٌاضة المدرسٌة ) 
األستبر انًسبعذ ثزاد انقسى ورنك ثعذ اإلطالع عهً انتقشيش ـ  وٍبة بكر 

انُهبئي انجًبعي وفً ضىء انتقبسيش انىاسدح نهًحكًيٍ وانتي تىصً ثتشقيخ 

 ثزاد انقسى وانكهيخ( اجلنبازأستاذ سيبدتهب نذسجـــــــــخ ) 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
.............................................................................................

000000000000000000000000000000000000000000000000000 



  ( : 5*  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية         

التمرينات والجمباز والتعبير الحركى بالكلية والمتضمنة موافقة مجلس قسم 
 0212/  2/ 12م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 8/2/0212بتاريخ 

فى  الماجستيردرجة  مروة جودة أمحد ذلند عليوة ـ  الدارسة /م على منح 

 0212/  8/ 02الموافــــــــق   السبتحيث تم مناقشتها يوم  التربية الرياضية
 . فى التربية الرياضية الماجستيرم . واقترحت اللجنة منحها درجة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

  ( : 6*  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية         

بتاريخ الرياضات المائية والمنازالت بالكلية والمتضمنة موافقة مجلس قسم 
م على  0212/  2/ 12م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 8/2/0212

فى التربية  الماجستيردرجة  فاطنة على على أمحد سامل ـ  الدارسة /منح 

م .  0212/  2/ 5الموافــــــــق  الخميسحيث تم مناقشتها يوم  الرياضية
 . فى التربية الرياضية الماجستيرنة منحها درجة واقترحت اللج

 ** القـــــــــرار :ــــ 
.............................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000000000000 

  ( : 7*  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية         

بالكلية  المناهج وطرق التدريس والتدريبوالمتضمنة موافقة مجلس قسم 
 0212/  2/ 12م ولجنة الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 2/0212/  بتاريخ 

فى  الفلسفةدكتوراه درجة  ـ  أمياٌ السيد ذلنود إبراٍيه الدارسة /م على منح 

م  0212/  8/ 02الموافــــــــق  السبتحيث تم مناقشتها يوم  التربية الرياضية
 . فى التربية الرياضية دكتوراه الفلسفة. واقترحت اللجنة منحها درجة 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 



  ( :8*  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ قسى انذساسبد انعهيب وانجحىث ثبنكهيخ وانًتضًُخ يىافقخ يجهس 

انذساسبد خ نجُخ و ويىافق9109/ 9/  8ثبنكهيخ ثتبسيخ   انتشويح وانتُظيى واألداسحقسى 

 نجالء على األعصر الدارسة / و عهً يُبقشخ  9109/ 9/ 01 انعهيب وانجحىث ثتبسيخ 
 فى موضوع))الشٌخ ـ  لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة  ـ 

توجٌة األعالم الرٌاضى لتنمٌة بعض القٌم التربوٌة باستخدام الدراما الحركٌة لمرحلة 

 (( وتتكىٌ نجُخ انًُبقشخ وانحكى يٍ األسبتزح :ــالمتأخرة "الطفولة 
أستاذ التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنات والجمباز     األسكندرانً زٌنب محمد أحمدد/ 1ـ أ0

والتعبٌر الحركى ووكٌل الكلٌة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمٌة البٌئة سابقا بكلٌة التربٌة 

 ) مشرفا( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

أستاذ األدارة الرٌاضيٌة بقسيم التيروٌا والتن يٌم       سمٌرة محمد خلٌل د/ 1ـ أ6
واألدارة بكلٌة التربٌة الرٌاضيٌة للبنيات ـ جامعية 

 ) مشرفا(                        1الزقازٌق 

أستاذ التعبٌر الحركى بقسم التمرٌنات والجمباز        منال محمد سٌد أحمد منصور  1د1ـ أ3
والتعبٌر الحركى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ـ 

 ) مناقشا (            1جامعة الزقازٌق 

أسييتاذ األدارة الرٌاضييٌة بقسييم األدارة الرٌاضييٌة        كرٌم محمد محمود الحكٌم  1د1ـ أ 2
  1 بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة المنصورة

 ) مناقشا (                                 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

  ( : 9*  املوضوع ) 

/ عميدة الكلية  الدكتورةمن السيدة األستاذة  المعروضةالمذكرة        
                  2والمتضمنة 

 0496لسنة  24الفقرة ) ج ( من القانون  21المادة أنه تنفيذاً لنص      
بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له . والخاصة بتشكيل مجلس الكلية 
ممن ال يتمتعون بعضويته والتي تنص علي  ))  أستاذ من كل قسم . علي أن 

ولمجلس الجامعة بناء علً يتناوب العضوية أساتذة القسم .................... 
المجلس خمسة أساتذة طلب مجلس الكلٌة . أو المعهد أن ٌضم إلً عضوٌة 

لعضوية  علً األكثر ممن ال ٌتمتعون بعضوٌته لمدة سنة قابلة للتجدٌد . (( .
م ممن ال يتمتعون بعضوية 0202/  0212مجلس الكلية للعام الجامعي 

 المجلس  وهن :ـــ
 
 
 



 

 واالجتماعٌةأستاذ متفرغ بقسم العلوم التربوٌة  كرٌمان عبد المنعم سرور  1د1أـ  0

 أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً محمد حتحوت ىناهد عل 1د1أـ 6

 أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدرٌس والتدرٌب ىأٌمان حسن محمد الحار ون 1د1ـ أ3

 أستاذ متفرغ بقسم مسابقات المٌدان والمضمار  أٌمان سعد زغلول سالم  1د1ـ أ 2

 أستاذ متفرغ بقسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركً أحمد األسكندرانىزٌنب محمد  1د1ـ أ 5

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

  ( : 10*  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بالكلٌة 
نتشرف بإحاطة سٌادتكم  1منا على خدمة طالبات الكلٌة  على سٌر العملٌة التعلٌمٌة وحرصا

 علما بأن طالبات الفرقة الثالثة بالكلٌة تقوم باختٌار مقررات التخصص من المجموعات 1
 1تالً وبٌانها كال 1باألعداد المطلوبة 

  
 العدد التخصص العدد التخصص
 95 السلة  65 التعبٌري
 01 العاب قوى 01 الٌد 
 04 سباحة  01 جمباز
 65 طائرة 65 مضرب
 91 كاراتٌة  61 جودو
  21 تاٌكوندو 65 سالح 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( : 11*  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ انسيذح األستبرح انذكتىسح / وكيم انكهيخ       

يٍ  االَتهبءنشئىٌ انتعهيى وانطالة ثبنكهيخ َفيذ سيبدتكى عهًب ثأَخ تى 

  1انجبيعخ  انً إسسبنهبوتى  واالَتذاثبدساسخ وانجذاول انخطخ انذ

 ** القـــــــــرار :ــــ 
............................................................................................. 

 ( : 12*  املوضوع ) 

/ عميدة الكلية  الدكتورةمن السيدة األستاذة  المعروضةالمذكرة        
بالكلٌة للعام الجامعى العلمٌة والمتضمنة تشكٌل اللجان  2والمتضمنة 

 1م6104/6161
 



                                                                        
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                          مكتــــب العنــــيد    

 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 تصكيل اللحية العلنية لصئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة
 و  2020/  2019للعاو اجلامعي 

 

 ـــ باإلطالع علي :ــ
  ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ نه والئحته  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100انسيذ سئيس انجًهىسيخ سقى قشاس

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

تشكل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة برئاسة السٌدة      

 وعضوٌة كالً من :ـــ ـ ذلند  األستاذ الدكتور /  جيَاٌ يسرى أيوب
 

 سابذت يذًذ نطفٍ غشَبــ األعخار انذكخىس / 0

 َاهذ خُشٌ  ػبذ هللا فُاض ــ األعخار انذكخىس / 9

 هىَذا ػبذ انذًُذ إعًاػُم ــ األعخار انذكخىس / 3

 ػهُاء يذًذ عؼُذ ػضيٍ /  انذكخىســ األعخار 4

 يًُ انغُذ ػبذ انؼال /  انًغاػذــ األعخار 5

 ث ػهً أدًذ   يُاس خُش/ انًغاػذ ــ األعخار 6

 سضا يذًذ إبشاهُى عانى /  األعخار انًغاػذــ 7

 يً أبى هاشى يذًذ ػبذ انغًُغ  /  األعخار انًغاػذــ 8

 ياجذة يذًذ ػًش  ــ انغُذة / 9

 ػبُش ػبذ انباعظ َاعٍُ / دــ 01

 ــ انطانبت /  00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ علً جمٌع جهات االختصاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصه
 و .  9109/  9/     ـــ اعتجبساً يٍ  

 عنيد الكلية                                                 
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                           



                                                                           
 الرتبية الرياضية للبياتكلية                                           مكتــــب العنــــيد    

 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 تشكٌل اللجنة العلمٌة للمختبرات واألجهزة العلمٌة 
 م  6161/  4610للعام الجامعً 

 

 ـــ باإلطالع علً :ــ

  ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ نه والئحته  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100انجًهىسيخ سقى قشاس انسيذ سئيس

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

بالكلٌة برئاسة السٌدة األستاذ  المختبرات واألجهزة العلمٌة تشكل لجنة      
 وعضوٌة كالً من :ـــ عبٌر عبد الرحمن عبد الرحمن شدٌد ـ الدكتور /  

 

 نُهً دايذ صىاٌ ــ األعخار انذكخىس / 0

 َادَت ػبذ انقادس أدًذ انقشاقُش ــ األعخار انذكخىس / 9

 صَُب ػهً يذًذ ػهً دخذىث ــ األعخار انذكخىس / 3

 صفاء صانخ دغٍُ/ انذكخىس ــ األعخار 4

 َفٍُ دغٍُ يذًىد     /  انذكخىســ األعخار 5

 صَذ  أًَاٌ ػبذ هللا/ انذكخىس  ــ األعخار 6

 األعخار انًغاػذ / سضىي يذًذ يذًىد هًجــ 7

 أيم انغُذ عهُى  /  األعخار انًغاػذــ 8

 يذًذ ػبذ انغالو دغٍ  /  ــ انغُذ9

 يًُ ػبذ انؼظُى َبىيــ انغُـذ / 01

 ــ انطانبت /  00

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ علً جمٌع جهات االختصاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصه
 و .  9109/  9/    ـــ اعتجبساً يٍ  

 

 عنيد الكلية                                              
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                                                            

 



                                                                          
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                          مكتــــب العنــــيد    

 

 ـــــــــــــــرارق

 العلنية لصئوٌ التعليه والطالبتصكيل اللحية 
 و  2020/  9201للعاو اجلامعي 

 

 ـــ باإلطالع علً :ــ

  ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ نه والئحته  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100قشاس انسيذ سئيس انجًهىسيخ سقى

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

تشكل لجنة شئون التعلٌم والطالب بالكلٌة برئاسة السٌدة األستاذ      

 وعضوٌة كالً من :ـــ     ـ إيياس سامل الطوخى/   الدكتور
 

 / َبُهت ػبذ هللا يذًذ ػًشاٌ   ــ األعخار انذكخىس 0

 أًَاٌ عؼذ صغهىل  ــ األعخار انذكخىس / 9

 ساَذا شىقٍ عُذ دغٍ دًضة  ــ األعخار انذكخىس / 3

 أياٌ َغشي ركً انجُذٌ /  انذكخىس ــ األعخار 4

 عًش َبُم عباػٍ ػبذ انغًُغ /  انذكخىس ــ األعخار 5

 َههت ػبذ انؼظُى إبشاهُى يخىنٍ / انًغاػذ  ــ األعخار 6

 ػال انغؼُذ ػهُىة فىدة /  األعخار انًغاػذ ــ 7

  وَش انغُذ    َها انغُذ دس/  األعخار انًغاػذ ــ 8

 هشاو فىصي حىفُق  ــ انغُذة / 9

 صفُت يذًىد إبشاهُى/  انغُذةــ 01

 ــ انطانبت /  00

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ علً جمٌع جهات االختصاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصه
 و .  9109/  9/    ـــ اعتجبساً يٍ  

 

 عنيد الكلية                                            
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                           



                                                                         
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                          مكتــــب العنــــيد    

 

 ـــــــــــــــرارق

 للعالقات الجقافية تصكيل اللحية العلنية 
 و 9201/2020للعاو اجلامعي 

 

 ـــ باإلطالع علً :ــ

  نه والئحته ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100قشاس انسيذ سئيس انجًهىسيخ سقى

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

/   بالكلٌة برئاسة السٌدة األستاذ الدكتور العالقات الثقافٌةتشكل لجنة      

 وعضوٌة كالً من :ـــ مرفت محمد رشاد الباز ـ  
 

 / وفاء انغُذ يذًىد   ــ األعخار انذكخىس 0

 فاَضة أدًذ يذًذ خضشــ األعخار انذكخىس / 9

 أيم يهُب يذًذ انُجاســ األعخار انذكخىس / 3

 ياَغت فؤاد أدًذ   /  األعخار انذكخىســ 4

 اَخصاس ػبذ انؼضَض دهًً /  انذكخىس ــ األعخار 5

 جُهاٌ يذًذ فؤاد ػبذ انذهُى  / انذكخىس ــ األعخار 6

 ػفاف انغُذ شؼباٌ يذًىد /  األعخار انًغاػذــ 7

  سَهاو أدًذ فاضم أدًذ ػبذ انؼضَض    /  األعخار انًغاػذــ 8

 يًُ انغُذ يكاوٌ  ــ انغُذة / 9

 َادَت انغُذ ػُغً  / ِــ انغُـذ 01

 ــ انطانبت /  00

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ علً جمٌع جهات االختصاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصه
 و .  9109/  9/    ـــ اعتجبساً يٍ  

 عنيد الكلية                                               
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                           

                                                          



                                                                          
 الرتبية الرياضية للبياتكلية                                           مكتــــب العنــــيد    

 

 ـــــــــــــــرارق

 للدراسات العليا والبحوث تصكيل اللحية العلنية 
 و 9201/2020للعاو اجلامعي 

 

 ـــ باإلطالع علً :ــ

  ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ نه والئحته  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100قشاس انسيذ سئيس انجًهىسيخ سقى

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

بالكلٌة برئاسة السٌدة األستاذ  الدراسات العلٌا والبحوثتشكل لجنة      
 وعضوٌة كالً من :ـــ آمال محمد محمد ٌوسف  ـ  /   الدكتور

 

 / أيال يذًذ يذًذ يشعً   ــ األعخار انذكخىس 0

 أيم يذًذ أبى انًؼاطً    ــ األعخار انذكخىس / 9

 َشىي يذًىد أدًذ َافغــ األعخار انذكخىس / 3

 إَُاط يذًذ يذًذ غاَى/  انذكخىس ــ األعخار 4

 َادَت يذًذ انصاوي جؼفش  /  انذكخىس ــ األعخار 5

 هانً ػهً يشعً َىعف   / انذكخىس  ــ األعخار 6

  جُهاٌ َذًُ يذًىد ػفُفً     /  األعخار انذكخىســ 7

 َادَت دغٍ انغُذ صغهىل/  األعخار انًغاػذ ــ 8

 ػضة ػهً دغٍ  ــ انغُذة / 9

 ػهً يصطفً أدًذ  ــ انغُـذ / 01

 ــ انطانبت /  00

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصهـــ علً جمٌع جهات االخت
 و .  9109/  9/    ـــ اعتجبساً يٍ  

 

 عنيد الكلية                                                
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                            

 



                                                                           
 كلية الرتبية الرياضية للبيات                                          مكتــــب العنــــيد    

 

 قـــــــــــــــرار

 تصكيل اللحية العلنية للنكتبات  
 و 9201/2020للعاو اجلامعي 

 

 علً :ـــــ باإلطالع 

  ثشأٌ تُظيى انجبيعبد وانقىاَيٍ انًعذنخ نه والئحته  99انقبَىٌ سقى

 انتُفيزيخ .

  و ثتعذيم أحكبو انالئحخ 0999نسُخ  100قشاس انسيذ سئيس انجًهىسيخ سقى

 انتُفيزيخ نقبَىٌ تُظيى انجبيعبد .

 تقـــــرر
 

/   بالكلٌة برئاسة السٌدة األستاذ الدكتور المكتباتتشكل لجنة      

 وعضوٌة كالً من :ـــ   ـ   أمال ذلند يوسف أبراٍيه
 

 / حهاًَ ػبذ انؼضَض أبشاهُى     ــ األعخار انذكخىس 0

 أًَاٌ يذًذ َصش ػبذ هللا    ــ األعخار انذكخىس / 9

 عهىي عُذ يىعً دغب انُبًــ األعخار انذكخىس / 3

 يُال يذًذ عُذ أدًذ يُصىس  /  انذكخىس ــ األعخار 4

 دػاء كًال يذًذ حىفُق /  انذكخىســ األعخار 5

 دػاء يذًذ ػبذ انًُؼى / انذكخىس   ــ األعخار 6

 فاطًت صالح جًؼت    /  األعخار انًغاػذــ 7

 ساَُا ػطُت سيضاٌ  /  األعخار انًغاػذ ــ 8

 أًَاٌ ػبذ هللا ػبذ انهطُف  ــ انغُذة / 9

 أدالو إبشاهُى طُطاوٌ   / ةــ انغُـذ 01

 ــ انطانبت /  00

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ علً جمٌع جهات االختصاص تنفٌذ القرار كالً فٌما ٌخصه
 و .  9109/  9/    ـــ اعتجبساً يٍ  

 

 عنيد الكلية                                                    
 دكتور : أمال ذلند يوسف                                                           

                                                                          
          



 ** القـــــــــرار :ــــ 
.............................................................................................
000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 ((12املوضوع رقه )) 
مستشبري هيئة التدريس  ءالسبدة أعضببيبن بأسمبء 

اللجبن واألنشطة ببلكلية للعبم الجبمعى 
 م9102/9191

 انهجُخ  االسى  و
 نجُخ األسش  سحش عجذ انعضيض عهً حجبصي  1د1أ 0

عجيش عجذ انشحًٍ عجذ انشحًٍ  1د1أ 9

 شذيذ  

 انتكُىنىجيب وانًعهىيبد  

 انهجُخ انثقبفيخ  ساَذا شىقً سيذ حسٍ  حًضح 1د1أ 1

 انهجُخ انشيبضيخ  عضيضح يحًذ عفيفً انسيذ   1د1أ 9

 األجتًبعيخ وانشحالد  جيهبٌ يحًذ فؤاد عجذ انحهيى  1د1أ 5

 نجُخ انجىانخ وانخذيخ انعبيخ  أيم أحًذ يصطفً  1و1أ 6

 انهجُخ انفُيخ  يًُ يحًذ َجيت  1و1أ 7

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
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