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 2 )مـا بعده صفحة      (

 حمضر

 جتماع جملس الكليةإ

 م12/2/2020  بتاريخ  (199) رقم

 ، مجلـ  الللةـةبمقـة اا ـة  م12/2/2020 موافـ ال الثالثـا  وميـ العاشـة  صـحا ا  ة إنه في تمام السـا 
ورئــة   مألــد الللةــة جـمـــ مـمـمـمـــلـيـ ـــ  ــ بةئاســة الســألد اذســتات الــد تور/ (199) راــ  مجلــ  الللةــة جتمــ إ

 .المجل 
  كل من السادة : وحبضور

  ضوا   و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة / صالح محمد صالحأ.د -1
  ضوا   و ألل الللةة لشئون التعلة  والطالب أ.د/  مال سلةمان  سن -2

  ضوا   و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةا والححوث أ.د/  بد الحكة  رزق  بد الحكة  -3

  ضوا   اس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة رئة  أ.د/  ادل إبةاهة  أ مد -4

  ضوا  
  ضوا   رئة  اس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة  اص  صابة راشدأ.د/  -6

  ضوا   رئة  اس   لوم الصحة الةياضةة أ.د/  ماد الدين شعحان  لي -7

  ضوا   اس  اإلدار  الةياضةة والتةويحرئة   رانةا مةسي أبو العحاسأ.د/  -8

  ضوا  من توي الخبة  أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.د/ محمد أ مد محمد الحفناوي  -9

 توي الخبة   ضوا  من أستات متفةغ بقس  اإلدار  الةياضةة والتةويح أ.د/  مةو محمد إبةاهة  -10

  ضوا   ن القس  أستات بقس  اإلدار  الةياضةة والتةويح أ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة  -11

  ضوا   ن القس  أستات بقس  المناهج وتدري  التةبةة الةياضةة أ.د/  ادل  سني السألد شواف -12

  ضوا   ن القس  أستات بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.د/ محمود  طةة بخألت -13

  ضوا   ن القس  أستات بقس  العلوم التةبوية والنفسةة الةياضةة أ.د/  بد هللا فةغلي أ مد -14
  ضوا   مدية و د  ضمان الجود  أ.د/ ياسة  سن  امد -15
 ضــــــــــوا   ــــــــــن اذســــــــــات    اذستات المسا د بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة أ.م.د/ إنجي  ادل متولي -16

 المسا دين

 عن احلضوروأعتذر  

  ضوا  من توي الخبة  أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة فؤاد رزق  بد الحكة أ.د/  -

  ضوا  من توي الخبة أستات متفةغ بقس  التدريب الةياضي و لوم الحة ة
  ضوا  من توي الخبة  

  ضوا   ن القس  أستات متفةغ بقس   لوم الصحة الةياضةة أ.د/ سمألة محمد محي الدين أبو شادي -

  ضوا   ن المدرسألن التدريب الةياضي و لوم الحة ة المدرس بقس  د/ طارق محمد  بد هللا بخألت -

  ضوا  من الخارج و ألل مديةية التةبةة والتعلة  بأسألوط السألد محمد  بد هللا محمدد/  -

  ضوا  من الخارج و ألل وزار  الشحاب والةياضة بأسألوط أ/ محمد محمود  سألن -



 3 )مـا بعده صفحة      (

(2) 
 : جدول األعمال األتيقام سيادته  مبناقشة و

ـــــــــــــــــــــــــي ىـممضرـا ج سةـا س بقةـ ـا تصليق :ـأواًل
 م.14/1/2020 بتاريخ( 198) الجلسة رقم محضر -8074
 .م14/1/2020 بتاريخ( 198) الجلسة را  محضةصادق المجل   لى  :القةار
ـقراراتـا ج سةـا س بقة ـتنفيذم ـتمـفىـــاستعراض :ث نيً 
 م.14/1/2020 في المنعقدة السابقةة من قرارات الجلس تنفيذهبشأن ما تم  مذكرة -8075
 م.14/1/2020 في المنعقد  السابقةة من اةارات الجلس تنفأل هما ت  أ ةط المجل   لما  ب :القةار

ـموضوي تـوملةـضم نـا جولةـواإليتم ل:ـث  ثً :
ـموضوي تـا تخطيطـوا تنسيقـوا موضوي تـا ع مة:ـرابعً :
/ الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة البألئة تطبةقا  لقةار مجل  شئون خدمة م  ة  مقدمة من السألد أ.د -8076

 –م.بشأن تشكألل لجان )تةشألد الطااة 27/10/2018( بتاريخ 194المجتم  وتنمةة البألئة بجلسته را  )
ألئة تةشألد المةاه ... إلخ( بةئاسة السألد أ.د/ و ألل الللةة لشئون خدمة المجتم  وتنمةة الب –من  التدخألن 

 كما يلي :
ـأواًلـ:ـ جنةـترشيلـا ط قةـ:

 رئةسا   خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  أ.د/ صالح محمد صالح
  ضوا   عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ أيمن  بده محمد

  ضوا   المدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح د/ مصطفى  نتة زيدان
  ضوا   أمين عام الكلية أ/  مةو محمد أ مد جاد المولى

  ضوا   مسئول األمن بالكلية أ/  اطف خلةفة محمود
  ضوا   مدير وحدة الصيانة بالكلية أ/ صالح  بد العزيز اطب

  ضوا    الطالب/ أ مد  بد الة ة  فاروق 
   ضوا    الطالحة/ إيمان السألد محمد السألد

ـ جنةـمنعـا تلخينـ:ـث نيً ـ:
 رئةسا   خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  أ.د/ صالح محمد صالح

  ضوا   عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  مةو محمد إبةاهة أ.د/ 
  ضوا   تدريب الرياضي وعلوم الحركةالمدرس بقسم ال د/ ولألد صالح  بد الجواد

  ضوا   أمين عام الكلية أ/  مةو محمد أ مد جاد المولى
  ضوا   مدير الشئون اإلدارية بالكلية أ/سلوى هاللي محمد

  ضوا   مسئول الدفاع المدني أ/  بد الغني محمد  بد الغني
  ضوا    الطالب/ أ مد إسما ألل أ مد محمد

  ضوا    الطالحة/ نورهان شوشان أ مد
ـ



 4 )مـا بعده صفحة      (

(3) 
ـا ك فتيري ـ::ـ جنةــث  ثً 

 رئةسا   خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  أ.د/ صالح محمد صالح
  ضوا   عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د/ مصطفى أ مد  بد الوهاب

  ضوا   تدريب الرياضي وعلوم الحركةالمدرس بقسم ال د/ أ مد محمد  سألن
  ضوا   أمين عام الكلية أ/  مةو محمد أ مد جاد المولى

  ضوا   مشرف أمن الكلية أ/  لي فوزي أيوب
  ضوا    محمد  بد المنع  بدرالطالب/ 
  ضوا    بسنت محمود  طةة الطالحة/

ـرابعً ـ:ـ جنةـترشيلـا مي هـ:
 رئةسا   خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  أ.د/ صالح محمد صالح

  ضوا   عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  سألن إبةاهة  أ.د/ إبةاهة 
  ضوا   تدريب الرياضي وعلوم الحركةالمدرس بقسم ال د/ أسامة السألد تمام

  ضوا   أمين عام الكلية أ/  مةو محمد أ مد جاد المولى
  ضوا   مشرف أمن الكلية أ/ أ مد  بد الحمألد هنداوي 
  ضوا   سباكة بالكلية فني أ/ محمد محمود سألد نصة
  ضوا    الطالب/ أ مد جمال محمد 
  ضوا    الطالحة/ مي  اطف رزق 

 واف  المجل . :القةار

إقتراح سفر السيد الددكتور/ ادالح عبدد القدادر عتدريس. األسدتاا المسداعد بقسدم التددريب الرياضدي وعلدوم الحركدة  -8077
م لرئاسددة بع ددة الفريددم القددومي المصددره للكاراتيدد  20/4/2020حتددد  14/4خدد ل الفتددرة مددن  إلددد دورة أسددبانيا

 المشارك في بطولة البريميرليج الدولية، بناًء علد ما ورد من اإلتحاد المصره للكاراتي .
 واف  المجل . :القةار

السيد الدكتور/ خالد محمد عبد الكريم. األستاا المساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  إقتراح إشتراك -8078
في المؤتمر العلمي السنوه ال اني لقسم التمريض والصحة  "س وكـاإللم نـوا مركةـا بلنية"ببحث بعنوان 

 م.17/2/2020 – 16النفسية بكلية التمريض جامعة الزقازيم المقرر عقده يومي 
 واف  المجل . :القةار

( الددذه ا ري ضــةـقــوةـوطــنـورســ  ةـســ ـمإقتددراح إشددتراك السددادة األتددي أسددمائتم فددي المددؤتمر العلمددي الدددولي ) -8079
بمدينة الغردقدة ، بنداًء علدد موافقدة مجدالس األقسدام الم دت   م14/3/2020 – 11تنظم  الكلية في الفترة من 

 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213)وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم 
 
 



 5 )مـا بعده صفحة      (

(4) 
 

 نوع الححث الححث االس  م

برندددددامج ألعدددددال ترويحيددددددة لتنميدددددة بعدددددض المتددددددارات الحركيدددددة للت ميددددددذ اوه  أ.د/ بها  سألد محمود 1
 اإلحتياجات ال ااة

 فرده

 أ.د/  ادل  سني السألد 2
 د/ خالد  بد الجابة  بد الحافظ

تأثير برنامج ترويحي رياضي علد بعض المتارات اإلجتماعية لدى طالبات 
 جامعة أسيوط

 زوجي

تددول سددبورت لتنميددة المتددارات  –مج تعليمددي مدددعم بكددروت تددول بدد ه برنددا د/ مةو  صبةي إبةاهة  3
الحركية األساسية المرتبطة بتنس الطاولة وأثره علد األداء المتاره للمعاقين 

 اهنيًا القابلين للتعلم

 فرده

تددأثير برنددامج تعليمددي بمسددت دام إسددتراتيجية التكامددل التعدداوني للمتددام المجددزأة  د/ أ مد  ادل تمة  4
 الجيكسو( علد نواتج التعلم في هوكي الميدان)

 فرده

( WIZIQفاعلية برنامج تعليمدي بمسدت دام الفصدول اإلفتراضدية بتكنولوجيدا ) د/ خالد أبو السعود  بد هللا 5
 علد تعلم بعض التقدمات في التوكي

 فرده

األنمداط الحركيدة المتكدررة ألطفدال  تأثير برندامج تمريندات ل فدض حددة بعدض د/ رانةا صدي   بد اللطةف 6
 طيف التوحد

 فرده

تأثير تمريندات التوافدم الحركدي علدد دقدة أداء بعدض المتدارات األساسدية فدي  د/ دينا  بد الة ة  مهنى 7
 تنس الطاولة

 فرده

التحويلية علدد التماثدل التنظيمدي للعداملين بدمدارات رعاشدة الشدبال  أثر القيادة أ.د/ رانةا مةسي أبو العحاس 8
 بجامعة أسيوط

 فرده

 أ.د/  ازم  مال الدين  بدالعظة  9
 د/ شةما  صالح سألد

A Measure of Adminstrative Sports Corruption 
 زوجي

 أ.د/  ازم  مال الدين  بدالعظة  10
 د/  مةو أ مد محمد محمد

المتطلبات التكنولوجية لنظم المعلومات التسويقية كددخل لتحقيدم تميدز األداء 
 باإلتحاد المصره للم كمة

 زوجي

 فرده اإلحتواء العالي وع قت  بمستوى اإلنجاز لدى العاملين باإلتحادات الرياضية د/ مؤمن طه  بد النعة  11
الصدددمل التنظيمدددي كددددخل لصدددنع القدددرار لددددى العددداملين بدددبعض اإلتحدددادات  د/ شةما  صالح سألد 12

 الرياضية
 فرده

إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيم الميدزة التنافسدية باإلتحداد المصدره للكدرة  د/  صمت محمد سألد 13
 الطائرة.

 فرده

 فرده المعرفة ودورها في تحسين القدرة التنافسية باألندشة الرياضية إدارة د/ مصطفى  نتة زيدان 14
تصدددور مقتدددرح إلدارة التميدددز المؤسسدددي باإلتحددداد المصدددره للتدددنس فدددي ضدددوء  د/ محمد  سألن إبةاهة  15

 (EFQMالنمواج األوروبي للتميز )
 فرده

 
 



 6 )مـا بعده صفحة      (

(5) 

 نوع الححث الححث االس  م

إسددتراتيجية مقترحددة لتطددوير لئحددة كليددات التربيددة الرياضددية بجمتوريددة مصددر  د/ بسام صالح محمد 16
 العربية

 فرده

تدددددأثير تمكدددددين العددددداملين علدددددد تحقيدددددم الميدددددزة التنافسدددددية باإلتحددددداد المصدددددره  د/  مةو أ مد محمد 17
 للم كمة

 فرده

 د/ محمد سعد محمد  بد القادر 18
 محمد جالل م.م/ أ مد محمود

خطددة مقترحددة لنشددر الددوعي التددأميني ضددد م دداطر إاددابات رياضددة الجمبدداز 
 بجمتورية مصر العربية في ضوء أساليب الترويج اإللكتروني

 زوجي

تدريبات الصولجان علد قوة القبضة وفعاليدة أداء متدارة برمدة  تاثير إست دام أ.د/ صالح  بدالجابة  بدالحافظ 19
 الوسط لدى ناشئي رياضة المصارعة

 فرده

 فرده بوالة هيرمان كمؤشر للتدريب العقلي للرياضيين أ.د/ أ مد خضةي محمد 20
فدددي الوسددددط المدددائي علدددد بعدددض القددددرات البدنيددددة  تدددأثير تددددريبات البلدددومتره  د/ إنجي  ادل متولي 21

 ال ااة ومستوى أداء متارة التصويب من القفز في كرة السلة
 فرده

الفيدديو التفداعلي علدد  فاعلية أسلول المحطات متبايندة المسدتويات بمسدت دام د/ محمد إبةاهة   لي إبةاهة  22
تنمية القدرات البدنية ال ااة ومستوى أداء متارة دفدع الجلدة بطريقدة الزحد  

 لط ل التربية الرياضية جامعة أسيوط

 فرده

( +CD34تأثير تدريبات مقاومة الجسم الكلية علد نشاط ال  شدا الجذعيدة ) د/ مةو  رمضان محمود 23
 وبعض المتغيرات البدنية وفاعلية األداء المتاره لدى لعبي الكرة الطائرة

 فرده

تأثير إست دام تدريبات المنافسة علد مستوى األداء البدني والمتداره لناشدئي  د/  مةو سألد  سن 24
 كرة اليد

 فرده

 Standardizhng and setting Standard Levels for Physical of د/ رشا ربة  فهمي 25

Physical of Skill-Based Tests for Measuring the Speed 

and accuracy some Types of Direct Counter-response for 

Fleuret Players. 

 فرده

 The Effect of Dynamic Balance Treaining on the د/ لأللى جمال مهنى 26

Functional Efficiency of the Vestibular Apparatus and 

some Special Physical Abilities and the Digital Level of 

Disc Throwing Players 

 فرده 

( علددد تحسددين TRX & VIPتددأثير برنددامج تدددريبي بمسددت دام تدددريبات ) د/ اذمألة  بد الستار  سن 27
والمورفولوجيددددة والمسددددتوى الرقمددددي لدددددى بعددددض المتغيددددرات البدنيددددة ال ااددددة 

 متسابقي دفع الجلة بالدوران

 فرده

 د/ هحة رشوان  لي 28
 د/ مها  بد الجابة  بد الاله

تأثير كفاءة الجتاز الدهليزه علد بعض المتغيرات البدنية والمتاريدة كمؤشدر 
 إلنتقاء الناشئات في رياضة الجودو

 زوجي

 د/  لي نور الدين  لي 29
 منصور  بد المنع  د/ إسالم

تدددأثير برندددامج ترويحدددي رياضدددي بمسدددت دام األلعدددال الغرضدددية علدددد تحسدددين 
 مستوى بعض المتغيرات البدنية وأداء الرك ت لدى ناشئ التاشكوندو

 زوجي

 



 7 )مـا بعده صفحة      (

(6) 
 نوع الححث الححث االس  م

دراسددددة مقارنددددة للزواشددددا الم لددددد وبعددددض المتغيددددرات البيوميكانيكيددددة  عصددددارتي  د/ أمل نادي محمد مسعود 30
كزامي ماواشي جيره وماواشدي جيدره  كدالدة لوضدع تددريبات مشدابتة لد داء 

 ل عبي الكاراتية

 فرده

 Effect of the S.A.Q Training on some Special harmonic محمد محمود محمد  بدالة ة  د/ 31

abilities and the level of Plysisal and Skill Performance of 

Fencing Players. 

 فرده

 فرده المناعية الحادة لدى الرياضيين تأثير وسائل اإلستشفاء علد اإلستجابة أ.د/  ماد الدين شعحان  لي 32
 فرده المستحدثات العلمية في أجتزة التدريب الرياضي أ.د/ سمألة محمد محي الدين 33
 أ.د/ محمود فاروق صبةه 34

 د/ إسةا   طا المحمدي
 زوجي تأثير ممارسة الرياضة علد المصابين بمرتفاع ضغط الدم

 د/ نسةين نادي  بد الجألد 35
 د/ أ مد محمود  ثمان

برنامج إرشاده وقائي للحد من مت زمة ث ثي األن د الرياضية لدى طالبات 
 كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط

 زوجي

 فرده ع قة األنماط الجسمية وتركيب الجسم باألمراض المزمنة لدى السيدات د/ إسةا   طا المحمدي 36
 

 واف  المجل . :القةار

لمؤتمر الدولي ال اني لعلوم الرياضة والنشاط البدنددي والدذه سديعقد بجامعددة الملد  إقتراح إشتراك السادة األتي أسمائتم في  -8080
، بندداًء علددد موافقدددة مجددالس األقسدددام الم ددت  وقددرار لجندددة الدراسددات العليدددا  م2020سددعود بالريدداض خددد ل شددتر إبريدددل

 م.14/1/2020 ( المنعقدة بتاريخ212)والبحوث بجلستتا رقم 
 

 نوع الححث الححث االس  م

 أ.د/  ادل إبةاهة  أ مد 1
 د/ خالد  بد الموجود  بد العظة 

 مهندس/ أ مد  بد العزيز

تصدددميم وتصدددنيع جتددداز بمسدددت دام شدددبكة الليدددزر لرادددد وتتبدددع المسدددار 
 الحركي للكرات كمقذوف لقياس بعض المتغيرات الميكانيكية

 مشتةك

تصدددددميم وتصدددددنيع منصدددددة لقيددددداس وتحليدددددل القدددددوة الديناميكيدددددة متعدددددددة  د/ خالد  بد الموجود  بد العظة  2
 األغراض

 فةدي

تعلمدل( فدي  –أريدد  –أثر إست دام إستراتيجية ما وراء المعرفة )أعدرف  د/ مةو  صبةي إبةاهة  3
لطالبددات كليددة التربيددة  تدددريس التددنس علددد المسددتوى المعرفددي والمتدداره 

 الرياضية جامعة أسيوط

 فةدي

تددددددأثير برنددددددامج تعليمددددددي بمسدددددددت دام الفصددددددول اإلفتراضددددددية بتكنولوجيدددددددا  د/ دينا  بد الة ة  مهنى 4
(WIZIQ علد التحصيل المعرفي فدي ألعدال المضدرل لطد ل كليدة )

 التربية الرياضية جامعة أسيوط

 فةدي

تددددأثير برنددددامج أنشددددطة حركيددددة بمسددددت دام بعددددض أدوات التددددوكي علددددد  د/ خالد أبو السعود  بد هللا 5
 تحسين بعض القدرات الوظيفية ألطفال طيف التوحد

 فةدي
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(7) 
تددددأثير برنددددامج تددددأهيلي بمسددددت دام التسددددتي ت العصددددبية العضددددلية علددددد  أ.د/ محمود فاروق صبةه 6

( وع قتتدا بسدرعة IGF-1( المشداب  ل نسدولين )1تركيز عامل النمدو )
 شفاء ال عبين المصابين بتمزق العضلة الضامة بالف ذ.

 فةدي

لتمريندددددات السلسدددددلة الحركيدددددة والمائيدددددة علدددددد كفددددداءة التدددددأثير المشدددددترك  د/ إسةا   طا المحمدي 7
عضد ت الطددرف السددفلي ومفصددل الركبددة المصددال بال شددونة للسدديدات 

 م15/4/2020 – 14سنة ، خ ل الفترة من 60 – 45من 

 فةدي

دراسددددة إستشددددرااية للوظددددائ  المتنيدددددة المسددددتقبلية فددددي مجددددال التسدددددويم  مصطفى  نتة زيداند/  8
 الرياضي في ضوء متطلبات الذكاء اإلاطناعي

 فةدي

 

بمخاطحـة رسسـا  اذاسـام لمةاجعـة نسـب  واف  المجل  م  تفويض أ.د/ و ألل الللةة لشئون الدراسات العلةـا والححـوث :القةار
 .المشار ة من أاسام الللةة ، والتأكد من وجود خطاب ابول الححث

إقتدراح ندددل السديد أ.د/ عبددد ي فرغلددي أحمدد. األسددتاا بقسدم العلددوم التربويددة والنفسدية الرياضددية للتددريس لمرحلددة الدراسددات  -8081
م، بنداًء علدد 2019/2020( ساعات أسبوعيًا للعدام الجدامعي 8بني سويف بواقع )العليا بكلية التربية الرياضية / جامعة 

ما ورد من كلية التربية الرياضدية جامعدة بندي سدويف وموافقدة مجلدس قسدم العلدوم التربويدة والنفسدية الرياضدية بجلسدت  رقدم 
 م.6/1/2020( بتاريخ 71)

 واف  المجل . :القةار

فد كامل أبو العد . األخصدائي الرياضدي بمديريدة الشدبال والرياضدة بأسديوط والحاادل علدد إقتراح إنتدال السيد / مصط -8082
درجة الماجستير في التربية الرياضة ت ص  مصدارعة للمعاوندة فدي تددريس مقدرر )أساسديات المصدارعة( للفرقدة األولدد 

اًء علدددد موافقدددة مجلدددس قسدددم بندددم ، 2019/2020( سددداعات أسدددبوعيًا للفصدددل الدراسدددي ال ددداني للعدددام الجدددامعي 8بواقدددع )
 م.2/12/2019( بتاريخ 183التدريب الرياضي وعلوم الحركة بجلست  رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـا لراس تـا ع ي ـوا بموثـوا ع ق تـا ثق فية:ـرابعً ـ:ـ
ـ)منحـلرج تـي ميةــــم جستير(ـ

مددنح الباحددث/ حسددن عددزت ضدداحي ب يددل. المقيددد بقسددم المندداهج وتدددريس التربيددة الرياضددية )مددن ال ددارج( درجددة  إقتددراح -8083
بإستخلامـا تلريب تـا بصريةـي ىـمستوىـاـدلا ـــتأثيرـبرن مجـتع يم " الماجستير في التربية الرياضية بعنوان

بنداًء علدد موافقدة مجلدس قسدم المنداهج وتددريس ا مه ريـف ـا كرةـا ط ئرةـ ت ميذـا ملارسـاإليلاليـةـا ري ضـية"ـــ
م، وقددرار لجندة الدراسدات العليددا والبحدوث بجلسدتتا رقددم 9/2/2020( المنعقددة بتداريخ 180التربيدة الرياضدية بجلسدت  رقددم )

   م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213)
 واف  المجل . :القةار

مددنح الباح ددة / منددد ادد ح حسددن إبددرا يم. المقيدددة بقسددم المندداهج وتدددريس التربيددة الرياضددية )مددن ال ددارج( درجددة  إقتددراح -8084
"رض ـا ط  بـا مع مـيـنـا خـلم تـاإلشـرافيةـفـ ـمقـررـا تـلريبـا ميـلان ــــــــ الماجستير في التربية الرياضية بعندوان

مجلدس قسدم المنداهج وتددريس التربيدة الرياضدية بجلسدت  بنداًء علدد موافقدة بط يةـا تربيةـا ري ضـيةـج معـةـأسـيوط"ــــ
( المنعقدددة بتدداريخ 213م، وقددرار لجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددتتا رقددم )9/2/2020( المنعقدددة بتدداريخ 180رقددم )
 م.11/2/2020

 واف  المجل . :القةار
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(8) 
مددددنح الباح ددددة / فاطمددددة علددددي حسددددانين. المقيدددددة بقسددددم المندددداهج وتدددددريس التربيددددة الرياضددددية )مددددن ال ددددارج( درجددددة  إقتددددراح -8085

"ا رضــ ـا مركــ ـ  ت ميــذـا مشــ ركينـفــ ـادنشــطةـا ري ضــيةـا  صــفيةــ الماجسددتير فددي التربيددة الرياضددية بعنددوان
المنداهج وتددريس التربيدة الرياضدية بجلسدت  رقدم بنداًء علدد موافقدة مجلدس قسدم ب  م قةـا ث نيةـمنـا تع يمـادس س "ـ

( المنعقدددددة بتدددداريخ 213م، وقددددرار لجنددددة الدراسددددات العليددددا والبحددددوث بجلسددددتتا رقددددم )9/2/2020( المنعقددددة بتدددداريخ 180)
 م.11/2/2020

 واف  المجل . :القةار

ـلكتوراه(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
تشكيل لجنة المناقشة والحكدم للبحدث المقددم مدن الباحدث/ أحمدد حسدانين خليدل بحدر. المقيدد بقسدم اإلدارة الرياضدية  إقتراح -8086

"أنمــ طـا قيــ لةـوي قتهــ ـللحصددول علددد درجددة دكتددوراه الفلسددفة فددي التربيددة الرياضددية بعنددوان )مددن ال ددارج( والتددرويح 
 من السادة: بإلارةـادزم تـب دنليةـا ري ضية"ـ

 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ جمال محمد  لي يوسف.    -1
 وعميد كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 أستاا إدارة الرياضات المائية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح أ.د/  مةو محمد إبةاهة .    -2
 / جامعة أسيوط )مناقشًا( سابقًا بكلية التربية الرياضية

 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة .   -3
 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(

 اضية بكلية التربية الرياضية / جامعة المنيا )مناقشًا(أستاا اإلدارة الريأ.د/ أنور وجدي  لي الو ألل.   -4
 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  رياضات أ.م.د/ أ مد محمد أ مد أبو الألزيد.   -5

 )مشرفًا( الدفاع عن النفس بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقدرار لجندة 10/2/2020( المنعقددة بتداريخ 170رويح بجلست  رقم )بناًء علد موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والت

 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار

تشدددكيل لجندددة المناقشدددة والحكدددم للبحدددث المقددددم مدددن الباحدددث/ عمدددر عبدددد الحميدددد أحمدددد حسدددن. المقيدددد بقسدددم اإلدارة  إقتدددراح -8087
"اســـتراتيجيةـللحصدددول علددد درجدددة دكتدددوراه الفلسددفة فدددي التربيدددة الرياضددية بعندددوان )مددن ال دددارج( الرياضددية والتدددرويح 

 :  من السادةمقترمةـإللارةـمعسكراتـا جوا ةـب  ج مع تـا مصرية"ـ
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة .   -1

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية  أستااأ.د/ رانةا مةسي أبو العحاس  بد العزيز.   -2

 والترويح بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(
 أستاا الترويح الرياضي ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ إبةاهة   سألن إبةاهة .    -3

 بكلية التربية الرياضية بالواده الجديد / فرع جامعة أسيوط )مشرفًا(
 أستاا اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية ووكيل كلية أ.د/  بد الح  سألد  بد الحاسط.   -4

 التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة / جامعة جنول الواده )مناقشًا(
 ح ت ص  رياضات أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويأ.م.د/ أ مد محمد أ مد أبو الألزيد.   -5

 )مشرفًا( الدفاع عن النفس بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقدرار لجندة 10/2/2020( المنعقددة بتداريخ 170بناًء علد موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  رقم )

 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار
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(9) 
إقتدددراح تشدددكيل لجندددة المناقشدددة والحكدددم للبحدددث المقددددم مدددن الباحدددث/ محمدددد أحمدددد فرغلدددي. المقيدددد بقسدددم اإلدارة الرياضدددية  -8088

"اســـتراتيجيةـمقترمـــةـللحصدددول علددد درجدددة دكتددوراه الفلسدددفة فددي التربيدددة الرياضدددية بعنددوان  )مدددن ال ددارج( والتددرويح
ا ع   ـف ـتنشيطـرأسـا م مـا بشريـ لىـادخص ئيينـا ري ضيينـبـإلاراتـري يـةـا شـب بـفـ ـبعـضـــــــ إلمتوا 

 من السادة: ا ج مع تـا مصرية"ـ
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/ جمال محمد  لي يوسف.    -1

 وعميد كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مناقشًا(
 أستاا اإلدارة الرياضية بقسم اإلدارة الرياضية والترويحأ.د/  ازم  مال الدين  بد العظة .   -2

 ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا / جامعة أسيوط )مشرفًا(
 / جامعة المنيا )مناقشًا(أستاا اإلدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية أ.د/ أنور وجدي  لي الو ألل.   -3
 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  إدارة الرياضات أ.م.د/ مؤمن طه  بد النعة .   -4

 )مشرفًا( المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
 رياضيةأستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  إدارة أ.م.د/ شةما  صالح سألد.   -5

 )مشرفًا( بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط
م، وقدرار لجندة 10/2/2020( المنعقددة بتداريخ 170بناًء علد موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  رقم )

 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـم جستير(ـ–شكيمـ جنةـا من قشةـوا مكمـت)
بقسدددم اإلدارة الرياضدددية  قيددد. الممحمدددد عددادل ادددفوتإقتددراح تشدددكيل لجنددة المناقشدددة والحكددم للبحدددث المقدددم مدددن الباحددث/  -8089

ـإللارةـا مشــولــــ"فددي التربيدة الرياضدية بعندوان  الماجسدتيرللحصددول علدد درجدة )مدن ال دارج(  والتدرويح نمــوذمـمقتـرد
 من السادة: ا ري ضيةـبم يبـكرـةا قلمـبجمهوريةـمصرـا عربية"

 قسم اإلدارة الرياضية والترويحبأستاا اإلدارة الرياضية أ.د/ جمال محمد  لي يوسف.    -1
 )مشرفًا( وعميد كلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 كرة القدم بقسم األلعال الجماعية ورياضات المضرل أستاا .  هاني سعألد  بد المنع  محمدأ.د/  -2
 طنطا )مناقشًا(/ جامعة التعليم والط ل ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون 

 رياضات إدارة الأستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  .  مؤمن طه  بد النعة أ.م.د/  -3
 ()مناقشاً  امعة أسيوطبكلية التربية الرياضية / ج المائية

 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  إدارة الكرة الطائرةأ.م.د/  صمت محمد سألد.   -4
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط )مشرفًا(

، وقدرار لجندة م10/2/2020( المنعقددة بتداريخ 170بناًء علد موافقة مجلس قسم اإلدارة الرياضية والترويح بجلست  رقم )
 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـ
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(10) 
ـلكتوراه(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)

تسجيل البحدث المقددم مدن الباحدث/ عبدد الدرازق أحمدد يوسد  أحمدد. المقيدد بقسدم التددريب الرياضدي وعلدوم الحركدة  إقتراح -8090
"لراسـةـتم ي يـةـبيوميك نيكيـةــــ)من ال ارج( للحصدول علدد درجدة دكتدوراه الفلسدفة فدي التربيدة الرياضدية بعندوان 

ازنـا عضـ  ـ  ـرج ينـوا مسـتوىـا رقمـ ـــــ  مس راتـا مركيةـكأس سـ وضعـبرن مجـتلريب ـوتأثيرهـي ىـا تو
 من السادة:  ن شئـلفعـا ج ةـب  لوران"ـ

 تدريب رياضي مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الرياضي وعلوم أستاا أ.د/ محمود  طةة بخألت.   -1
 جامعة أسيوط / بكلية التربية الرياضيةالحركة 

 أستاا مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ت ص  تدريب أ.م.د/ محمد إبةاهة   لي إبةاهة .   -2
 رياضي مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاا مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ت ص  تدريب أ.م.د/ لأللى جمال مهنى.   -3
 مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط رياضي

م، وقدرار 9/2/2020( المنعقددة بتداريخ 185بناًء علد موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلدوم الحركدة بجلسدت  رقدم )
 م11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 المجل .واف   :القةار

ـم جستير(ــ–تسجيمـأبم ثـي ميةـ)ـ
إقتراح تسجيل البحث المقدم من الباحث/ عبد الرحمن شحيد كامدل إبدرا يم. المقيدد بقسدم التددريب الرياضدي وعلدوم الحركدة  -8091

مقترمــةـ توجيــاـبــرامجــ"إســتراتيجية)مددن ال ددارج( للحصددول علددد درجددة الماجسددتير فددي التربيددة الرياضددية بعنددوان 
اإليلالـا فن ـ  جممـاإلجب ريةـي ىـجه زـا تمرين تـادرضيةـف ـضو ـتعلي تـق نونـا تمكيمـا ـلو  ـ  جمبـ زـــ

 من السادة: م"ـ2020ـ–ـ2017ا فن ـرج مـ
 لبنينأستاا تدريب الجمباز ورئيس قسم الرياضات األساسية بكلية التربية الرياضية لأ.د/ محمد فؤاد  بألب.   -1

 / جامعة حلوان

 أستاا تدريب رياضي م كمة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركةأ.د/ محمود  سن  سألن العةبي.  -2
 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة ت ص  تدريب رياضي جمبازد/ ولألد صالح  بد الجواد.   -3
 الرياضية / جامعة أسيوطبكلية التربية 

م، وقدرار 9/2/2020( المنعقددة بتداريخ 185بناًء علد موافقة مجلس قسم التدريب الرياضي وعلدوم الحركدة بجلسدت  رقدم )
 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار

تسددجيل البحددث المقدددم مددن الباحدث/ حسددن عبددد الددرازق عبددد البدددشع. المقيدد بقسددم العلددوم التربويددة والنفسددية الرياضددية  إقتدراح -8092
"تأثيرـبرن مجـنفس ـمقتردـي ىـمسـتوىــ)من ال ارج( للحصول علد درجة الماجستير في التربية الرياضية بعنوان 

 السادة:  منادلا ـا مه ريـ لىـا مبتلئينـف ـري ضةـا سب مة"
 أستاا علم النفس الرياضي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/  ماد سمألة محمود.  -1

 بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

 أستاا أاول التربية الرياضية بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضيةأ.د/  بد هللا فةغلي أ مد.  -2
 الرياضية / جامعة أسيوطبكلية التربية 

 أستاا مساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح ت ص  إدارة الرياضات أ.م.د/ مؤمن طه  بد النعة .   -3
 المائية بكلية التربية الرياضية / جامعة أسيوط

م، وقدرار 9/2/2020( المنعقددة بتداريخ 72بناًء علد موافقة مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضدية بجلسدت  رقدم ) 
 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار
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(11) 

ـم جستير(ـ-)إي لةقيلـط بـلراس تـي ي ــ

إعادة قيد الباح ة/ هاجر ثابل طلبة. بمرحلة الماجستير بقسم علوم الصحة الرياضية )من ال ارج( للعدام  إقتراح -8093
بنددداًء علدددد موافقدددة مجلدددس قسدددم علدددوم الصدددحة م بعدددد سددددادها المصدددروفات المقدددررة ، 2019/2020الجدددامعي 

لعليدا والبحدوث بجلسدتتا رقدم م، وقدرار لجندة الدراسدات ا9/2/2020( المنعقددة بتداريخ 67الرياضية بجلسدت  رقدم )
  م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213)

 واف  المجل . :القةار

ـم جستير(ـ-)ملـقيلـط بـلراس تـي ي ـ

مدد قيدد الباحدث/ محمدد عدادل ادفوت. بمرحلدة الماجسدتير بقسدم اإلدارة الرياضدية والتدرويح )مدن ال دارج(  إقتراح -8094
بناًء علد موافقة مجلس قسم اإلدارة م علمًا بأن  سدد الرسوم المصروفات المقررة، 2019/2020للعام الجامعي 

قددرار لجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث م، و 10/2/2020( المنعقدددة بتدداريخ 170الرياضدية والتددرويح بجلسددت  رقددم )
  م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213بجلستتا رقم )

 واف  المجل . :القةار

ـم جستير(ـ-)إ غ  ـقيلـط بـلراس تـي ي ـ

مدا بدين القيدد وتسدجيل موضدوع البحددث،   إقتدراح إلغداء قيدد الطد ل األتدي أسدمائتم نظدرًا إلنقضدداء الفتدرة اإلنتقاليدة -8095
الكلياا  الاي يوجاد ب اا     م والدذه ند  علدد )28/5/2018تطبيقًا لقرار مجلدس الجامعدة بجلسدت  المنعقددة بتداريخ 

مقررا  دراسية تكون املدة من تاريخ إجتياز املقررا  الدراسية بنجاح وتسجيل موضوع البحث ال تزيد عن ستة أش ر للماجستري 

( المنعقدددة بتدداريخ 170وبندداًء علددد موافقددة مجلددس قسددم اإلدارة الرياضددية والتددرويح بجلسددت  رقددم ) وراه(وساانة للاادكت
 م.11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 213م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلستتا رقم )10/2/2020

ت ريخـإجتي زــا لرجةـا قسمـاالســـــــــــمـم
ـا مقررات

 م9/9/2018 ماجستير اإلدارة الرياضية والترويح افوت بسالي دميانة 1
  م1/8/2017 الماجستير اإلدارة الرياضية والترويح أحمد جمال عبد الرحمن 2

 واف  المجل . :القةار

قسدم التددريب الرياضدي وعلدوم الحركدة  إقتراح إلغاء قيد الط ل األتي أسمائتم بنداًء علدد طلدبتم وموافقدة مجلدس -8096
( 213م، وقرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجلسدتتا رقدم )10/2/2020( المنعقدة بتاريخ 170بجلست  رقم )

 م وهم :11/2/2020المنعقدة بتاريخ 
  أشة حسين عبد الحميد -2خلود محمود حامد.                              -1

  .واف  المجل :القةار
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(12) 
ـشئونـا تع يمـوا ط بـ:ـ:س لسً 
م ، بندداًء علددد موافقددة لجنددة شددئون 2019/2020إقتددراح إعتمدداد الجددداول الدراسددية للفصددل الدراسددي ال دداني للعددام الجددامعي  -8097

 م ألقسام الكلية:11/2/2020( المنعقدة بتاريخ 181التعليم والط ل بجلستتا رقم )
 التربية الرياضية. قسم المناهج وتدريس -1
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة. -2
 قسم اإلدارة الرياضية والترويح. -3
 قسم علوم الصحة الرياضية. -4
 قسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية. -5

 واف  المجل . :القةار

قبول العذر المرضي المقدم من الطالبة / مي محمود خطال محمد. المقيدة بالفرقة األولدد عدن حضدور المعسدكر  إقتراح -8098
م وتأجيلدد  للعددام القددادم ، بندداء علددد مددا ورد اإلدارة العامددة للشددئون الطبيددة وموافقددة 2019/2020الدراسددي للعددام الجددامعي 

 م11/2/2020خ ( بتاري181لجنة شئون التعليم والط ل بجلستتا رقم )
 واف  المجل . :القةار

إقتراح قبول العدذر المرضدي المقددم مدن الطالدب / محمدد عمداد الددين أحمدد. المقيدد بالفرقدة األولدد عدن حضدور المعسدكر  -8099
بندداء علددد مددا ورد اإلدارة العامددة للشددئون الطبيددة وموافقددة  م وتأجيلدد  للعددام القددادم ،2019/2020الدراسددي للعددام الجددامعي 

 م11/2/2020( بتاريخ 181لجنة شئون التعليم والط ل بجلستتا رقم )
 واف  المجل . :القةار

إقتراح وق  قيد الطالب / مصطفد أحمد حسين. المقيد بالفرقدة الرابعدة )تددريب رياضدي( لحدين تحديدد موقفدة مدن التجنيدد  -8100
 م.11/2/2020( بتاريخ 181ء علد موافقة لجنة شئون التعليم والط ل بجلستتا رقم )، بنا

 واف  المجل . :القةار

ـم ـيستجلـمنـأيم مـ:ـ:ث منً ـ
. المددددرس محمدددد سدددعد محمدددد عبدددد القدددادرتعيدددين السددديد/ مدددذكرة مقدمدددة مدددن إدارة شدددئون العددداملين بشدددأن إقتدددراح  -8101

( بدذات القسدم والكليدة والجامعدة. جمبدازالمساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بوظيفدة مددرس ت صد  )إدارة 
( بتداريخ 170مجلس قسدم اإلدارة الرياضدية والتدرويح بجلسدت  رقدم ) موافقةبناًء علد تقرير لجنة فح  الرسالة و 

 م10/2/2020
 واف  المجل . :القةار

مذكرة مقدمة من وكيل الكلية لشئون التعليم والط ل بناًء علد موافقة لجنة شئون التعليم والط ل بجلستتا رقم  -8102
 م بشأن ما يلي :11/2/2020( بتاريخ 181)

المقيد بالفرقة الرابعة )شعبة تددريب رياضدي( للعدام  .( درجة للطالب/ حسام محمد محمد حسن80إضافة ): أوال  
للعددام  فددي الفرقددة ال انيددةه درسدد  فددي )عملددي مقددرر الحاسددب ا لددي( الددذإلددد درجاتدد  م ، 2019/2020الجدامعي 
 وللمجموع الكلية للفرقة ال انية ، بناًء علد ماورد من أستاا المقرر. م2017/2018 الجامعي
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(13) 
ألتي أسمائتم )غيال بعذر مقبول( وحصول  علد الدرجة الكاملة الحاالين عليتا فدي إحتسال الط ل ا ثانةا :

م وعدددم النددزول بالدرجددة إلددد الحددد األقصددد 2017/2018إمتحددان مقددرر )الحاسددب ا لددي( دور سددبتمبر للعددام 
الكليدة وهدم نظرًا لمشاركتتم في مسابقة العروض الرياضية للكليات المت صصة وهدي متمدة رسدمية مدن للمقبول 

: 
 أحمد افوت فتحي عبد العزيز -2أحمد شوكل شحات  عبد الظاهر.          -1
 حازم نشأت حميد حسن -4أحمد مصطفد طلعل محمد               -3
 حسام محمد محمد حسن -6حسام سيد محمد خالد                     -5
 عماد محمود محمد حسنين -8           حمده أحمد محمد عبد الناار -7
 عبد ي مصطفد علي مصطفد -10طارق علي علي محمود                   -9
 علي محمد علي إبرا يم -12عصام شعبان غانم ب ل                 -11

 واف  المجل . :القةار

/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بناًء علد موافقة مجلس إدارة مذكرة مقدمة من السيد أ.د -8103
 مركز ال دمة العامة بالكلية بشأن إعتماد تشكيل لجنة تطوير م عب ومنشأت الكلية من السادة:

 رئةسا   خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  أ.د/ صالح محمد صالح
  ضوا   مدير مركز ال دمة العامة أ مد  بد الوهاب أ.د/ مصطفى

  ضوا   مدير الم عب بالكلية د/ أ مد محمد عحاس
  ضوا   أمين عام الكلية أ/  مةو محمد أ مد جاد المولى

   ضوا   مدير الشئون العامة ن صدي ألأ/ ياسة  س
 واف  المجل . :القةار

                     

ـ,,,ف ـذاتـا يوميشرـظهرًاــا ث نيةةـا ج سةـف ـتم مـا س يوأنتهتـ
 

                   أمني اجمللس          

 رئيس اجمللس           أ.د/ عبد اهلل فرغلي أمحد

 جـمـال مـحـمـد عـلـيأ.د/                                                

 عميد الكلية


