
 

 
 
 

 الرٌاضٌة للبنات كلٌة التربٌة                                                                      امانة مجلس الكلٌة

 
 

 

 
 جدول أعمال

 (   312مجلس الكلٌة الجلسة ) 
 م3112/   11/   13الموافق   الثالثاء المنعقدة ٌوم

 ** أوالً : المصادقات :ــ
 

  3129/   21/  9(  بتاريخ    323محضر الجلسة السابقة رقم  )    **

 القـــــــــرار :ــــ ** 

 ـــــــــــــــــــــــــــة (()) املوافق
 

 ـ::ـــ  موضوعات الجلسة الحالٌة  ثانٌا**   
 

 
 

 ** موضوعات شئون عاملٌن أعضاء هٌئة التدرٌس  **

 

 ( : 1**  املوضوع ) 
ثبنكهيخ  يغبثقبد انًيذاٌ وانًضًبسانًزكشح انًعشوضخ يٍ قغى 

و عهً  9112/  11/  5وانًتضًُخ يىافقخ يجهظ انقغى ثتبسيخ 

األعبتزح انًغبعذيٍ فً انتشثيخ األعبتزح وجُخ انعهًيخ نتشقً هسأي ان

بالسٌدة الدكتور / وانخبص ( لرٌاضة المدرسٌةالجنة انشيبضيخ ) 

انًذسط ثزاد انقغى ورنك ثعذ اإلطالع ـشٌماء مصطفى عبد هللا على

وفً ضىء انتقبسيش انىاسدح نهًحكًيٍ  انُهبئيبنجًبعيعهً انتقشيش 

ثزاد انقغى ) أستاذ مساعد ( تىصً ثتشقيخ عيبدتهب نذسجخ وانتي

 .وانجبيعخوانكهيخ 
 القـــــــــرار :ــــ ** 

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

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

------------------------------------------------------------ 
 ( : 2*  املوضوع ) 

 

 
 الكلٌة معتمدة من الهٌئة القومٌة
 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

 م 3112/  2/  32بتارٌخ 
 



 

بالكلٌة والمتضمنة موافقة األلعــــــــــــــابالمذكرة المعروضة من قسم 
جنة العلمٌة لترقى لم على رأى ال 3112/  11/ 2مجلس القسم بتارٌخ 

الرٌاضة لجنة األساتذة واألساتذة المساعدٌن فى التربٌة الرٌاضٌة ) 
تغرٌد أحمد السٌد أحمد بالسٌدة الدكتور / والخاص (  المدرسٌة

بذات القسم وذلك بعد اإلطالع على التقرٌر النهائً الستاذ المساعد اـ
الجماعً وفى ضوء التقارٌر الواردة للمحكمٌن والتً توصى بترقٌة 

 .والجامعة ( بذات القسم والكلٌةكرة السلة أستاذسٌادتها لدرجة ) 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

 ( : 2*  الموضوع ) 
 

ثبنكهيخ  يسبثقبد انًيداٌ وانًضًبزـانًركسح انًعسوضخ يٍ قسى         

و عهى انطهت 9112/ 11/ 5وانًتضًُخ يوافقخ يجهس انقسى ثتبزيخ 

جٌهان حامد عبد الرحمن السيدة األستاذ المساعد / انًقدو يٍ 
وانتً تهتًظ فيه انًىافقخ عهً تجذيذ األجبصح  ـ بذات القسم حندوق

نًشافقخ انضوج انزي يعًم ثذونخ انًًُىحخ نهب ثذوٌ يشتت نًذح عبو 

 . األيبساد
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

 ( :2**  الموضوع )
 

 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت         
م  3112/  11/  ضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ  بالكلٌة  والمت

أستاذ  ـعلى ندب السٌدة األستاذ الدكتورة / نٌفٌن حسٌن محمود 
  بنهاالجودو بذات القسم للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ جامعة 

أسبوعٌا  واحد ٌوملمدة  الدراسات العلٌا ) تخصص جودو (لمرحلة  



 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى  3131/  3112للعام الجامعى 
 الشأن .  هذا

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

 
 
 

 ( :5**  املوضوع )
بالكلٌة   ’ التروٌح والتنظٌم واألدارالمذكرة المعروضة من قسم         

م على  3112/  11/  5والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ  
ـ أستاذ  أٌناس محمد محمد غانمندب السٌدة األستاذ الدكتورة / 

بذات القسم للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة ـ  القسمبالكلٌة ورئٌس 
أسبوعٌا  واحد لمدة ٌومالدراسات العلٌا لمرحلة   كفر الشٌخجامعة 

م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى  3131/  3112للعام الجامعى 
 هذا الشأن .

 
 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 

 ( :6**  املوضوع )
 
 

ةالجمبذذاو ةالتوبيذذر الحرةذذ  المذذذةرة المورةضذذة مذذا قسذذم التمري ذذا  
ةأيضذا  سذلة ة ةتاب سذاارة سذلة ة عمذاا بالقذا رة  بالةلية ةالمتضم ة

ةالمتضذذما عمذذاا ) اللج ذذة الوليذذا لتحتاذذاد  بالويذذد الذذةة   ) مسقة(
زٌنبب محمدأحمبد بالخبرا  المتميوة للسيدة األسذتاذ الذدةتةر/  ادستوا ة

 الذةة  بالويذد  لتحتاذا ةت ايذذ المررجا ذا   ـ فذ  أخذرا  األسكندرانى
ةاحذد تبذدأ اعتبذارا مذا لمذدة عذام  لسلة ة عماا برذذ  الم اسذبة المجيذدة 

  1م 41/22/3131ةال   2/23/3129



 

بذذذالورل علذذذ  مجلذذذت القسذذذم بتذذذاريخ   تشذذذرأ بذذذدا  ايذذذد سذذذيادتةم    
ةجاموت ذا سذيادترا سذايرا لم ذر ة علذ  مشذارة ةافق  1م5/22/3129

لسذذذذلة ة عمذذذذاا خذذذذت  الاتذذذذرة مذذذذا  ادحتاذذذذادلقةم  ذذذذذا  ف ةةالةليذذذذ
باعتبذار سذاير محتذرم للجاموذة  1م 41/22/3131ةال   2/23/3129

 1ف  دةلة عربية شقيقة 
 
 
 
 
 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ** موضوعات قسم الدراسات العلٌا والبحوث**

 

 ( :7**  املوضوع )
 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث       
الم ا ج ةةرق التدريت بالةلية ةالمتضم ة مةافقة مجلت قسم 

م ةمةافقة لج ة 3129/ 21/ 4بالةلية بتاريخ  ةالتدريب
م عل   3129/  22/  23الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 

درجة دةتةراة الالساة ـ   غادة على عزت منتصرالدارسة / م ح 
المةافق  الثتثاءف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم 

م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة دةتةراة الالساة 2/21/3129
 الرياضية . ف  التربية

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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



 

 ( :8**  املوضوع )

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية       
بالةلية بتاريخ   الرياضا  المائية ةالم اود ةالمتضم ة مةافقة مجلت قسم 

/  23م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 3129/ 21/  4
درجة ـ   انجى سعٌد أحمد الضوىالدارسة / م عل  م ح  3129/  22

 السب دةتةراة الالساة ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم 
م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة دةتةراة الالساة ف  29/21/3129المةافق 

 التربية الرياضية .
  

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

 

 ( :9**  املوضوع )
 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة 
/ 5خ ةالتوبير الحرة   بالةلية بتاريمةافقة مجلت قسم التمري ا  ةالجمباو 

/  22/  23م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 3129/ 22
درجة ـ   وفاء وحٌد على جمال الدٌن منصورالدارسة / م عل  م ح  3129
المةافق  األحدالالساة ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم  دةتةرا 

الالساة ف  التربية  دةتةرا م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 32/21/3129
 .الرياضية 

 
 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

 ( :11**  املوضوع )

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية       

بالةلية ةالتدريب الم ا ج ةةرق التدريتةالمتضم ة مةافقة مجلت قسم 

م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ  3129/ 21/  4 بتاريخ  



 

درجة ـ فودهدعاء ربٌع محمد زٌد م عل  م ح الدارسة / 3129/  22/ 

 السب الالساة ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم دةتةرا 

م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة دةتةراة الالساة ف  23/21/3129المةافق 

 التربية الرياضية .

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

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

 ( :11**  املوضوع )

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية 

ةالتدريب الم ا ج ةةرق التدريت م ةالمتضم ة مةافقة مجلت قس

م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا 3129/ 22/  4بتاريخ   ةبالةلي

نورة على م عل  م ح الدارسة /  3129/  22ةالبحةث بتاريخ  / 

حيث تم ـ  درجة دةتةراة الالساة ف  التربية الرياضية .  خلٌفة

م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 28/9/3129المةافق األربواء م اقشترا يةم 

 .دةتةراة الالساة ف  التربية الرياضية 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

 

 

 ( :12*  املوضوع )
 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية 

بالةلية   الترةيح ةالت ظيم ةاألدارةةالمتضم ة مةافقة مجلت قسم 

الدراسا  الوليا ةالبحةث  م ةمةافقة لج ة3129/ 22/ 6بتاريخ  

أزهار حمدى السٌد م عل  م ح الدارسة /  3129/  22/ 23 بتاريخ

ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم  رالماجستيدرجة لـ  ا أحمد



 

م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 39/8/3129المةافق  الخميت

 .ف  التربية الرياضية  الماجستير
  

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

------------------------------------------------------- 
 ( 13*  املوضوع )

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية 

/ 22/ 7بالةلية بتاريخ   األلوـــــــــــابةالمتضم ة مةافقة مجلت قسم 

/  22/ 23م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 3129

درجة لـ  اأمٌرة السٌد أمٌن متولى م عل  م ح الدارسة /  3129

 الخميتتربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم ف  ال الماجستير

ف   الماجستيرم ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 42/21/3129المةافق 

 .التربية الرياضية 

 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

 ( :14*  املوضوع )

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة مةافقة مجلت 
م ةمةافقة لج ة  3129/  21/ 2بالةلية بتاريخ  المائية ةالم اود   الرياضيا قسم

هالة ماهر م عل  م اقشة الدارسة /  3129/  22/ 23الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 

استخدام تأثٌر )) :مةضةع ف ف  التربية الرياضية  الماجستيرل ي  درجة  لمحمد كام

( على تحسٌن فعالٌة النشاط الهجومى لدى ناشىء رٌاضة  مراحل القتال الفعلى ) كومٌتٌه
 ::الم اقشة ة الحةم ما األساتذة (( ةتتةةا لج ة الكاراتٌة

 
 

 
الرياضا  المائية قسم ةرئيت  التايةة دةأستاذ جٌهان ٌوسف أحمد الصاوى ــ أ.د. 1

ةلية التربية الرياضية للب ا  ةالم اودتسابقاب
 (مشرفا)الوقاويقجاموة 



 

المائية   الرياضيابقسم  الةاراتيهأستاذ  صفاء صالح حسٌنأ.د/  -3
ةالم اود  بةلية التربية الرياضية للب ا                

 ـ جاموة الوقاويق                )مشرفا(

ةالرياضا   بقسم الم اود  الةاراتيهأستاذ  عالء محمد حالوٌشــ أ.د. 2
الاردية ةةةي  الةلية للدراسا  الوليا 
ةالبحةث بةلية التربية الرياضية ـ جاموة 

 م اقشا (ة ةا                          )

تدريب الةاراتية بقسم التدريب استاذ مساعد .م. محمود ربٌع امٌن البٌشٌهىــأ2
الرياض  ةعلةم الحرةة ةةةي  الةلية لشئةا 
التوليم ةالةتب بةلية التربية الرياضية ـ 

 جاموة الايةم .            ) م اقشا ( 
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

 ( :15*  املوضوع )
 
 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة مةافقة       
م ةمةافقة  3129/  22/ 4مجلت قسم الم ا ج ةةرق التدريت ةالتدريب بالةلية بتاريخ 

عتاب م عل  م اقشة الدارسة /  3129/  22/  23لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 
 :ل ي  درجة دةتةرا  الالساة ف  التربية الرياضية فــ  مةضةع  ـابراهٌم محمد 

فاعلٌة استخدام اسلوب تدرٌسى مقترح فى عالج صعوبات التعلم لبعض ))
ةتتةةا لج ة الم اقشة ة الحةم ما األساتذة  (( المهارات الهجومٌة فى كرة السلة "

: 
 

 ــ أ.د. إٌمان حسن الحارونى1
 
 
 تهانى عبد العزٌز أبراهٌم أ.د.  -3

بقسم الم ا ج  المتارغ ةرق التدريتالم ا جة أستاذ
ةةرق التدريت ةالتدريب ــ ةعميد ةلية التربية 
الرياضية للب ا  ـ جاموة الوقاويق األسبق )) 

 مشرفاً ((
ةرق التدريت المتارغ ةةةي  ةلية التربية أستاذ 

ـ  سابقاالرياضية للب ا  للدراسا  الوليا ةالبحةث 
 (( م اقشاجاموة الوقاويق .     ))

 منال مصطفى محمد سلٌم ــ أ.د. 2
 

أستاذ تدريب ةرة السلة ةرئيت قسم تدريب األلواب 
سابقا ـ بةلية التربية الرياضية للب ا  ـ جاموة حلةاا  

 ) م اقشا ( 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------



 

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

----------------------------------------------------------- 
 ( :16**  املوضوع )

 

ةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة المذ
خ بالةلية بتاري  الحرة ةالتوبير مةافقة مجلت قسم التمري ا  ةالجمباو 

/  23م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 3129/ 22/ 22
درجة ـ  ٌاسمٌن أحمد محمود هاشمالدارسة / م عل  م ح  3129/  22

الخميت الالساة ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم  دةتةرا 
الالساة ف   دةتةرا م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 2/22/3129المةافق 

 التربية الرياضية
. 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------- 
 ( :17**  املوضوع )

 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة 
/ 22/ 6خ بالةلية بتاري  مسابقا  الميداا ةالمضمارمةافقة مجلت قسم 

/  22/ 23م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ  3129
 الالساة ف  دةتةرا درجة ـ  عائشة سعٌد عابدالدارسة / م عل  م ح  3129

م 38/9/3129المةافق السبتالتربية الرياضية . حيث تم م اقشترا يةم 
 الالساة ف  التربية الرياضية دةتةرا ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 

. 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

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

 



 

 
 
 
 

 

 **عامة ** مةضةعا  

 ( : 18املوضوع ) 
بناء الطلب المقدم من السٌدة / نانسى أسامة أحمد محمود ـ 

م 3111على بكالورٌوس التربٌةالرٌاضٌة دفعة  الحاصلة
بتقدٌر " جٌد "  تلتمس الموافقة على العمل بالكلٌة فى أى 

 مكان تطوعى . ومرفق طٌة الطلب المقدم منها .
 ** القـــــــــرار :ــــ 

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

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

 ( :  19املوضوع ) 
وكٌلة الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة  منمة والمقد
لجنة شئون خدمة  اجتماعبناء على محضر رئٌسة البٌئةو

اللجنة تستعرض فٌه المجتمع وتنمٌة البٌئة بالكلٌة 
 : االقتراحات اآلتٌة
 : ـ * الموضوع األول

حمام السباحة بدون مقابل مادى كخدمة  استخدامفى موضوع 
مجتمعٌة لطالبات وخرٌجات الكلٌة لعمل دورة تدرٌبٌة بعنوان ) 

 أعداد معلم سباحه والسالمة فى الماء (
 رار :ــــــــــــــــــالق

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

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

 :ـالثاني* الموضوع 

 األولٌة (  اإلسعافاتدورة فى ) * 
 الجامعة عن ) مناهضة العنف ضد المرأة (*  مسٌره داخل 

 دارة األزمات والكوارث بالكلٌة "*   ندوة عن " كٌفٌة أ



 

 رار :ــــــــــــــــالق

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

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

 
 
 

 الري

 **مايستجد  ما أعما   ** 

 
 

 ( : 21**  املوضوع ) 

ثُبء عهى انًركسح انًعسوضخ يٍ األستبذح اندكتوزح / وكيم انكهيخ نشئوٌ 

االيتحبَبد انتطجيقيخ نهفصم يواعيد اقتساح  انتعهيى وانطالة وانًتضًُخ

 اندزاسي األول وانتسثيخ انعًهيخ انًتصهخ وفقب نهًواعيد انتبنيخ :ـ 

 

  األول  اندزاسيانتطجيقيخ نهفصم  االيتحبَبداقتساح يوعد

  1و19/19/9112و ـ 1/19/9112و يٍ 9112/9191

  ٍـ  11/11/9112انتسثيخ انعًهيخ انًتصهخ نهفسقخ انساثعخ ي

  1و 91/11/9112

  ٍ1و 5/19/9112و ـ 92/11/9112انفسقخ انثبنثخ ي  

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

.......---------------------------------------------------------------------- 

 ( : 21) **  املوضوع 

موافقة انًركسح انًعسوضخ يٍ قسى اندزاسبد انعهيب وانجحوث ثبنكهيخ وانًتضًُخ

على  1م3112/   11/  5مجلس قسم التروٌح والتنظٌم واإلدارة بالكلٌة بتارٌخ  
مد مدة المد للدارسة / نهى نجاتً إبراهٌم  ـ المسجلة لدرجة الماجستٌر فى 

التقرٌر المقدم من السادة المشرفٌن على أن وذلك بتاء على  1التربٌة الرٌاضٌة 
% من البحث 01الباحثة انتهت من الفصل األول والثانً والثالث وأنجزت حوالً 

وجارى استكمال إجراءات البحث ونطلب المد لمدة ثالث شهور ووافقت لجنة 
  1م13/11/3112الدراسات العلٌا بالكلٌة بتارٌخ 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 



 

.............................................................................................
------------------------------------------------------------------------------ 

 ( : 22**  املوضوع ) 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية 

بالةلية   ةاإلدارةالترةيح ةالت ظيم  ة مةافقة مجلت قسم ةالمتضم

م ةمةافقة لج ة الدراسا  الوليا ةالبحةث 3129/ 22/ 6بتاريخ 

أسماء محمد السٌد م عل  م ح الدارسة /  3129/  22/ 23بتاريخ 

ف  التربية الرياضية . حيث تم م اقشترا  الماجستيرـ  درجة طنطاوى

م ةاقترح  اللج ة م حرا درجة 34/21/3129المةافق  األربواءيةم 

 .ف  التربية الرياضية  الماجستير

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

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

\...................................................................................................... 
 ( : 23**  املوضوع ) 

المذكرة المعروضة من قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت         
م  3112/  11بالكلٌة  والمتضمنة موافقة مجلس القسم بتارٌخ   / 

ـ أستاذ  نادٌة محمد طاهر شوشةدة األستاذ الدكتورة / على ندب السٌ
قناة ـ جامعة بنٌن / بنات للتدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة السباحة

أسبوعٌا  واحد لمدة ٌومالدراسات العلٌا لمرحلة    السوٌس للتدرٌس
م. بناء على كتاب كلٌتهم الموقرة فى  3131/  3112 الجامعًللعام 

 هذا الشأن . 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

 (  24**  املوضوع ) 

 
المذكرة المعروضة من قسم الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة           

بالطالبات الالتً اجتزن امتحان تأهٌلً دكتوراه والمرشحات للقٌد بالفرقة 



 

ومرفق طٌة ( طالبه 22لعدد ) م 3112/3131األولى دكتوراه للعام الجامعً 
  1كشف باألسماء طالبات أولى دكتوراه 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

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

 (  25**  املوضوع ) 

المذةرة المورةضة ما قسم الدراسا  الوليا ةالبحةث بالةلية ةالمتضم ة مةافقة       
م ةمةافقة لج ة  3129/  22/ 6بالةلية بتاريخ  مسابقا  الميداا ةالمضمارمجلت قسم 

اندازسخ /  تجديد تشكيمعهى م 3129/  22/  23الدراسا  الوليا ةالبحةث بتاريخ 

فى  دكتوزاِ انفهسفخـ ـ نُيم دزجخ َههخ يصطفً انغيذ عجذ انفتبح انغخي 

تقىيى أداسح يغبثقبد انعبة انقىي نهًعبقيٍ يىضىع " انتسثيخ انسيبضيخ فى 

 1نًتحذح فً ضىء يعبييش انجىدح انشبيهخ "ثذونخ األيبساد انعشثيخ ا
 وتتكىٌ نجُخ انًُبقشخ وانحكى يٍ األعبتزح :ــ

أستاذ اإلدارة المتفرغ ورئٌس قسم األدارة  كوثر السعٌد محمود الموجى      د/ 1ـ أ1
الرٌاضٌة األسبق بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ـ 

 ) مناقشا (               1جامعة حلوان 

أستاذ تدرٌب مسابقات المٌدان والمضمار ووكٌل  إٌناس سالم الطوخى       1د1أـ 3
الكلٌبببة لشبببئون التعلبببٌم والطبببالب بكلٌبببة التربٌبببة 

 الرٌاضٌة بنات ـ جامعة الزقازٌق ) مناقشا ( 
 

أستاذ اإلدارة الرٌاضٌة بقسم التروٌح والتنظٌم  سمٌرة محمد خلٌل  1د1أ ـ 2
رٌاضٌة للبنات ـ جامعة واألدارة بكلٌة التربٌة ال

 ) مشرفا (                1الزقازٌق 
أستاذ تدرٌب مسابقات المٌبدان والمضبمار بقسبم  سحر رشدى محمود شبانه   1د1أـ  2

مسببببابقات المٌببببدان والمضببببمار بكلٌببببة التربٌببببة 
 ) مناقشا (  1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

تدرٌب مسابقات المٌبدان والمضبمار بقسبم  أستاذ عزٌزة محمد عفٌفى السٌد 1د1أـ 5
مسببببابقات المٌببببدان والمضببببمار بكلٌببببة التربٌببببة 

 ) مشرفا ( 1الرٌاضٌة للبنات ـ جامعة الزقازٌق 

 

 ( : 26**  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ انغيذح األعتبرح انذكتىسح / وكيم انكهيخ          

نشئىٌ انتعهيى وانطالة وانًتضًُخ اقتشاح نجُخ شئىٌ انتعهيى وانطالة 

ثبنكهيخ تشكيم سؤعبء انكُتشوالد نهفشق األسثع نًشحهخ انجكبنىسيىط نهعبو 

 و عهً انُحى انتبني :ـ 9112/9191انجبيعي 

 

 

 



 

 

 

 نائب رئٌس الكنترول الكنترولرئٌس  المرحلة
كنترول الفرقة 

 األولى 

د / ماجدة محمد جمال 1م1أ
 محمد مدبولى

/ الهام محمود أحمد  1د
 محمد على

كنترول الفرقة 
 الثانٌة 

د / نهى عبد العظٌم 1م1أ
 مانتععبد المجٌد السٌد 

أكرام السٌد السٌد  1د1أ
 حسن

كنترول الفرقة 
 الثالثة 

طه  د/ شٌرٌن أحمد1م1أ
 حسٌن

سماح عبادة السٌد  1د
 رمضان

كنترول الفرقة 
 الرابعة 

عال السعٌد  1د1م1أ وفاء السٌد محمود 1د1أ
 فودهعلٌوة 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

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

 

 ( : 27**  املوضوع ) 

انًزكشح انًعشوضخ يٍ انغيذح األعتبرح انذكتىسح / وكيم انكهيخ          

عهيى وانطالة وانًتضًُخ ثيبٌ انغبدح انًُتذثيٍ كًًتحٍ خبسجي نشئىٌ انت

نًشحهخ انجكبنىسيىط ناليتحبٌ انتطجيقي انفصم انذساعي األول نهعبو 

وفقب نًب هى واسد ثبنًزكشح ثُبء الحتيبجبد  1و  9112/9191انجبيعي 

  1األقغبو انعهًيخ 

 

 ** القـــــــــرار :ــــ 


