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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م14/4/2019  بتاريخ  (190) رقم

 ، مجلس الكليةبمقر قاعة  م14/4/2019 موافقالاألحد  ومي مساء  السادسة ة إنه في تمام الساع
ورئيس  ميد الكليةعجـمـال مـحـمـد عـلـي.  برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ (190) رقم مجلس الكلية جتمعإ

 .المجلس

  كل من السادة : وحبضور

 عضوا   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صالح محمد صالح محمدأ.د/  -1
 عضوا   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد إبراهيم محمود سلطانأ.د/  -2
 عضوا   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د/ عماد سمير محمود. -3
 عضوا   رئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ عمرو محمد إبراهيم  -4
 عضوا   رئيس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ عادل إبراهيم أحمد -5
 عضوا   رئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ كمال سليمان حسن -6
 عضوا   قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية رئيس أ.د/ عبد الحكيم ررزق عبد الحكيم -7
 عضوا   رئيس قسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ عماد الدين شعبان علي -8
 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ محمود عبد الحليم عبد الكريم -9

 عضوا  من ذوي الخبرة التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ متفرغ بقسم أ.د/ مدحت شوقي طوس -10
 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ محمد أحمد محمد الحفناوي  -11
 عضوا  من ذوي الخبرة أستاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة أ.د/ حامد حسين أحمد -12

 عضوا  من ذوي الخبرة
 عضوا  عن القسم أستاذ متفرغ بقسم علوم الصحة الرياضية أ.د/ سمير محمد محي الدين أبو شادي -14
 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية أ.د/ بهاء سيد محمود -15
 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية أ.د/ محمود عصمت أحمد -16
 عضوا  عن القسم أستاذ بقسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/ إبراهيم حسين إبراهيم -17
عضوا  عن األساتذة  الحركية األستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم أ.م.د/ أحمد خضري محمد -18

 المساعدين

 وأعتذر  عن احلضور

 عضوا  من الخارج وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط د/ محمد السيد محمد عبد هللا. -
 عضوا  من الخارج وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أ/ محمد محمود حسين  -
 عضوا  عن المدرسين المدرس بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية د/ هبة محمد راتب أبو جازية -

  



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و
 

                         على محضر الجلسة السابقة . التصديق : أواًل
 م.10/3/2019 بتاريخ( 189) الجلسة رقم محضر -7587
 .م10/3/2019 بتاريخ( 189) الجلسة رقم محضرصادق المجلس على  :القرار

 قرارات الجلسة السابقة. تنفيذما تم فى   استعراض :ثانيًا
 م.10/3/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -7588
 م.10/3/2019 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهما تم أحيط المجلس علما  ب :القرار
 موضوعات وحدة ضمان الجودة واإلعتماد: ثالثًا:
مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد ر.و/ مذذدار الذذدة وذذمان الجذذكوة اابشتمذذاو بالالتذذة. بشذذأن لشتمذذاو التقريذذر السذذنك  لكلذذدة  -7589

 م.2018/2019ومان الجكوة اابشتماو شن العام الجامعي 
 أحيط المجلس علما . :القرار

مقدمة من السيد ر.و/ مدار الدة ومان الجكوة اابشتماو بالالتة. بشأن لشتماو الالئحة الداخلتة االهتكل  مذكرة -7590
 التنظتمي لكلدة ومان الجكوة اابشتماو.

 وافق المجلس. :القرار

شتماو بالالتة لقتراح لشتماو مجلس لوارة الدة ومان الجكوة اابمذكرة مقدمة من السيد ر.و/ شميد الالتة. بشأن  -7591
 من الساوة:

 شميد الالتة ارئتس مجلس ابوارة أ.د/ جمال محمد على 
 مدار الدة ومان الجكوة اابشتماو أ.د/ ياسر حسن حامد 

 نائب مدار الكلدة د/ بسام السيد محمد
 اكيل الالتة لشئكن خدمة المجتمع اتنمتة البيئة اممثاًل شن الككالء أ.د/ صالح محمد صالح 

 رئتس قسم ابوارة الرياوتة االترايح اممثاًل شن رؤساء األقسام / عمرو محمد إبراهيم أ.د
 مدار المكتب التنفيذى أ.د/ عادل إبراهيم أحمد

 ممثاًل شن رشضاء هيئة التدريس د/ أحمد عادل تميم 
 ممثاًل شن الهيئة المعاانة م.م/ إسالم سالم حلمي 

 رمين الالتة اممثاًل شن الجهاز ابوارى  أ/ عمرو محمد محمد 
 )بصفته( ممثاًل شن الطالب أمين إتحاد الطالب

 مدار لوارة ربنكب التعلتمتة انقيب الرياويين ممثاًل شن المجتمع المدنى أ/ أحمد حسانين خليل
 اكيل ازارة الشباب االرياوة اممثاًل شن المجتمع المدنى أ/ محمد محمود حسين

  رمين الكلدة عبدالفتاحمحمود سعد 
 وافق المجلس. :القرار
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(3) 
 

مذكرة مقدمة من السيد ر.و/ شميد الالتة. بشأن لقتراح لشتماو تشكيل المجلس التنفيذ  لكلدة ومان الجكوة  -7592
 اابشتماو بالالتة من الساوة:
 مدار الدة ومان الجكوة اابشتماو أ.د/ ياسر حسن حامد 

 نائب مدار الكلدة السيد محمد د/ بسام 
 مدار المكتب التنفيذى أ.د/ عادل إبراهيم أحمد

 رئتس لجنة التخطتط ابستراتتجي أ.د/ عماد الدين شعبان على
 القتاوة االحككمةرئتس لجنة  حاتم فتح هللا محمدأ.م.د/ 

 لوارة الجكوة االتطكيررئتس لجنة  أ.د/ محمد أحمد الحفناوى 

 رشضاء هيئة التدريس االهيئة المعاانةرئتس لجنة  تميمد/ أحمد عادل 

 الجهاز ابوارى رئتس لجنة  خالد عبد الموجودد/ أ.م.

 تنمتة المكارو المالتة االماويةرئتس لجنة  د/ أسامة السيد تمام

 المعااير األكاويمتة االبرامج التعلتمتةرئتس لجنة  أ.د/ أحمد خضرى محمد

 التدريس االتعلمرئتس لجنة  د/ محمد محمود محمد

 الطالب االخريجكن رئتس لجنة  مصطفى عنتر زيداند/ 

 البحث العلمى ااألنشطة العلمتةرئتس لجنة  أ.د/ عبدهللا فرغلى أحمد

 الدراسات العلتارئتس لجنة  عبدالحكيم رزق عبدالحكيمأ.د/ 

 اتنمتة البيئةالمشاركة المجتمعتة رئتس لجنة  د/ خالد أبوالسعود عبدهللا

  رمين الكلدة محمود سعد عبدالفتاح
 :القرار :القرار
 موضوعات التخطيط والتنسيق والموضوعات العامة: رابعًا:
لكويعذذة المكوشذذة بالبنذذي األهلذذي لسذذداو مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد ر.و/ شميذذد الالتذذة . ل لافذذة بمذذا تذذم  ذذرفه مذذن ا -7593

 م افقًا لما الي :2018/2019القاورين للعام الجامعي الرسكم الدراستة للطالب غير 
 إجمالي عدد الطالب الفرقة
 7687 21 األالى
 2412 8 الثانتة
 4386 13 الثالثة
 9191 24 الرابعة
  23676 66 اإلجـمـالي

 أحيط المجلس علما . :القرار

رمذذين شذذام الالتذذة. بشذذأن تعذذدال إتمذذة رسذذكم لسذذتخدام القاشذذات االفصذذك  االمذذدر ات مذذذكرة مقدمذذة مذذن السذذيد /  -7594
 بالالتة اتم لاداشها في لساب وائن ميزانتة الالتة "ليجار قاشات" لما الي :
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                                          (4) 
 

 بعد التعديل قبل التعديل المكان م
 قاشة ر.و/ محمد ررفت محمكو 1

 لممارسة األنشطة للهيئات ااألفراو:
  نتة 1000  

 لممارسة األنشطة للهيئات ااألفراو:
 في الساشة  نتة 500

 لممارسة األنشطة للهيئات ااألفراو : الفصك  الدراستة 2
  نتة للساشة 500

 لممارسة األنشطة للهيئات ااألفراو:
  نتة للساشة 250

 ااألفراو :لممارسة األنشطة للهيئات  المدر ات 3
  نتة للساشة 1500

 لممارسة األنشطة للهيئات ااألفراو :
  نتة للساشة 750

 ( جنية تأمين للقاعات والفصول من الداخل والخارج.1000( جنية تأمين المدرج ، )1000يتم دفع )
 

 وافق المجلس. :القرار

( المنعقدة بتاريخ 188شام الالتة. بشأن للغاء قرار مجلس الالتة بجلسته رقم ) مذكرة مقدمة من السيد / رمين -7595
رفع نسبة مساهمة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في صندوق مناسبات أعضاء م الذ  نص شلى )12/2/2019

لدفع جنيهات( إلى مسئول ا 5( جنية ، على أن تخصص الزيادة )30( جنية بدال  من )35هيئة التدريس إلى )
( اإللكتروني الخاص بمستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالوحدة الحسابية لكليتي التربية والتربية الرياضية

 ، ليث رن الخدمة تم تفعيلها مجانًا من قبل ابوارة العامة للجامعة.
م الذي نص على 12/2/2019 ( المنعقدة بتاريخ188إلغاء قرار مجلس الكلية بجلسته رقم )وافق المجلس على  :القرار

جنيهات( إلى مسئول الدفع اإللكتروني الخاص بمستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالوحدة  5تخصيص )
على  الحسابية لكليتي التربية والتربية الرياضية( ، حيث أن الخدمة تم تفعيلها مجانا  من قبل اإلدارة العامة للجامعة.

صندوق مناسبات أعضاء هيئة ( جنية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لصالح 35خصم ) مرار فيأن يتم اإلست
 التدريس بالكلية ويتم الصرف منها وفقا  لالئحة الصندوق.

لقتذذذراح تعذذذدال الخطذذذة الخمسذذذتة لتعيذذذين المعيذذذدان بقسذذذم ابوارة الرياوذذذتة االتذذذرايح بنذذذاًء شلذذذى مكافقذذذة مجلذذذس قسذذذم ابوارة  -7596
 م.2019/  4/  1( بتاريخ 161الترايح بجلسته رقم )الرياوتة ا 

التخصصات      
العام الدراسي
 م2021 م2020 م2019 
 - ةرامعيد ( معيد1) ةرامعيد ( معيد1) الترايح الرياوي
 ( معيدة كرة فائرة1) - - األلعاب الجماعتة
 سبالة ( معيدة1) ( معيدة  مباز ليقاشي1) ( معيد مالكمة1) األلعاب الفروية
  2 2 2 اب مالي

 وافق المجلس. :القرار
مذكرة مقدمة من السيد ر.و/ مدار مركز الخدمة العامة. ل لافة بما تم  تانته من ر هزة لاسب آلي بالالتة  -7597

 (  هاز بمعامل ارقسام اإوارات الالتة.41االتي بلغت )
 أحيط المجلس علما . :القرار
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(5) 
م لشتبارًا من 2018/2019وكتكراه( للعام الجامعي  –ما ستير  –لمتحانات الدراسات العلتا )وبلكم لقتراح بدء  -7598

( 204م ، بناًء شلى مكافقة لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )1/7/2019اكم األثنين المكافق 
 م.8/4/2019المنعقدة بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار
سفر السيد ر.و/ شماو الدان شعبان شلي. رئتس قسم شلكم الصحة الرياوتة. للمشاركة في فعالتات الملتقى  لقتراح -7599

 – 4العالمي للتعلتم العالي االبحث العلمي المنعقد بالعا مة ابوارية الجدادة بفندق الماسة خال  الفترة من 
 لتقى.م ، بناًء شلى الدشكة الكاروة لستاوته من لوارة الم6/4/2019

 وافق المجلس. :القرار
لقتراح سفر السيد الدكتكر/  الح شبد القاور شتريس. المدرس بقسم التدريب الرياوي اشلكم الحركذة اشضذك مجلذس وارة  -7600

م لترشذذتحه رئتسذذًا لبعثذذة منتخذذذب 22/4/2019 – 17/4المصذذر  للااراتتذذه للذذي والذذة المغذذرب خذذذال  الفتذذرة مذذن  وابتحذذا
مصذذر للااراتتذذه المشذذاركة فذذي بطكلذذة البريميذذرلتج، بنذذاًء شلذذى مذذا ارو مذذن ابتحذذاو المصذذر  للااراتتذذه امكافقذذة مجلذذس قسذذم 

 م.3/4/2019( بتاريخ 176التدريب الرياوي اشلكم الحركة بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار

 هيئة التدريس:شئون أعضاء  رابعًا :
مذذذكرة مقدمذذة مذذن لوارة شذذئكن العذذاملين بالالتذذة بشذذأن تعيذذين األنسذذة / نبذذه محمذذد محمذذد نعمذذان. المعيذذدة بقسذذم  -7601

المناهج اتدريس التربتة الرياوتة بكظتفة مدرس مساشد تخصذص )كذرة اذد( بذذات القسذم االالتذة االجامعذة. بنذاًء 
 م.7/4/2019( بتاريخ 171قسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة بجلسته رقم ) مجلس مكافقةشلى 

 وافق المجلس. :القرار

مكافقذة مجلذس قسذم المنذاهج مذكرة مقدمة من السيد ر.و/ رئتس مجلس قسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة ، بناًء شلذى  -7602
لقتراح نقذل السذيدة / هالذة محمذد فذااو. المذدرس بشأن  م.7/4/2019 ( بتاريخ171اتدريس التربتة الرياوتة بجلسته رقم )

المسذذاشد تخصذذص )تمرينذذات اشذذرا( رياوذذتة( بكلتذذة التربتذذة الرياوذذتة /  امعذذة بنذذي سذذكي  للذذى مثذذل اظتفتهذذا بقسذذم 
 المناهج اتدريس التربتة الرياوتة بالالتة ، بناًء شلى الطلب المقدم منها للم شمل األسرة. 

 وافق المجلس. :القرار

مذكرة مقدمة من السيد ر.و/ رئتس مجلس قسم المناهج اتذدريس التربتذة الرياوذتة. بنذاًء شلذى مكافقذة مجلذس قسذم المنذاهج  -7603
م بشذأن لقتذراح نقذل السذيد/رلمد محمذد لسذذني 7/4/2019( المنعقذدة بتذذاريخ 171اتذدريس التربتذة الرياوذتة بجلسذته رقذم )

كلتذذة التربتذذة الرياوذذتة /  امعذذة رسذذكان تخصذذص ) مبذذاز( للذذى مثذذل اظتفتذذه بقسذذم المنذذاهج ربذذك زيذذد. المذذدرس المسذذاشد ب
 اتدريس التربتة الرياوتة بالالتة، بناًء شلى الطلب المقدم منه نظرًا لظرافه األسرية.

 وافق المجلس. :القرار

شبذذد العزيذذز. األسذذتا  بقسذذم المنذذاهج اتذذدريس التربتذذة الرياوذذتة للعمذذل  لقتذذراح تجداذذد لشذذارة السذذيد ر.و/ فذذارق محمذذد محمذذد -7604
م ، بنذذاًء 31/8/2020م لتذذى 1/9/2019بجامعذذة الملذذي  تصذذل بالمملاذذة العربتذذة السذذعكوية للعذذام السذذاوس لشتبذذارًا مذذن 

 .م7/4/2019( بتاريخ 171شلى مكافقة مجلس قسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة بجلسته رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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(6) 
 

 الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية: خامسًا: 
 )منح درجات علمية ـ  دكتوراه(

مذنح البالثذة/ رانتذا  ذداق شبذد اللطتذ . المذدرس المسذاشد بقسذم المنذاهج اتذدريس التربتذة الرياوذتة ور ذة وكتذكراه  لقتذراح -7605
"تأثير برنامج تمرينات على أوجه الوظـائ  الحركيـة المختلفـة لـدط الطفـال       الفلسفة في التربتة الرياوتة بعنكان

شلى مكافقة مجلس قسذم المنذاهج اتذدريس التربتذة الرياوذتة بناًء المصابون بالشلل الدماغي بالمؤسسات التعليمية" 
( المنعقذذدة 204م، اقذرار لجنذذة الدراسذذات العلتذذا االبحذكث بجلسذذتها رقذذم )7/4/2019( المنعقذذدة بتذذاريخ 171بجلسذته رقذذم )

 م.8/4/2019بتاريخ 
 وافق المجلس. :القرار

مذذنح البالذذث/ خالذذد شبذذد الجذذابر شبذذد الحذذاف . المقيذذد بقسذذم ابوارة الرياوذذتة االتذذرايح )مذذن الخذذار ( ور ذذة وكتذذكراه  لقتذذراح -7606
"تــأثير برنــامج ترويحــي رياضــي مقتــرا علــى بعــض المةــارات االجتماعيــة     الفلسذذفة فذذي التربتذذة الرياوذذتة بعنذذكان

( 161ابوارة الرياوذذتة االتذذرايح بجلسذذته رقذذم ) بنذذاًء شلذذى مكافقذذة مجلذذس قسذذموالنفســية لــدط المضــطربين نفســيًا"  
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204م، اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )1/4/2019المنعقدة بتاريخ 

 وافق المجلس. :القرار

 )منح درجات علمية ـ  ماجستير( 
منح البالذث/ مصذطفى محمذد شبذد الح ذت . المعيذد بقسذم المنذاهج اتذدريس التربتذة الرياوذتة ور ذة الما سذتير فذي  لقتراح -7607

تـوب سـبورت" لتنميـة المةـارات      –"برنامج تعليمي مقترا مدعم بكـروت "تـوب بـال      التربتة الرياوتة بعنذكان
ر  للمعـاقين ذهنيـًا القـابلين للـتعلم"     الحركية الساسية المرتبطة بالكرة الطائرة وأثره علـى اـلداء المةـا   

م، 7/4/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 171بنذذاًء شلذذذى مكافقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج اتذذدريس التربتذذذة الرياوذذتة بجلسذذذته رقذذم )
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

مذذنح البالذذث/ رلمذذد ربذذك الحمذذد رشذذاو محمذذد. المعيذذد بقسذذم ابوارة الرياوذذتة االتذذرايح ور ذذة الما سذذتير فذذي التربتذذة  لقتذذراح -7608
"نموذج مقترا لتطبيق تقنية اإلعادة بالفيديو في تحكيم مباريات كرة القدم بجمةوريـة   الرياوتة بعنذكان

ــة"   ــر العربيــ ( المنعقذذذذدة بتذذذذاريخ 161لتذذذذرايح بجلسذذذذته رقذذذذم )بنذذذذاًء شلذذذذى مكافقذذذذة مجلذذذذس قسذذذذم ابوارة الرياوذذذذتة اامصــ
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204م، اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )1/4/2019

 وافق المجلس. :القرار

 ماجستير( –شكيل لجنة المناقشة والحكم ت) 
تشذذذكيل لجنذذذة المناقشذذذة االحكذذذم للبحذذذث المقذذذدم مذذذن البالذذذث/ لسذذذن لمذذذد   ذذذدقة  ذذذدقة. المعيذذذد بقسذذذم المنذذذاهج  لقتذذذراح -7609

"تــأثير برنــامج تعليمــي   اتذذدريس التربتذذة الرياوذذتة للحصذذك  شلذذى ور ذذة الما سذذتير فذذي التربتذذة الرياوذذتة بعنذذكان 
ــد  –بإســتخدام اســتراتيجية )أعــر    ــي ومســت    –أري ــى التحصــيل المعرف ــت( عل وط أداء بعــض المةــارات  تعلم

 من الساوة: جامعة أسيوط"  –المنةجية في كرة السلة لطالب كلية التربية الرياضية 
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(7) 
 رستا  فرق التدريس بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة .د/ بهاء سيد محمود حسانين.  أ -1

 اشميد كلتة التربتة الرياوتة فرع الكاو  الجداد سابقًا /  امعة رسيكط )مناقشًا(
 رستا  تدريس كرة السلة بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة ااكيل كلتةأ.د/ عادل حسني السيد شواف.  -2

                                                                                     (   مشرفاً  امعة رسيكط )/  لشئكن الدراسات العلتا االبحكث سابقاً  التربتة الرياوتة
 رستا  كرة السلة بقسم تدريب األلعاب الجماعتة بكلتة التربتة الرياوتة للبنات أ.د/ منال مصطفى محمد سليم.   -3

 بالجزيرة /  امعة للكان )مناقشًا(
م، 7/4/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 171المنذذذاهج اتذذدريس التربتذذذة الرياوذذتة بجلسذذذته رقذذم )بنذذاًء شلذذذى مكافقذذة مجلذذذس قسذذم 

 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

تشكيل لجنة المناقشة االحكم للبحذث المقذدم مذن البالذث/ محمذد شذاكر رلمذد  ذقر. المقيذد بقسذم المنذاهج اتذدريس  لقتراح -7610
"معـايير مقترحـة لتقيـيم    التربتة الرياوتة )من الخار ( للحصك  شلى ور ة الما ستير في التربتة الرياوتة بعنكان 

الرياضــية جامعــة أســيوط فــي ضــوء المعــايير  أداء طــالب المرحلــة التمةيديــة فــي كــرة اليــد بكليــة التربيــة 
 من الساوة: القومية لضمان الجودة واالعتماد" 

 رستا  تدريس كرة اليد ارئي قسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة .د/ كمال سليمان حسن علي.   أ -1
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط )مشرفًا(

 رستا  تدريب كرة اليد بقسم تدريب األلعاب الجماعتة بكلتة التربتة الرياوتة للبنات أ.د/ هبة رضوان نبيل.   -2
 بالجزيرة /  امعة للكان )مناقشًا(

 رستا  كرة اليد بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتةمصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي. أ.د/  -3
 ة الرياوتة /  امعة رسيكط )مشرفًا(بكلتة التربت

 رستا  تدريس كرة اليد بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة/ حنان محمد أحمد جعيصة. أ.د -4
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط )مشرفًا(

م، 7/4/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 171بنذذاًء شلذذذى مكافقذذة مجلذذذس قسذذم المنذذذاهج اتذذدريس التربتذذذة الرياوذذتة بجلسذذذته رقذذم )
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204االبحكث بجلستها رقم ) اقرار لجنة الدراسات العلتا

 وافق المجلس. :القرار

بقسذذم المنذذاهج اتذذدريس  لقتذذراح تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة االحكذذم للبحذذث المقذذدم مذذن البالثذذة/ رزهذذار شذذاف  محمذذكو. المقيذذدة -7611
ــلداء الفنــي  التربتذذة الرياوذذتة )مذذن الخذذار ( للحصذذك  شلذذى ور ذذة الما سذذتير فذذي التربتذذة الرياوذذتة بعنذذكان  "تقيــيم ا

 من الساوة: لبعض مةارات الجمباز لطالبات تخصص تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج " 
 اتدريس التربتة الرياوتة اشميد كلتة التربتة الرياوتة /  ستا  المناهجأ.د/ محروس محمود محروس.      أ -1

  امعة سكها  )مشرفًا(
 رستا  تدريس كرة اليد ارئي قسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة .د/ كمال سليمان حسن علي.   أ -2

 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط )مناقشًا(
 الجمباز بقسم الرياوات األساستة بكلتة التربتة الرياوتة للبنين بالهرمرستا  أ.د/ حاتم أبو حمده هليل.  -3

 /  امعة للكان )مناقشًا(
 رستا  كرة اليد بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتةأ.د/ مصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي.  -4

 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط )مشرفًا(
م، 7/4/2019( المنعقذذذدة بتذذذاريخ 171لمنذذذاهج اتذذدريس التربتذذذة الرياوذذتة بجلسذذذته رقذذم )بنذذاًء شلذذذى مكافقذذة مجلذذذس قسذذم ا

 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار
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(8) 

تشذذكيل لجنذذة المناقشذذة االحكذذم للبحذذث المقذذدم مذذن البالثذذة/ شذذتماء سذذلتمان ربذذك الكفذذا سذذلتمان. المقيذذدة بقسذذم العلذذكم  لقتذذراح -7612
"تـأثير برنـامج   التربكية االنفستة الرياوتة )من الخار ( للحصك  شلذى ور ذة الما سذتير فذي التربتذة الرياوذتة بعنذكان 

متغيرات اإلدراك لدط أطفال مرحلة ما قبل المدرسـة"   نفسي رياضي بإستخدام اللعاب الحركية لتنمية بعض
 من الساوة: 

 ستا  شلم النفس الرياوي ارئتس قسم العلكم التربكية االنفستة الرياوتة أ.د/ عبد الحكيم رزق عبد الحكيم. أ -1
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط )مشرفًا(

 شلم النفس الرياوي بقسم العلكم التربكية االنفستة الرياوتة ااكيل كلتة رستا .د/ عماد سمير محمود.   أ -2
 التربتة الرياوتة لشئكن الدراسات العلتا االبحكث /  امعة رسيكط )مناقشًا(

 بقسم العلكم التربكية االنفستة الرياوتة رستا  شلم النفس الرياويأ.د/ أحمد عبد العاطي حسين.        -3
 ياوتة /  امعة  نكب الكاو  )مناقشًا(بكلتة التربتة الر 
م، اقذرار 2/4/2019( المنعقذدة بتذاريخ 63بناًء شلى مكافقة مجلس قسذم العلذكم التربكيذة االنفسذتة الرياوذتة بجلسذته رقذم )

 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

 دكتوراه(  –تسجيل أبحاث علمية ) 
لقتراح تسجيل البحث المقدم من البالث/ شبد الغفكر محمد محمكو. المقيد بقسذم ابوارة الرياوذتة االتذرايح )مذن الخذار (  -7613

ــز    للحصذذذك  شلذذذى ور ذذذة وكتذذذكراه الفلسذذذفة فذذذي التربتذذذة الرياوذذذتة بعنذذذكان  ــدخل للتميـ ــتراتيجية كمـ ــاقة اإلسـ "الرشـ
 من الساوة: للعمالقة باالتحاد المصر  لكرة اليد" بالمشروع القومي 

 رستا  لوارة الرياوات المائتة ارئتس قسم ابوارة الرياوتة االترايح.د/ عمرو محمد إبراهيم.  أ -1
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط

 لوارة الرياوات المائتةرستا  مساشد بقسم ابوارة الرياوتة االترايح تخصص أ.م.د/ مؤمن طه عبد النعيم. -2
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط

 مدرس بقسم ابوارة الرياوتة االترايح تخصص لوارة كرة اليدد/ بالل سيد هاشم حسين.   -3
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط

م، اقذرار لجنذة 1/4/2019ة بتذاريخ ( المنعقذد161بناًء شلى مكافقذة مجلذس قسذم ابوارة الرياوذتة االتذرايج بجلسذته رقذم )
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

 ماجستير(  –تسجيل أبحاث علمية )
بقسذذم ابوارة الرياوذذتة االتذذرايح للحصذذك   لقتذذراح تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن البالثذذة/ ياسذذمين سذذيد لسذذني خليذذل. المعيذذدة -7614

"التسويق الفيروسي كمدخل لنشـر الباليـة   شلى ور ة الما ستير في التربتة الرياوتة في التربتة الرياوتة بعنكان 
 من الساوة: بجمةورية مصر العربية " 

 ترايح اشميد كلتة التربتة رستا  ابوارة الرياوتة بقسم ابوارة الرياوتة االأ.د/ جمال محمد علي.          -1
 الرياوتة /  امعة رسيكط

 رستا  التعبير الحركي بقسم ابوارة الرياوتة االترايح .د/ رانيا مرسي أبو العباس عبد العزيز. أ -2
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط

 قكى مدرس بقسم ابوارة الرياوتة االترايح تخصص رلعاب د/ بسام صالح محمد علي.   -3
 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط

م، اقذرار لجنذة 1/4/2019( المنعقذدة بتذاريخ 161بناًء شلى مكافقذة مجلذس قسذم ابوارة الرياوذتة االتذرايح بجلسذته رقذم )
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار
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(9) 

تسذذجيل البحذذث المقذذدم مذذن البالذذث/ شبذذد العزيذذز شلذذي شبذذد الجليذذل. المقيذذد بقسذذم التذذدريب الرياوذذي اشلذذكم الحركذذة  لقتذذراح -7615
"تحديــد مســتويات )مذذن الخذذار ( للحصذذك  شلذذى ور ذذة الما سذذتير فذذي التربتذذة الرياوذذتة فذذي التربتذذة الرياوذذتة بعنذذكان 

 من الساوة: د مصر" معيارية بدنية مورفولوجية إلنتقاء براعم الكرة الطائرة بصعي
 رستا  تدريب الارة الطائرة المتفرغ بقسم التدريب الرياوي اشلكم الحركة .د/ محمد أحمد محمد الحفناوي. أ -1

 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط
 رستا  مساشد بقسم التدريب الرياوي اشلكم الحركة تخصص تدريب رياوي أ.م.د/ أحمد خضري محمد.  -2

 ة بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكطكرة فائر 
 مدرس بقسم التدريب الرياوي اشلكم الحركة تخصص تدريب رياوي كرة فائرةد/ طارق محمد عبد هللا.   -3

 بكلتة التربتة الرياوتة /  امعة رسيكط
م، اقذرار 3/4/2019 ( المنعقذدة بتذاريخ176بناًء شلى مكافقة مجلس قسم التدريب الرياوي اشلذكم الحركذة بجلسذته رقذم )

 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

 قيد طالب دراسات عليا() 
لدر ذذة الما سذذتير فذذي التربتذذة الرياوذذتة بقسذذم المنذذاهج اتذذدريس التربتذذة   بصذذفة نهائتذذةلقتذذراح قيذذد الطذذالب األتذذي رسذذمائهم  -7616

م ، لحذذين اراو المكافقذذة النهائتذذة، بنذذاًء شلذذى مذذا ارو مذذن السذذيد ر.و/نائذذب رئذذبس 2018/2019الرياوذذتة للعذذام الجذذامعي 
( بتذذذذاريخ 204م )الجامعذذذذة لشذذذذئكن الدراسذذذذات العلتذذذذا االبحذذذذكث ، امكافقذذذذة لجنذذذذة الدراسذذذذات العلتذذذذا االبحذذذذكث بجلسذذذذتها رقذذذذ

 م.8/4/2019
 الجنسية اإلسم م
 ككيتي محمد شبيد سعد سكوان الرشيد  -1
 ككيتي محمد  ابر محمد بخيت شلي شيد المر   -2
 ككيتي نا ر هكيد   حن مرزاق عبالن الها ي -3
  ككيتي رلمد لجا  رفيد العالفي -4

 وافق المجلس. :القرار

لدر ذة الما سذتير فذي التربتذة الرياوذتة بقسذم ابوارة الرياوذتة االتذرايح بصذفة مبدئتذة رسذمائهم  لقتراح قيذد الطذالب األتذي -7617
م ، لحذذين اراو المكافقذذة النهائتذذة، بنذذاًء شلذذى مذذا ارو مذذن السذذيد ر.و/نائذذب رئذذبس الجامعذذة 2018/2019للعذذام الجذذامعي 

 م.8/4/2019( بتاريخ 204بحكث بجلستها رقم )لشئكن الدراسات العلتا االبحكث ، امكافقة لجنة الدراسات العلتا اال
 الجنسية اإلسم م
 ككيتي مطلق سعد شلي ابران ستحان -1
 ككيتي مافر محمد مافر مطلق البغيلي الرشيد  -2
 ككيتي وار  محمد مافر مطلق البغيلي الرشيد  -3
 ككيتي محمد سالم محمد ملهاب الرشيد  -4

 
 وافق المجلس. :القرار
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(10) 
 )إعادة قيد طالب دراسات عليا(

م ، بنذاًء شلذى 2018/2019لقتراح لشاوة قيد الطالب األتي رسمائهم بعد سداوهم الرسكم الدراستة المقررة للعام الجذامعي  -7618
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 204قرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )

 م2018/2019ام الجامعي أواًل : طالب مرحلة الماجستير للع
 )قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة( : -
 شلي محمكو رلمد شبد الجكاو -1
 )قسم اإلدارة الرياضية والترويح(  :      -
 محمد شبد المغني محمد شطا  -1
 )قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية( :   -
 رشا  ما  محمد -2                     محمد السيد محمد تكفيق -1

 م2018/2019ثانيًا  طالب مرحة الدكتوراه للعام الجامعي 
 )قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة( : -
 محمد سمير محمد  كوة.                                                            -1

 وافق المجلس. :القرار

شاف  محمكو. بمرللة الما ستير بقسم المناهج اتدريس التربتة الرياوتة )من ر لشاوة امد قيد البالثة/ رزها لقتراح -7619
م، بناًء شلى مكافقة مجلس قسم المناهج اتدريس 21/9/2019م لتى 22/9/2018الخار ( لمدة شام لشتبارًا من 
( 204جنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )م، اقرار ل7/4/2019( بتاريخ 171التربتة الرياوتة بجلسته رقم )

 م.8/4/2019بتاريخ 
 وافق المجلس. :القرار

 )موضوعات منوعة(
لشفاء البالث/ محمد شربي لبرانتم. المقيد بمرللة الما ستير بقسم التدريب الرياوذي اشلذكم الحركذة )مذن الخذار (  لقتراح -7620

م مذن وراسذذة المقذررات التذي سذذبق لذه وراسذتها  فذذي األشذكام السذابقة ليذذث رنذه ل تذاز الفرقذذة 2018/2019للعذام الجذامعي 
ا لذذي تطبتقذذًا لذذنص  م لعذذدم سذذداو الرسذذكم الدراسذذتة المقذذررة ،13/2/2016األالذذى االثانتذذة ما سذذتير اإلغذذي قيذذده بتذذاريخ 

بأنه يجـوز إعفـاء الطالـب مـن المقـررات الدراسـية التـي سـبق لـه النجـاا            م1972لسذنة  49( من القانكن 171الماوة )
ة فيةا مع سداد كافة الرسوم المسـتحقة عليـه حتـى تـاريغ إلغـاء قيـده ومعاملتـه معاملـة الطالـب المسـتجد بالنسـب           

( بتذذذاريخ 176ابنذذاًء شلذذذى مكافقذذة مجلذذس قسذذذم التذذدريب الرياوذذذي اشلذذكم الحركذذة بجلسذذذته رقذذم ) .لرســوم العـــام الحـــالي 
 م.8/4/2019( بتاريخ 204م ، اقرار لجنة الدراسات العلتا االبحكث بجلستها رقم )3/4/2019

 وافق المجلس. :القرار

 شئون التعليم والطالب : :سادسًا
مقدمذذذة مذذذن السذذذيد ر.و/ اكيذذذل الالتذذذة لشذذذئكن التعلذذذتم االطذذذالب. بشذذذأن لقتذذذراح لشتمذذذاو مكاشيذذذد ابمتحانذذذات النظريذذذة  مذذذذكرة -7621

 م ، افقًا لما الي:2018/2019االعملتة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 م13/4/2019من السبت    اإلمتحانات العملية  :                 -
 م.21/5/2019من الثالثاء              ية :االمتحانات النظر -

 وافق المجلس. :القرار
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(11) 

لقتراح قبك  العذر المروي المقدم من الطالذب / رلمذد رفعذت شبذد النا ذر. المقيذد بالفرقذة الثالثذة شذعبة تذدريس  -7622
الجذذذذامعي القذذذذاوم م ، اتأ يلذذذذه للذذذذى العذذذذام 2018/2019شذذذذن المعسذذذذكر الدراسذذذذي للفرقذذذذة الثالثذذذذة للعذذذذام الجذذذذامعي 

بنذذاًء شلذذى مذذاارو مذذن ابوارة العامذذة للشذذئكن الطبتذذة ، امكافقذذة لجنذذة شذذئكن التعلذذتم االطذذالب  م ،2019/2020
 م ، 10/3/2019( المنعقدة بتاريخ 171بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

م الخا ذة بالطالذب/ شمذرا شبذد 2018/2019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  لقتراح شقد لمتحانات -7623
الحذذي رلمذذد شبذذد الرسذذك . المقيذذد بالفرقذذة الرابعذذة شذذعبة تذذدريب ، واخذذل سذذجن رسذذيكط العمذذكمي ليذذث رنذذه نزيذذل 

 م.8/4/2019( بتاريخ 172بالسجن ، بناًء شلى مكافقة لجنة شئكن التعلتم االطالب بجلستها رقم )
 وافق المجلس. :القرار

رسذذذذم الطالذذذذب/ محمذذذذكو  مذذذذا  الذذذذذهني. المقيذذذذد بالفرقذذذذة الرابعذذذذة )شذذذذعبة تذذذذدريب( للعذذذذام الجذذذذامعي لقتذذذذراح تغييذذذذر  -7624
م ، للى )محمكو  ما  الزهني شبد الذاله( فذي  متذع كشذكف الفرقذة الرابعذة )شذعبة تذدريب(، بنذاًء 2018/2019

م. 31/12/2018( بتذذاريخ 567/8525لذذكا  المدنتذذة لجنذذة رقذذم )شلذذى قذذرار ازارة الداخلتذذة قطذذاع مصذذلحة األ
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 172امكافقة لجنة شئكن التعلتم االطالب بجلستها رقم )

 وافق المجلس. :القرار

رسذذذذذم الطالذذذذذب/ لسذذذذذام الذذذذذدان رلمذذذذذد لنفذذذذذي الجاللذذذذذي. المقيذذذذذد بالفرقذذذذذة الثانتذذذذذة للعذذذذذام الجذذذذذامعي  لقتذذذذراح تصذذذذذحتح -7625
م، بإوذذافة لسذذم الجذذد الرابذذع لتصذذبح ابسذذم )لسذذام الذذدان رلمذذد لنفذذي رلمذذد الجاللذذي( فذذي  متذذع 2018/2019

( بتذاريخ 7/816) كشكف الفرقذة الثانتذة بنذاًء شلذى قذرار ازارة الداخلتذة قطذاع مصذلحة األلذكا  المدنتذة لجنذة رقذم
 م.8/4/2019( المنعقدة بتاريخ 172م. امكافقة لجنة شئكن التعلتم االطالب بجلستها رقم )24/2/2019

 وافق المجلس. :القرار

رسم الطالبة/ ندى رلمد لنفي الجاللي. المقيدة بالفرقة الثانتذة، بإوذافة لسذم الجذد الرابذع لتصذبح  لقتراح تصحتح -7626
)نذدا رلمذد لنفذي رلمذد الجاللذي( بنذاًء شلذى قذرار ازارة الداخلتذة قطذاع مصذلحة األلذكا  المدنتذة لجنذة رقذم  ابسم
( المنعقذذدة بتذذاريخ 172م. امكافقذذة لجنذذة شذذئكن التعلذذتم االطذذالب بجلسذذتها رقذذم )24/2/2019( بتذذاريخ 7/814)
 م.8/4/2019

 وافق المجلس. :القرار

 ما يستجد من أعمال : :ثامنًا 
م لشتبذذارًا 2018/2019لشتمذاو  ذذدا  ابمتحذان العملذذي االنظذر  لبرنذامج التعلذذتم المفتذكح للعذذام الجذامعي لقتذراح  -7627

 م.13/4/2019من 
 وافق المجلس. :القرار
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 م افقًا لما الي:2018/2019لقتراح لشتماو تشكيل لجان ر د الدر ات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -7628
 

 

 طالب وطالبة( : 959لجنة رصد درجات الفرقة األولى  )

 رئتساً  ر.و/ بهاء سيد محمكو -1

 شضكاً  ر.و/ كامل شبد المجيد قنصكة -2
 شضكاً  ر.و/ لازم كما  الدان شبد العظتم -3

 شضكاً  ر.و/ شبد الحكتم رزق شبد الحكتم -4

 شضكاً  ر.و/ شاو  لسني السيد -5

 شضكاً  / مامن شبد العزيز شبد الحميدر.و -6
 شضكاً  ر.و/ مصطفى رلمد شبد الكهاب -7
 شضكاً  ر.و/ ياسر لسن لامد -8

 شضكاً  و/ مامن فه شبد النعتم -9

 شضكاً  و/ خالد شبد المك كو شبد العظتم -10

 شضكاً  و/ شتماء شلي محمد لكلي -11

 شضكاً  و/ شتماء  الح سيد -12

 شضكاً  محمكو و/ مراة رمضان -13
 شضكاً  و/ شيرين  ال  شحاته -14
 شضكاً  و/ شصمت محمد سيد -15
 شضكاً  و/ محمد  الح رلمد فالح -16
 شضكاً  و/ بال  سيد هاشم -17
 شضكاً  و/  الح شبد القاور شتريس -18
 شضكاً  و/ شصام محمكو شلي -19
 شضكاً  و/ خالد ربك السعكو شبدهللا -20
 شضكاً  و/ وانا شبد الرلتم مهنى -21
 شامل العامل /  ما  شبد الباسط 

 طالب وطالبة( : 856لجنة رصد درجات الفرقة الثانية )

 رئتساً  ر.و/ ريمن شبده محمد -1

 شضكاً  ر.و/ سمير محمد محي الدان ربك شاو  -2

 شضكاً  ر.و/  الح محمد  الح -3

 شضكاً  ر.و/ لامد لسين رلمد -4
 شضكاً  / شمرا محمد لبرانتمر.و -5
 شضكاً  ر.و/ شبد هللا فرغلي  رلمد -6
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 شضكاً  ر.و/ رانتا مرسي ربك العباس -7
 شضكاً  و/ محمكو فاراق  بره -8

 شضكاً  و/ رلمد محمد رلمد ربك اليزيد -9
 شضكاً  و/ لنجي شاو  متكلي -10

 شضكاً  و/  الح شبد الجابر شبد الحاف  -11
 شضكاً  كما  بدرو/ شزة  -12
 شضكاً  و/ لسراء شطا المحمد  ربك شعير -13
 شضكاً  و/ محمد شك( شبد الحلتم -14
 شضكاً  و/ األمير شبد الستار لسن -15
 شضكاً  و/ رلمد محمد لسين -16
 شضكاً  و/ مصطفى شنتر زيدان -17
 شضكاً  و/ شتماء ماهر رلمد -18

 شامل العامل/ فلعت شبد المجيد 

 طالبة( :  –طالب  629لجنة رصد درجات الفرقة الثالثة  )

 رئتساً  ر.و/ شاو  لبرانتم رلمد -1

 شضكاً  ر.و/ محمكو شطتة بخيت -2
 شضكاً  ر.و/ محمد رلمد محمد الحفناا   -3
 شضكاً  ر.و/ شماو سمير محمكو -4

 شضكاً  ر.و/ محمكو شصمت رلمد -5

 شضكاً  ر.و/ سمر مصطفى لسين -6
 شضكاً  / فارق  الح الدان سيدر.و -7
 شضكاً  ر.و/ لنان محمد رلمد  عتصة -8
 شضكاً  و/ فارق محمد شبد هللا -9
 شضكاً  و/ رسامة السيد تمام -10

 شضكاً  و/ نتسم  الح شبد الجكاو -11
 شضكاً  و/ اليد  الح شبد الجكاو -12

 شضكاً  و/ رلمد لسماشيل رلمد -13

 شضكاً  و/ رلمد شاو  تمتم -14
 شامل العامل / مصطفى شبد الاريم 

 طالب وطالبة( : 583لجنة رصد درجات الفرقة الرابعة + الئحة قديمة )

 رئتساً  ر.و/ كما  سلتمان لسن -1

 شضكاً  ر.و/ شماو الدان شعبان شلي -2
 شضكاً  ر.و/ لبرانتم لسين لبرانتم -3

 شضكاً  و/ رلمد خضر  محمد -4

 شضكاً  سيد رلمد و/ ليمان -5
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 شضكاً  و/ شبد الرلمن لسين لبرانتم -6
 شضكاً  و/ رشا ربتع فهمي -7
 شضكاً  و/ ليلى  ما  مهنى -8

 شضكاً  و/ السيد شلي شبد هللا شبيب -9
 شضكاً  و/ بكر رنكر تهامي -10
 شضكاً  و/ مراة  بر  لبرانتم -11
 شضكاً  و/ اليد محمد لسين -12
 شضكاً  اكس  محمد و/ رلمد -13

 شامل العامل / معراف شبد الحي شبد الجكاو 

 لجنة رصد التراكمي :

 رئتساً  ر.و/ محمد لبرانتم محمكو سلطان -1

 شضكاً  ر.و/ محمكو شبد الحلتم شبد الاريم -2
 شضكاً  ر.و/ فااو رزق شبد الحكتم -3

 شضكاً  ر.و/ مدلت شكقي فكس -4

 شضكاً  لسن لسين العربي ر.و/ محمكو -5

  شامل العامل/  فكت شبد الحكتم سيد 
 وافق المجلس. :القرار

 ،،،في ذات اليوم الثامنة مساًءة الجلسة في تمام الساعوأنتةت 
 

 أمني اجمللس    

  رئيس اجمللس                 أ.م.د/ أمحد خضري حممد

جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/     

 عميد الكلية


