جامعة اإلسكندرية
كلية التربية الرياضية – أبو قير
مجلس الكلية رقم ( ) 2بتاريخ 2106/9/6

اليوم والتاريخ
الزمان
حضر اإلجتماع كالً من :

الثالثاء 2106/9/6
 01.01صباحًا

 .1ا.د /نادر محمد محمد مرجان
 .2ا0د/احمد سعد الدين محمود
 .3ا0د/حسين على عبد السالم
 .4ا0د/محمد عبد الحميد بالل
 .5ا0د/صفاء صفاء الدين عباس
 .6ا0د /شعبان ابراهيم محمد
 .7ا0د/احمد محمود محمد ابراهيم
 .2ا0د/اشرف عدلى بخيت
 .9ا0د/هبه عبد العظيم محمد
 .10ا0د /مجدى حسن يوسف
 .11ا0م0د/رافت سعيد هنداوى
 .12ا0م0د/رافت عبد المنصف على

المكان

قاعة اإلجتماعات بالكلية

 .13ا0د /عبد المنعم بدير محمد القصير

عميد الكلية ورئيس المجلس
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
رئيس قسم تدريب االلعاب الرياضية
رئيس قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
رئيس قسم تدريب الرياضات المائية
رئيس قسم الرياضه المدرسية
رئيس قسم أصول التربية الرياضية
رئيس قسم االدارة الرياضية والترويح
رئيس قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
أستاذ متفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 .14ا0د /زكى محمد محمد حسن

أستاذ متفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية

 .15ا0د /عادل محمود عبد الحافظ

أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية

 .16ا0د /محمد صبرى عمر

أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية الرياضية

 .17ا0د /سامى ابراهيم نصر

أستاذ متفرغ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 .12ا0د /عبد الفتاح فتحى مبروك خضر
 .19ا0د /نوال ابراهيم على شلتوت
 .20ا0د /نادية محمد رشاد
 .21ا0د /منتصر ابراهيم احمد طرفه
 .22ا0د /احمد السيد لطفى
 .23ا0د/هيثم عبد الرزاق احمد
 .24ا0م0د /هشام محمد احمد حمدون
 .25م0د /محمد عارف السيد سيد احمد
 .26م.د /احمد محمد عبد المنعم ابراهيم
اعتذر عن الحضور
 .27ا0د /سكينه ابراهيم نصر
تغيب عن الحضور
 .22ا0د/يحى محمد زكريا الحريرى
 .29ا0د /عبد المحسن جمال الدين
 .30ا0د /سمير عبد الحميد على

أستاذ بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية
أستاذ بقسم الرياضة المدرسية
أستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية
أستاذ بقسم تدريب الرياضات المائية
أستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار
أستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز
عن االساتذة المساعدين
عن المدرسين
وحدة الضمان والجودة
أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية
رئيس قسم التمرينات والجمباز
أستاذ بقسم تدريب االلعاب الرياضية
أستاذ بقسم االدارة الرياضية والترويح

صفحة 1من 22

بسم هللا الرحمن الرحيم إفتتح أ1د/عميد الكلية ورئيس المجلس ورحب سيادته بجميع أعضاء مجلس
الكلية ورحب ايضا ً بالسادة الخمسه المقترحين لضمهم لمجلس الكلية -:
أوال  :المتابعة :
يتم استدارك الموضوع سقط سهوا من لجنه الدراسات العليا -:

بشؤن موافقة مجلس قسم أصول التربية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصة بالدارس
 /فهد سالم فهد الطويل ــ المقيد بمرحلة الماجستير تخصص ( علم النفس الرياضى ) وموضوعها :
" تؤثير برنامج إرشادى رياضى على الضؽوط النفسية والقيم التربوية لطالب المرحلة المتوسطة فى
دولة الكويت "
وقد أقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراؾ على النحو التالى :
ا1د /منى محمد سكر

استاذ تكنولوجيا التعليم والتدريب بقسم أصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنيـن ــ جامعه االسكندرية

ا1د /مجدى حسن يوسؾ

أستاذ علم النفس الرياضى ورئيس قسم اصول التربية الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين ــ جامعه االسكندرية

القـــــــــرار  -:وافق

الوجلس

ثانيا ً  -:التصديق على قرار مجلس الكلية السابق رقم ( ) 0بتاريخ . 2106 / 8 / 9
القــــرار -:تن التصذيق علً هحعر االجتوبع السببق.
رابعا  :موضوعات مجلس الجامعة يعرضها ا1د /عميد الكلية

-1

:

بشؤن التقويم السنوى للعام الجامعى .2102/2106
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-2

بشؤن محضر اجتماع لجنه وضع شروط اإلختيار ومعايير المفاضله للموفدين للجهات األجنبية على
نفقة الجامعه من المعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين جلسه .2106/8/02
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-3

بشؤن محضر اجتماع لجنه المنشآت بجلستها المنعقدة فى  2106/8/06للعام الجامعى
.2102/2106
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-4

بشؤن محضر اجتماع لجنه الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا والبحوث
والتظلمات التى ترد من أعضاء هيئة التدريس بعدم ترقيتهم جلسة .2106/8/08
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-5

بشؤن قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة فى  2106/8/02باالحاطه
علما بنشاط خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية اآلداب وفقا ً للعناصر االتية :
أ -خطة الخدمات واألنشطه المجتمعية وتفعيلها للعام الجامعى .2102/2106
ب -مشاركة األطراؾ المجتمعية فى االنشطه وتسجيل المشاركات الموجودة .
صفحة 2من 22

جـ  -قياس مستوى رضا األطراؾ المجتمعية نحو الخدمات المقدمة.
د  -خطة تنمية الموارد الذاتية تفعليها .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-6

بشؤن الخطاب الوارد من المدير العام االدارة العامة للعالقات الثقافية بشؤن التطلع الى مزيد من
التفاعل بين الرابطة وجامعه االسكندرية فى مختلؾ النشاطات واللجان والمإتمرات واالصدرات
وترشيح ما ترونه من السادة أعضاء هيئة التدريس منها وتزويد هذه اللجان باالفكار والطروحات
التى ستحظى بتقدير الرابطه .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-2

الخطاب الوارد من مدير شركة الخليل للمقاوالت لتقديم عدد  4اجهزة تكييؾ  0.5حصان يونيون
اير هدية لالسكان الطالبى المتميز بالكليه (فندق الكليه ) القيمه  26111الؾ جنيها ً.
القـــــــــرار  -:وافق الوجلس

-8

بشؤن حقائق وأرقام .2106/2105
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

-9

بشؤن محضر اجتماع اللجنه المشكلة لوضع منظومة شاملة لعالج أعضاء هيئة التدريس والعاملين
بالجامعه بجلستها فى  2106/8/28فى العام الجامعى .2102/2106
القـــــــــرار  -:يتن تطكيل لجٌه هكىًه هي كال هي -:

ا0د /سكٗ يحًذ يحًذ حسٍ
ا0د /عجذ انًُعى ثذيز انمصيز
ا0د/عجذ انحهيى يحًذ عجذ انحهيى
ا0دَٕ /ال اثزاْيى شهزٕد
 -01بشؤن اقتراح المكتب الفنى االستشارى بتاريخ  2106/8/25لتعديل بدل حضور جلسات اللجان
الخاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -00بشؤن طلب السادة أعضاء هيئة التدريس ومنهم رإساء أقسام علمية أو وكالء كليات للعمل بجهات
خارج الجامعه وطلب بعضهم الندب لمدة يومين أسبوعيا ً.
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -02بشؤن تشكيل لجنه لقياس األثر والمردود للمشروعات البحثية التى تم تمويلها من صندوق دعم
البحث العلمى بجامعه االسكندرية خالل السنوات العشر الماضية  Alex Repوتحديد مهامها .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -00بشؤن الخطاب الوارد من االستاذ الدكتور /أمين المجلس االعلى للجامعات بخصوص بروتوكول
التعاون المبرم لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات الخاصة .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -04بشؤن تقرير لجنه التخطيط االستراتيجى لصياؼة الرإية والرسالة والقيم .
صفحة 3من 22

القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -05بشؤن الكتاب الدورى ر قم ( )20لسنه  2106من ا /رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -06بشؤن الخطاب الوارد من ا1د /رئيس جامعه االسكندرية بشؤن مجلس الجامعه المنعقدة فى
.2106/8/20
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

 -02بشؤن خطاب االستاذ /مدير ادارة رعاية الشباب بخصوص تحديد موعد فوج باجوش لطالب كلية
التربية الرياضية خالل الفترة من  2106/6/21الى  2106/6/24لسداد مبلػ  04511جنيها ً
القـــــــــرار  -:يتن عرض هقترحبث هعسكراث ببجىش الوجلس
القبدم

 -08بشؤن قرار رئيس الجامعه رقم  0412بتاريخ  2106/8/28لتكليؾ السيد أ.د /هشام محمد جابر ــ
نائب الجامعه لشئون التعليم والطالب بتسيير جميع األعمال العلمية واألكاديمية واإلدارية والمالية
لكلية التجارة .
القـــــــــرار  -:أحيط الوجلس علوب

صفحة 4من 22

رابعا -:شئون الدراسات العليا والبحوث
الموضوع االول :إعتمادات المناقشات
اوال  :اعتماد مناقشات رسائل الماجستير بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
 0احمد على قايد بك

تدريب االلعاب الرياضية

 2محمد رمضان زيفر

تدريب االلعاب الرياضية

 0عبد العزيز عبد المحسن ناصر

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 4عبد هللا السيد محمود عبد هللا

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

 5ؼادة عبد المنعم الروينى

االدارة الرياضية والترويح

 6اديب محمد ابراهيم

االدارة الرياضية والترويح

 2سلمى عبد الحكيم توفيق

اصول التربية الرياضية

القـــــــــرار  -:وافق الوجلس

الموضوع الثانى :
ثانيا  :اعتماد مناقشات رسائل الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة للباحثين االتى أسمائهم:
0

سعد حمد صدعان الصوابر

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

2

عزة محمد احمد محمد البارودى

العلوم الحيوية والصحية الرياضية

0

محمد فيصل جاسم الروبيعان

تدريب المنازالت والرياضات الفردية

4

حسين عبد الرحمن ناصر القطان تدريب المنازالت والرياضات الفردية

5

محمد محمود ابو زيد

الرياضة المدرسية

6

عصام سامى السعيد راشد

اصول التربية الرياضية

2

منى محمد عبد السالم

االدارة الرياضية والترويح

8

محمد جاسم محمد عاشور

االدارة الرياضية والترويح

القـــــــــرار  -:وافق الوجلس

ثالثا :موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
صفحة 5من 22

الموضوع الثالث:
بشأأؤن موافقأأة مجلأأس قسأأم تدددريب التمرينددات والجمبدداز علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة
الماجسأأتير المقدمأأة مأأن الباحأأث /علىىع ع ىىح يد محىىح م مىىح ع ىىح يد محىىح – المقيأأد بمرحلأأة الماجسأأتير بتأأاريخ
 ،2012/10/14تاريخ التسدجيل  2015/2/10تخصأص (التددريب الرياضدى فدى رياضدة الجمبداز االرضدى)
وموضوعها:
" كثافة ومحتوى االمالح المعدنية لعظام الساعد لدى العبى الجمباز الفنى والسباحة
كمؤشرات لعملية االنتقاء"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د/مجدى محمد ابو زيد

استاذ السباحة المتفرغ بقسم تدريب الرياضات المائية بكليأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا1د/حسين درى عبد الؽفار اباظة

استاذ فسيولوجيا التدريب وعميأد كليأة التربيأة الرياضأية –
جامعة بنها (مناقشا)

ا1د /احمد فإاد الشاذلى

اسأأأتاذ الجمبأأأاز بقسأأأم تأأأدريب التمرينأأأات والجمبأأأاز بكليأأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا1د /يحيى محمد زكريا الحريرى

اسأأأتاذ تأأأدريب الجمبأأأاز ورئأأأيس قسأأأم تأأأدريب التمرينأأأات
والجمبأأأأأاز بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن
الموضوع الرابع:
بشأأؤن موافقأأة مجلأأس قسأأم تدددريب التمرينددات والجمبدداز علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة
الماجستير المقدمة من الباحثة /إسريء جاسم م مح يدعوض – المقيدة بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ، 2102/0/00
تاريخ التسجيل  2014/9/14تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة التمرينات والعروض) وموضوعها:
" تاثير العروض الرياضية فى تحسين بعض القدرات البدنية والوجدانية للصم والبكم"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د /احمد ابراهيم شحاتة

استاذ التمرينات والجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمبأاز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا1د /فريح عويد العنزى

استاذ علم النفس ورئيس المكتب الثقافى الكويتى بجمهورية
مصر العربية(مناقشا)

صفحة 6من 22

ا1م1د /اسالم محمد محمود سالم

استاذ مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربيأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مناقشا)

ا1م1د /وائل كامل محمد الحاوى

استاذ مساعد بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربيأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن
الموضوع الخامس:
بشأأؤن موافقأأة مجلأأس قسأأم تدددريب المنددازالت والرياضددات الفرديددة علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم
لرسأأأالة الماجسأأأتير المقدمأأأة مأأأن الباحأأأث /ي مىىىح عىىىاة

ةل ىىى مىىىح ور – المقيأأأد بمرحلأأأة الماجسأأأتير بتأأأاريخ

 ،2013/10/2تاريخ التسجيل  2014/2/11تخصص (التدريب الرياضى فى رياضة المبارزة) وموضوعها:
" تأثير تطويرالقوة الخاصة باستخدام التدريب المركب على سرعة اداء حركات الرجلين
للمبارزين الناشئين تحت  20سنة "
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د/حسين احمد السيد حجاج

استاذ السالح المتفرغ بقسأم تأدريب المنأازالت والرياضأات
الفردية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية
(مشرفا)

ا1د/محروسة على حسن ابو العطا

اسأأأتاذ تأأأدريب المبأأأارزة بقسأأأم التأأأدريب الرياضأأأى وعلأأأوم
الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة االسكندرية
(مناقشا)

ا1د /رمزى عبد القادر الطنبولى

استاذ تدريب المبارزة بقسم تأدريب المنأازالت والرياضأات
الفرديأأأأأأة بكليأأأأأأة التربيأأأأأأة الرياضأأأأأأية للبنأأأأأأين – جامعأأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

ا1م1د /ياسر محمد حجر

استاذ مسأاعد بقسأم تأدريب المنأازالت والرياضأات الفرديأة
بكليأأأأة التربيأأأأة الرياضأأأأية للبنأأأأين – جامعأأأأة االسأأأأكندرية
(مشرفا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن

صفحة 7من 22

الموضوع السادس :
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجسأأأتير المقدمأأأة مأأأن الباحأأأث /الحسدددين دويددددار احمدددد عبدددد المدددنعم– المقيأأأد بمرحلأأأة الماجسأأأتير بتأأأاريخ
 ، 2012/10/14تاريخ التسجيل 2015/2/10
تخصص (اصابات الرياضة والتاهيل ) وموضوعها:
" برنامج تمرينات عالجية ونوعية صحية لتحسين الحالة الوظيفية
بعد االصابة بالجلطة الدماغية".
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د /عالء الدين محمد عليوه

اسأأتاذ الصأأحة الرياضأأية بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأأأية بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

ا1د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية (مشرفا)
– بكلية الطب جامعة

ا1د /ابراهيم خليل ابراهيم

استاذ الطب الطبيعى
االسكندرية(مناقشا)

ا1م1د /محمود فاروق صبرة

اسأأتاذ مسأأاعد ورئأأيس قسأأم علأأوم الصأأحة – بكليأأة التربيأأة
الرياضية – جامعة اسيوط(مناقشا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن
الموضوع السابع:
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجستير المقدمة من الباحث /شادى محمد محمود السيد – المقيد بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ ، 2014/2/11
تاريخ التسجيل 2015/6/11
تخصص (اصابات الرياضة والتاهيل ) وموضوعها:
"المشكالت الصحية واالصابات للرواد الرياضيين بعد االعتزال"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د /عالء الدين محمد عليوه

اسأأتاذ الصأأحة الرياضأأية بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأأأية بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مناقشا)

صفحة 2من 22

ا1د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا1م1د /ريحاب حسن عزت

استاذ مسأاعد بقسأم العلأوم الحيويأة والصأحية الرياضأية –
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية – بنأأأأأين بأأأأأالهرم – جامعأأأأأة
حلوان(مناقشا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن

الموضوع الثامن :
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية علت تشأكيل لجنأة المناقشأة والحكأم لرسأالة
الماجستير المقدمأة مأن الباحأث /خلدود حمددى علدى غدازى– المقيأد بمرحلأة الماجسأتير بتأاريخ ، 2014/2/11
تاريخ التسجيل 2015/6/11
تخصص (اصابات الرياضة والتاهيل ) وموضوعها:
"استخدام االيقاع الحيوى كموجه للتأهيل البدنى لتحسين الكفاءة الوظيفية
لعضالت خلف الفخذ بعد االصابة لدى العبى رياضة الكاراتية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :

ا1د /يوسؾ دهب على

اسأأتاذ فسأأيولوجيا الرياضأأة المتفأأرغ بقسأأم العلأأوم الحيويأأة
والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية(مشرفا)

ا1د/احمد محمود محمد ابراهيم

اسأأتاذ التأأدريب الرياضأأى لرياضأأة الكاراتيأأة ورئأأيس قسأأم
تأأأأدريب المنأأأأازالت والرياضأأأأات الفرديأأأأة بكليأأأأة التربيأأأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (مشرفا)

ا1د/مصطفى السيد اسماعيل طاهر

اسأأتاذ االصأأابات الرياضأأية والتاهيأأل البأأدنى بقسأأم العلأأوم
الحيوية والصحية الرياضية بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية (مناقشا)

ا1د/فاطمة سعد عبد الفتاح

اسأأتاذ فسأأيولوجيا الرياضأأة بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضية بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا (مناقشا)

القــــرار :وافق الوجلس علً التطكيل الوقترح هـي القسـن العلوـ
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن

صفحة 9من 22

الموضوع التاسع:
بشأأؤن موافقأأة مجلأأس قسأأم االدارة الرياضددية والتددرويح علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة
الدكتوراه المقدمة من الباحث  /حسين إسماعيل احمد العوض– المقيد بمرحلة الدكتوراه بتاريخ 2100/01/8
 ،تاريخ التسجيل 2014/2/11
تخصص (الترويح الرياضى) وموضوعها:
" خطة مقترحة لتنشيط السياحة الترويحية بدولة الكويت"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأرغ بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية(مشرفا)

ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأرغ بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مناقشا)

ا1د/طه عبد الرحيم طه

اسأأتاذ التأأرويح الرياضأأى بكليأأة التربيأأة الرياضأأية للبنأأات-
جامعة االسكندرية(مشرفا)

ا1د /محمد كمال السمنودى

استاذ التأرويح الرياضأى بكليأة التربيأة الرياضأية – جامعأة
المنصورة (مناقشا)

القــــرار :وافق الوجلس علً اظبفت هٌبقص هتخصص فً السيبحت
الموضوع العاشر:
بشأأؤن موافقأأة مجلأأس قسأأم االدارة الرياضددية والتددرويح علأأت تشأأكيل لجنأأة المناقشأأة والحكأأم لرسأأالة
الماجستير المقدمة من الباحث  /عبد هللا سعيد عبد ربه الفقى– المقيد بمرحلة الماجستير بتأاريخ2100/0/02
 ،تاريخ التسجيل 2014/6/14
تخصص (االدارة الرياضية) وموضوعها:
" التخطيط الستثمار امكانات مراكز الشباب بمحافظة الغربية"
ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من السادة :
ا1د /محمد عبد العزيز سالمة

اسأأأتاذ االدارة الرياضأأأية المتفأأأرغ بقسأأأم االدارة الرياضأأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
صفحة 10من 22

االسكندرية(مناقشا)
ا.د /سمير عبد الحميد على

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية المتفأأرغ بقسأأم االدارة الرياضأأية
والتأأأأأرويح بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية (مشرفا)

ا1د/انور وجدى على الوكيل

اسأأتاذ االدارة الرياضأأية بكليأأة التربيأأة الرياضأأية – جامعأأة
المنيا(مناقشا)

ا1م1د /امين محمود جعفر

استاذ مساعد بقسم االدارة الرياضية والترويح بكلية التربيأة
الرياضية – جامعة االسكندرية(مشرفا)

القــ ــرار :وا فق الوج لس ع لً الت طكيل الوق ترح هي الق سن العل و
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن
رابعا ً  :موضوعات تسجيل خطط األبحاث
الموضوع الحادى عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس /
احمد عرفة إبراهيم عامر – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(إصابات الرياضة والتؤهيل) وموضوعها:

" التأهيل الحركى داخل وخارج الوسط المائى بعد جراحة االستبدال الكامل لمفصل الكتف "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /حسن محمد النواصرة

استاذ إصابات الرياضة والتؤهيأل المتفأرغ بقسأم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا1م1د/محمد كمال على موسى

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأية بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية للبنأأأين –
جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع الثانى عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
احمد محمد رضا حسين – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتؤهيل) وموضوعها:
" دراسة مقارنة بين قدامى الرياضيين لتقييم معدل التعرض للسمنة
وإصابات الجهاز الحركى "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :

صفحة 11من 22

ا1د /حسن محمد النواصرة

استاذ إصابات الرياضة والتؤهيأل المتفأرغ بقسأم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا1م1د /السيد سليمان السيد حماد

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم العلأأوم الحيويأأة والصأأحية
الرياضأأأية بكليأأأة التربيأأأة الرياضأأأية للبنأأأين –
جامعة االسكندرية

م1د /محمد احمد بركات

مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضأية
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع الثالث عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارس /
محمد عوض موسى عبد ربه – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(إصابات الرياضة والتؤهيل) وموضوعها:
" طريقة الدمج بين السرير الطبى العالجى(سرير نوجا بست) والتدريبات العالجية
على آالم أسفل الظهر لدى كبار السن "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :

ا1د /عبد الباسط صديق عبد الجواد

اسأأتاذ إصأأابات الرياضأأة والتؤهيأأل البأأدنى بقسأأم
العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

م1د /محمد خميس انور

مدرس بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضأية
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع الرابع عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس  /محمد محمد سعد صفا

– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهج وطرق تدريس) وموضوعها:

" فاعلية وحدة دراسية باستخدام المسرح التعليمى على بعض المهارات الحركية
لتالميذ المرحلة االبتدائية"
صفحة 12من 22

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :

ا1د /مراد محمد ابراهيم نجلة

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية
بكليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

م1د /اسالم صالح الشاعر

مأأدرس بقسأأم الرياضأأة المدرسأأية بكليأأة التربيأأة
الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع الخامس عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة
بالدارس /طالل احمد حسن القالف – المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة كرة السلة)
وموضوعها:
" تطوير التحول الدفاعى فى ضوء
بعض المتغيرات البدنية والخططية لناشئ كرة السلة بدولة الكويت"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /محمد عبد الرحيم اسماعيل

استاذ كرة السلة بقسم تدريب االلعأاب الرياضأية
ب كليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

ا1م1د /اسعد على احمد الكيكى

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم تأأدريب االلعأأاب الرياضأأية
ب كليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع السادس عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /عبد العزيز مصطفى امان – المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة كرة القدم)
وموضوعها:
" االرتقاء بالمستوى الفنى لحكام كرة القدم الجدد بدولة الكويت"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /حسن السيد ابو عبده

اسأأتاذ تأأدريب كأأرة القأأدم المتفأأرغ بقسأأم تأأدريب
االلعاب الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنأين
صفحة 13من 22

– جامعة االسكندرية

اسأأتاذ مسأأاعد بقسأأم تأأدريب االلعأأاب الرياضأأية
ب كليأأأأأة التربيأأأأأة الرياضأأأأأية للبنأأأأأين – جامعأأأأأة
االسكندرية

ا1م1د /هشام محمد حمدون

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع السابع عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /محمد محمد جمال الدين عمر شعيب– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة
السباحة) وموضوعها:
" تأثير برنامج تعليمى مقترح لتنمية بعض القدرات الحس حركية على تعلم بعض المهارات االساسية لسباحة الظهر
لدى المكفوفين"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /عزت احمد فضل الهوارى

اسأأتاذ تأأدريب الرياضأأات المائيأأة بقسأأم تأأدريب
الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنأين
– جامعة االسكندرية

ا1د /أشرؾ عيد مرعى
م1د /احمد سعد محمد قطب

مأأدرس بقسأأم تأأدريب الرياضأأات المائيأأة بكليأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس

الموضوع الثامن عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة
بالدارس /على خلف سليمان العنيزى– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(التدريب الرياضى فى رياضة كرة
الماء)وموضوعها:
" دراسة أسباب تراجع مستوى كرة الماء فى دولة الكويت"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /محمد فتحى الكردانى

استاذ السباحة المتفرغ بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا1د/منتصر ابراهيم طرفة

اسأأأتاذ تأأأدريب الرياضأأأات المائيأأأة المتفأأأرغ بقسأأأم تأأأدريب
الرياضات المائية بكلية التربيأة الرياضأية للبنأين – جامعأة
االسكندرية
صفحة 14من 22

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع التاسع عشر:
بشؤن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية على تسجيل خطة بحث الدكتوراه الخاصـة بالدارس  /عبد الكريم
عيد عبد الكريم المطيرى– المقيد بمرحلة الدكتوراه تخصص(اختبارات ومقاييس) وموضوعها:
" تقويم عمليات االنتقاء لمنتخبات كرة القدم بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /محمد صبرى عمر

اسأأأتاذ االختبأأأارات والمقأأأاييس المتفأأأرغ بقسأأأم
اصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضأية
للبنين – جامعة االسكندرية

ا1د /منى محمد سكر

استاذ تكنولوجيأا التعلأيم والتأدريب بقسأم اصأول
التربية الرياضية بكلية التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع العشرين:
بشؤن موافقة مجلس قسم اصول التربية الرياضية على تسجيل خطة بحث الماجستير الخاصـة بالدارسة  /بسمة
وجيه عبد التواب– المقيدة بمرحلة الماجستير تخصص(علم النفس الرياضى) وموضوعها:
" الصالبة العقلية وعالقتها باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى الرياضيين"
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :
ا1د /مجدى حسن يوسؾ

استاذ علم النفس الرياضى ورئأيس قسأم اصأول
التربية الرياضية بكلية التربيأة الرياضأية للبنأين
– جامعة االسكندرية

م1د/كارم احمد ابو زيد

مأأأدرس بقسأأأم اصأأأول التربيأأأة الرياضأأأية بكليأأأة
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

الموضوع الحادى العشرين:
بشؤن موافقة مجلس قسم الرياضة المدرسية على تسجيل خطـة بحث الماجستير الخاصــة بالدارس/سعيد عثمان
عباس– المقيد بمرحلة الماجستير تخصص(مناهج وطرق تدريس) وموضوعها:
" تأثير برنامج حركى معدل على بعض المتغيرات البدنية لالطفال ذوى االعاقة
صفحة 15من 22

السمعية "
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون هيئة اإلشراف علي النحو التالي :

ا1د /زكية ابراهيم كامل

اسأأتاذ طأأرق التأأدريس المتفأأرغ بقسأأم الرياضأأة
المدرسأأأأية بكليأأأأة التربيأأأأة الرياضأأأأية للبنأأأأين –
جامعة االسكندرية

د /هناء عبد الفتاح عبد الرزاق عفيفى

كبير معلمى التربية الرياضية لذوى االحتياجات
الخاصة السأمعية بمدرسأة الصأم والأبكم بأوزارة
التربية والتعليم باالسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل
الوقترحت هي القسن العلو

تسجيل خطت البحث وعل

هيئت اإلضراف

خامسا  :إعتمادات االمتحان التؤهيلى
الموضوع الثانى و العشرين:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب االلعاب الرياضية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس  /وليد
محمد عبد المنعم – تخصص تدريب االسكواش
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا1د /فوزى السيد حسن قادوس

استاذ العاب االمضرب المتفرغ بقسم تدريب االلعاب
الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا1د /حسن السيد ابو عبده

استاذ كرة القدم المتفرغ بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا1د/مرعى حسين مرعى

استاذ تدريب الهوكى بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية(هطرفب)

ا1د/ياسر كمال محمود ؼنيم

استاذ تدريب العاب المضرب بقسم تدريب االلعاب الرياضية
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية(هطرفب)

ا1د /عادل عبد الحميد الفاضى

استاذ مساعد بقسم تدريب االلعاب الرياضية بكلية التربية
الرياضية للبنين –جامعة االسكندرية

علما بان تاريخ االنعقاد

السبت 2016/9/24

القــــرار  :وافق الوجلس عل

تطكيل

لجٌت التأهيلً

الموضوع الثالث والعشرين:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب الرياضات المائية على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسة
/معصومة خليل السيد الكاظمى– تخصص تدريب سباحة
صفحة 16من 22

وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :

ا1د /على فهمى البيك

استاذ السباحة المتفرغ بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا1د /منتصر إبراهيم طرفة

استاذ تدريب الرياضات المائية بقسم تدريب الرياضات
المائيةبكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا1د/اشرؾ عدلى ابراهيم

استاذ السباحة ورئيس قسم تدريب الرياضات المائيةبكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة اإلسكندرية

ا1د/عادل حسنين حمودة النمورى

استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا1د /عادل محمد زين الدين

استاذ تدريب السباحة بقسم تدريب الرياضات المائية بكلية
التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية (هطرفب)

القــــرار  :وافق الوجلس عل

تطكيل

لجٌت التأهيلً

الموضوع الرابع والعشرين:
بشؤن موافقة مجلس قسم تدريب التمرينات والجمباز على تشكيل لجنة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارس /سالم
السيد توفيق– تخصص تدريب التوريٌبث والعروض الريبظيت
وقد اقترح مجلس القسم أن تكون اللجنة مكونة من كال من :
ا1د /نادر محمد محمد مرجان

استاذ التمرينات والعروض الرياضية بقسم تدريب التمرينات
والجمباز وعميد كلية التربية الرياضية للبنين – جامعة
االسكندرية (مشرفا)

ا1د /احمد ابراهيم شحاتة

استاذ التمرينات والجمباز المتفرغ بقسم تدريب التمرينات
والجمباز بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

ا1د /يحيى محمد زكريا الحريرى

استاذ تدريب الجمباز ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز
بكلية التربية الرياضية للبنين – جامعة االسكندرية

القــــرار  :وافق الوجلس عل

تطكيل

لجٌت التأهيلً

الموضوع الخامس والعشرين:

بشؤن إعتماد نتيجة االمتحان التاهيلى دكتوراه الخاص بالدارسين:
محمود يوسؾ محمد الزينى
هانى اسماعيل فتح هللا
حسين اسماعيل احمد العوض
القــــرار  :وافق الوجلس عل

العلوم الحيوية والصحية الرياضية(مإهل)
تدريب االلعاب الرياضية(مإهل)
االدارة الرياضية والترويح(مإهل)
اعتوبد ًتيجت التأهيلً
صفحة 17من 22

ج

الموضوع السادس و العشرين:
بشؤن الخطة الزمنية لمواعيد فصل الخريؾ  2106للعام الجامعى 2102/2106
*مواعيد تسجيل المواد لفصل الخريؾ 2106اعتبارا من السبت  2106/9/0وحتى الخميس. 2106/9/8
* الدراسة اعتبارا من  2106/9/24ولمدة  05اسبوع بما فيهم ايام االمتحانات اعتبارا من السبت  2106/02/24ولمدة
اسبوعين حتى 2106/0/5
* التقديم لفصل الربيع  2102من  2106/00/05وحتى 2106/02/05
* تسجيل المقررات اعتبارا من  2102/0/20وحتى 2102/0/26
* الدراسة اعتبارا من  2102/2/00وحتى 2102/5/25
* تسجيل المقررات اعتبارا من  2102/6/02حتى 2102/6/22
* الدراسة اعتبارا من  2102/2/0وحتى 2102/8/24
القــ ــرار  :وا فق الوج لس ع ل
6102/6102

اعت وبد الخ طت الزهٌ يت لل عبم ال جبهعً

الوىظىع الثبهي و العطريي:

بشؤن الطلب المقأدم مأن الدارسأة /بسأنت علأى مصأطفى – مرحلأة الأدبلوم وذلأك لتحويلهأا مأن قسأم العلأوم
الحيويأأأأأة والصأأأأأحية الرياضأأأأأية تخصأأأأأص (االنديأأأأأة الصأأأأأحية)الى قسأأأأأم اصأأأأأول التربيأأأأأة الرياضأأأأأية
تخصص(االخصائى النفسى الرياضى)
الوىظىع التبسع و العطريي:

بشؤن موافقة قسم تدريب التمرينات والجمباز على تشكيل لجنه المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة
من الباحث /اسالم يحيى مدبولى ــ المقيد بمرحلة الماجستير بتاريخ  2102/01/24تاريخ التسجيل
 2104/0/02تخصص ( التدريب الرياضى فى رياضة جمباز االجهزة ) وموضوعها :
" فبعليت التذريب البليىهتري علً القىة االًفجبريت لتحسيي االداء الفًٌ لوهبرة (
اليىرضيٌكى) علً حصبى القفز بذاللت بعط الوؤضراث البيىهيكبًيكيت ".

ويقترح تطكيل لجٌه الوٌبقطت والحكن هي السبدة :
استاذ الميكانيكا الحيوية بكلية التربية الرياضية ـــ جامعه
ا1د /محمد عبد السالم راؼب
ً
المنصورة (مناقشا )
استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية
ا1د/حسنى سيد احمد حسين
التربية الرياضية للبنين ــ جامعه االسكندرية ( مشرفا)
استاذ تدريب الجمباز ورئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز
ا1د/يحيى محمد زكريا الحريرى
بكلية التربية الرياضية للبنين ــ جامعه االسكندرية ( مناقشا)
استاذ تدريب الجمباز بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية
ا1د/مهاب عبد الرزاق احمد
التربية الرياضية للبنين ــ جامعه االسكندرية ( مشرفا)
القــ ــرار :وا فق الوج لس ع لً الت طكيل الوق ترح هي الق سن العل و
ألععبء لجٌت الوٌبقطت والحكن

صفحة 12من 22

خامسا :شئون التعليم والطالب
الموضـوع االول :

بشأأؤن اعتمأأاد نتيجأأة توزيأأع طلبأأة البكأأالوريوس علأأت التخصصأأات للبأأرامج الدراسأأية
الثالثة.

القرار :

تم أعتماد نتيجة التخصص لطلبة البكالوريوس للعام الجامعت 1 2102/2106

الموضـوع الثانى :

االستعداد الستقبال العام الدراست الجديد 1 2102/2106

القرار :

تشكل لجنة من طالب الجوالة والقادة األجتماعيين بؤشراؾ رعاية الشباب
برئاسة - :ا.د /أحمد سعدالدين محمود
ا.م.د /محمود محمد محمد الطيب
م.د /خالد مرجان عبدالدايم
م.د /أحمد سعد قطب
ا /خالد محمد حريز

الموضوع الثالث :

بشأأؤن الطلأأب المقأأدم مأأن والأأت أمأأر الطالأأب /حسأأن قأأدرد كامأأل توفيأأق المقيأأد بالفرقأأة
الرابعأأة (تخصأأص إدارة) بتؤجيأأل أمتحانأأات الفصأأل الدراسأأت الثأأانت للعأأام الجأأامعت
 2106/2105علما ً بؤنه تم تؤجيله مأن قبأل لأدور نأوفمبر ولكنأة مأازال محبأوس حتأت
1 2106/00/04

القرار :

تمت الموافقة 1

الموضوع الرابع :

بشأأؤن قبأأول العأأذر األجتمأأاعت للطالأأب /مأأروان محمأأد مجأأدد محمأأود المقيأأد بالفرقأأة
األولت (باق) أليقاؾ قيأده عأن العأام الجأامعت  2102/2106وذلأك ألن أسأرته مقيمأه
فت عمان لتجديد مدة األقامة

القرار

:

الموضـوع الخامس :
القرار

:

تمت الموافقة 1
بشـؤن األلتماس المقدم من الطالب /عمر عباس عبدالحليم ؼنيم ومرفق بطاقة الترشيح
للكلية لقبول قيده بالكلية طرفنا للعام الجامعت  2102/2106باقت لإلعادة1
تمت الموافقة بناءاً علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 09221

الموضوع السادس :

بشـؤن األلتماس المقدم من الطالب /عبدهللا محمود دياب محمأد ومرفأق بطاقأة الترشأيح
للكلية لقبول قيده بالكلية طرفنا للعام الجامعت  2102/2106باقت لإلعادة1

القرار :

تمت الموافقة بناءاً علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 09221

صفحة 19من 22

الموضوع السابع

بشأأؤن الطلأأب المقأأدم مأأن الطالأأب /محمأأود محمأأد فأأراج عبأأدالموجود لقبولأأه بالكليأأة
طرفنأأا بالفرقأأة األولأأت بأأاق لإلعأأاده حيأأث أنأأه قأأد رشأأح للكليأأة فأأت العأأام الجأأامعت
 2106/2105وقد أجتاز القدرات بنجاح1

القرار :

تمت الموافقة بناء علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 0922

الموضوع الثامن

بشؤن الطلأب المقأدم مأن الطالأب /زيأاد شأريؾ محمأد جأالل مصأطفت لقبولأه بالكليأة
طرفنأأا بالفرقأأة األولأأت بأأاق لإلعأأاده حيأأث أنأأه قأأد رشأأح للكليأأة فأأت العأأام الجأأامعت
 2106/2105وقد أجتاز القدرات بنجاح1

القرار :

تمت الموافقة بناء علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 0922

الموضوع التاسع:

بشؤن الطلب المقدم مأن الطالأب /محمأود مصأطفت عبدالسأالم إبأراهيم لقبولأه بالكليأة
طرفنأأا بالفرقأأة األولأأت بأأاق لإلعأأاده حيأأث أنأأه قأأد رشأأح للكليأأة فأأت العأأام الجأأامعت
 2106/2105وقد أجتاز القدرات بنجاح1

القرار :

تمت الموافقة بناء علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 0922

الموضوع العاشر:

بشؤن الطلب المقدم من والت أمر الطالب /بالل راشد سعيد سيد محمد لنقلة مأن كليأة
أداب جامعأأة دميأأاط إلأأت الكليأأة طرفنأأا الفرقأأة األولأأت بأأاق لإلعأأادة حيأأث أنأأه أجتأأاز
القدرات بنجاح فت العام 1 2106/2105

القرار :

تمت الموافقة بناء علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 0922

الموضأأأأوع الثالأأأأث بشؤن الطلب المقدم من والت أمر الطالب /عالء عمرو السيد السأيد الطبأال لنقلأة مأن
كلية الحقوق جامعة األسكندرية إلت الكليأة طرفنأا الفرقأة األولأت بأاق لإلعأادة حيأث
عشر:
أنه أجتاز القدرات بنجاح فت العام 1 2106/2105
القرار :

تمت الموافقة بناء علت قرار المجلس األعلت رقم  49لسنة 1 0922

الموضأأأأوع الرابأأأأع بشؤن الطلب المقدم من والت أمر الطالب /سأامح عالءالأدين محمأود عبدالسأالم لنقلأه
من كلية تربية رياضية جامعة كفر الشيخ إلت الكلية طرفنا 1
عشر:
القرار:

وافق المجلس علت تشكيل لجنة لعمل المقاصة للطالب تتكون من -:
ا.د /أحمد سعدالدين محمود
ا.د /عبدالحليم محمد عبدالحليم
ا.د /حسين أحمد حجاج
ا.د /حسن السيد أبوعبده
ا /إبراهيم مرست

صفحة 20من 22

الموضأأوع الخأأامس بشؤن الطلب المقدم من والت أمأر الطالأب /مأإمن حسأنت عأوض المؽربأت لنقلأه مأن
كلية تربية رياضية طنطا إلت الكلية طرفنا بالفرقة األولت وباقت لإلعادة1
عشر
وافق المجلس علت تشكيل لجنة لعمل المقاصة للطالب تتكون من -:

القرار:

ا.د /أحمد سعدالدين محمود
ا.د /عبدالحليم محمد عبدالحليم
ا.د /حسين أحمد حجاج
ا.د /حسن السيد أبوعبده
ا /إبراهيم مرست مرست
سادسا :خدمة المجتمع وتنمية البيئة
انًٕضٕع االٔل  -:رفعيم يهف انساليخ ٔانصحخ انًُٓيخ ٔكذنك يهف األسيبد ٔانكٕارس نًٍ نّ يٍ أًْيخ نهجبيعبد
ٔانٓيئبد .
انمـــــــــزار ٔ :افك انًجهس عهٗ رفعيم ْذِ انًهفبد ٔإعطبئٓب األٔنٕيخ ضًٍ انخطخ .
انًٕضٕع انضبَٗ  -:رمذيى يمززحبد جذيذح رخذو انطالة ٔانًجزًع انخبرجٗ ثبنكهيخ
انمـــــــــزار  :رى رشكيم نجبٌ يٍ أعضبء انهجُخ نزفعيم خطخ انًجزًع ٔرًُيخ انجيئخ ٔانزٗ رخذو انطالة ٔانًجزًع
انخبرجٗ يضم ( اإلسزعذاد إلسزمجبل انطالة انجذد  -انزجزع ثبنذو – انسٕق انخيزٖ – يٕو انيزيى – انًهزمٗ انٕظيفٗ عهٗ
أٌ يزى ركهيف انسبدح أعضبء انهجُخ ثكم يجًٕعخ ثًهف ٔيزى عزضّ عهٗ انهجُخ ٔرٕليزبد رفعيهّ .
 يزى رُسيك ثعًم صفحخ خبصخ ثبنهجُخ ٔيبلبيذ ثّ نخذيخ انطالة ٔانًجزًع انخبرجٗ عهٗ يذار انسُيٍانًبضيخ نهزٕصيك ٔكذنك خطخ انهجُخ ٔ 6002/6002يبيزى رمذيًّ يٍ يمززحبد جذيذح يٍ خالل ْذِ انصفحخ .
انًٕضٕع انضبنش  -:رى رمذيى يمززح يٍ انسيذ أ.د /عجذ انزحًٍ سيف عضٕ انهجُخ ثشأٌ يذٖ اإلسزفبدح يٍ رٕفيز
األخشبة داخم انكهيبد ٔانجبيعخ انًًٓهخ ثعًم يكبرت داخم انكهيخ ٔانكهيبد األخزٖ ٔانجبيعخ .
انمزار ٔ -:افك انًجهس عهٗ أٌ يزى عزضّ عهٗ يجهس انكهيخ انمبدو نهًٕافمخ ٔرفع يذكزح ثٓذا انشأٌ نعزضّ عهٗ
انسيذ أ.دَ /بئت رئيس انجبيعخ ثزٕفيز ْذِ األخشبة ٔرسهيًٓب ثبنًمزٔيزى رفعيم ْذا انًشزٔع ثُسجخ يزفك عهيٓب ْٔذا
انًشزٔع سيسبعذ أيضب انطالة نًٍ نّ انخجزح فٗ ْذا انًجبل ثأجز ٔأيضب انعبيهيٍ داخم انكهيخ .

سابعا  :وحدة الضمان والجودة
ثامنا :شئون هيئة تدريس
قسن الريبظت
الوذرسيت
صفحة 21من 22

بشأأؤن الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأيد االسأأتاذ الأأدكتور /عميأأد الكليأأه لعأأرض صأأيؽة االعأأالن الخأأاص بتعيأأين
المعيأأدين لوظأأائؾ السأأادة أعضأأاء هيئأأة التأأدريس والهيئأأة المعاونأأه والخاصأأة بخريجأأى الكليأأه عأأن العأأام
.2106/2105
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن التقرير الوارد من اللجنه العلمية الدائمه لترقيأة السأيد م1د /محمأد عبأد الوهأاب مبأروك عطيأة  ،إلأى
وظيفة استاذ مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /مصطفى السايح محمد إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعه
جنوب الوادى يوم واحد اسبوعيا ً يوم السبت من كل إسبوع .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /مصطفى السايح محمد إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعه
الزقازيق يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /زكية ابأراهيم كامأل إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم السبت من كل إسبوع .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلأب المقأدم مأن ا1د /مأراد محمأد ابأراهيم نجلأه إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
جامعه بنها يوم واحد اسبوعيا ً يوم الثالثاء من كل إسبوع .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /زكية ابأراهيم كامأل إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
الزقازيق يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع .
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم تدريب االلعاب الرياضية

بشأأؤن الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأيد االسأأتاذ الأأدكتور /عميأأد الكليأأه لعأأرض صأأيؽة االعأأالن الخأأاص بتعيأأين
المعيأأدين لوظأأائؾ السأأادة أعضأأاء هيئأأة التأأدريس والهيئأأة المعاونأأه والخاصأأة بخريجأأى الكليأأه عأأن العأأام
.2106/2105
القــــرار  :وافق الوجلس

صفحة 22من 22

بشؤن الطلأب المقأدم مأن ا1د /زكأى محمأد محمأد حسأن إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
جامعه بنها يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /حسن السيد أبو عبده إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربيأة الرياضأية جامعأه
كفر الشيخ يومين اسبوعيا ً يوم االربعاء  ،الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /مرعى حسين مرعى إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضأية جامعأه
الزقازيق يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشأؤن الطلأب المقأدم مأن ا1د /ياسأأر كمأال ؼنأيم إلنتأداب سأيادته للتأأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأأات
جامعه االسكندرية يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلأب المقأدم مأن ا1د /ياسأر كمأال ؼنأيم إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
زقازيق يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /عادل عبد الحميأد الفاضأى إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
للبنأأأات جامعأأأه االسأأأكندرية يأأأومين اسأأأبوعيا ً يأأأوم االربعأأأاء  ،الخمأأأيس مأأأن كأأأل إسأأأبوع للعأأأام الجأأأامعى
.2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

بشؤن التقرير الوارد من اللجنه العلمية الدائمه لترقية السأيد م1د /عصأام فتحأى ؼريأب  ،إلأى وظيفأة اسأتاذ
مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .
القــــرار  :وافق الوجلس
.0

قسم تدريب الرياضات المائية
صفحة 23من 22

بشأأؤن الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأيد االسأأتاذ الأأدكتور /عميأأد الكليأأه لعأأرض صأأيؽة االعأأالن الخأأاص بتعيأأين
المعيأأدين لوظأأائؾ السأأادة أعضأأاء هيئأأة التأأدريس والهيئأأة المعاونأأه والخاصأأة بخريجأأى الكليأأه عأأن العأأام
.2106/2105
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

بشأأؤن الطلأأب المقأأدم مأأن م1د /صأأبرى علأأى قطأأب ؼأأانم علأأى منحأأه اجأأازة بأأدون مرتأأب عأأام واحأأد للعأأام
السادس على التوالى لمرافقة الزوجه المتعاقدة بالمملكة العربية السعودية.
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من م1د /محمد عبد الأرحمن محمأد لمنحأه اجأازة خاصأة بأدون مرتأب للعمأل بالمملكأة
العربية السعودية اعتباراً من  21006/9/0وحتى  2106/02/0على ان يعقبهأا اعأارة للعمأل للعأام االول
بذات الجهه اعتباراً من  2106/02/2وحتى . 2102/8/00
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم تدريب التمرينات والجمباز

بشأأؤن الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأيد االسأأتاذ الأأدكتور /عميأأد الكليأأه لعأأرض صأأيؽة االعأأالن الخأأاص بتعيأأين
المعيأأدين لوظأأائؾ السأأادة أعضأأاء هيئأأة التأأدريس والهيئأأة المعاونأأه والخاصأأة بخريجأأى الكليأأه عأأن العأأام
.2106/2105
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /نادر محمأد محمأد مرجأان إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
جامعه جنوب الوادى يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم اصول التربية الرياضية

بخصأأأوص تفويضأأأات رئأأأيس القسأأأم فيمأأأا يخأأأص السأأأادة أعضأأأاء هيئأأأة تأأأدريس القسأأأم للعأأأام الجأأأامعى
.2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

صفحة 24من 22

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /امال جابر متولى إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعأه كفأر
الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى . 2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /مجدى حسن يوسؾ إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /مجدى حسن يوسؾ إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
جنوب الوادى يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /محمد صبرى عمأر إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
حلوان يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /محمد صبرى عمر إلنتداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
طنطا يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /سأكينه محمأد نصأر إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /أميمة ابراهيم العجمى إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضأية جامعأه
كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم اإلدارة الرياضية والترويح

بشأأؤن الخطأأاب الأأوارد مأأن السأأيد االسأأتاذ الأأدكتور /عميأأد الكليأأه لعأأرض صأأيؽة االعأأالن الخأأاص بتعيأأين
المعيأأدين لوظأأائؾ السأأادة أعضأأاء هيئأأة التأأدريس والهيئأأة المعاونأأه والخاصأأة بخريجأأى الكليأأه عأأن العأأام
.2106/2105
صفحة 25من 22

القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من المدرس /محمد حلمى محمود ؼزالن ــ للحصأول علأى اجأازة خاصأة بأدون راتأب
مرافق للزوجه لمدة عام الفترة من  2106/01/0الى .2102/9/01
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن التقرير الوارد من اللجنأه العلميأة الدائمأه لترقيأة السأيد م1د /بركأات محمأد فأرج  ،إلأى وظيفأة اسأتاذ
مساعد بذات القسم والكليه والجامعه .
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /سمير عبد الحميد على إلنتداب سيادته للتدريس بكلية التربية الرياضية جامعه
المنصوره يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من م1د /على حسأنين إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة جامعأه مرسأى مطأروح
يوم واحد اسبوعيا ً يوم الخميس من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

بشؤن الطلب المقأدم مأن ا1د /عبأد المأنعم بأدير القصأير إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
جامعه كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشأأؤن الطلأأب المقأأدم مأأن ا1د /حسأأن محمأأد النواصأأرة إلنتأأداب سأأيادته للتأأدريس بكليأأة التربيأأة الرياضأأية
للبنات جامعه االسكندرية يوم واحد اسبوعيا ً يوم السبت من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشأأؤن الطلأأب المقأأدم مأأن ا1د /حسأأن محمأأد النواصأأرة إلنتأأداب سأأيادته للتأأدريس بكليأأة التربيأأة الرياضأأية
جامعه كفر الشيخ يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بشؤن الطلب المقدم من ا1د /يوسأؾ دهأب علأى إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية جامعأه
طنطا يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
صفحة 26من 22

بشؤن الطلب المقأدم مأن ا1د /عأالء الأدين محمأد عليأوه إلنتأداب سأيادته للتأدريس بكليأة التربيأة الرياضأية
جامعه أسيوط يوم واحد اسبوعيا ً يوم االربعاء من كل إسبوع للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس
تاسعا  -:األقسام العلمية .
 قسم الرياضة المدرسية -:

بخصأأأوص إضأأأافة ا1م1د /طأأأه صأأأبحى طأأأه ؼباشأأأى لتشأأأكيل مجلأأأس القسأأأم الجديأأأد للعأأأام الدراسأأأى
.2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

 قسم تدريب األلعاب الرياضية -:

بخصوص ترشيح ا1م1د /هالل حسن الجيزاوى أمين سر مجلس القسم للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس

بخصوص تشكيل مجلس القسم للعام الجامعى .2102/2106
القــــرار  :وافق الوجلس





قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار -:
قسم تدريب التمرينات والجمباز -:
قسم تدريب الرياضات المائية -:
قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية -:

 بخصوص احتياج القسم العلمى لالنتداب الدكتور /وائل مصطفى عبد الكريم لمدة اربع ايام.القــــرار  :وافق الوجلس

 قسم اإلدارة الرياضية والترويح :
 قسم أصول التربية الرياضية -:

بخصوص تشكيل مجلس القسم للعام الجامعى .2102/2106
 قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية -:

ما يستجد من اعمال -:

وقد انتهى االجتماع فت تمام الساعة الثانيه ظهراً من نفس اليوم 1
عميد الـــكــلية

أميـن سر المجلس
ا1د /هيثم عبد الرزاق احمد

ا1د /نادر محمد محمد مرجان

صفحة 27من 22

صفحة 22من 22

