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عميد  طارؽ محمد صالح الديفور/ اذ الدكترئاسة األستمجمػس الكميػة ب اجتمع ـ22/10/1028 ؽالمواف االثنيف يـو فيإنو      
 ورئيس المجمس وبحضور كؿ مف : ػة الكمي

   وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب                د/ إبراىيـ ربيع شحاتة             0أػ 2
 وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث                          د/ عادؿ حسف سيد       0ػ أ1
 وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة                       د/ عاطؼ عبدالرحمف سيد   0ػ أ3
 رئيس قسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية                     حسف عبده عبداهلل  د/ حسف 0ػ أ4
 قسـ عمـو الصحة الرياضية رئيس                         د/ ناصر مصطفي السويفي 0ػ أ5
 د/محمد لطفي السيد                               رئيس قسـ التدريب الرياضي 0ػ أ6
 قسـ اإلدارة الرياضية  رئيس             أنور وجدي عمي عبدالمطيؼ الوكيؿد/0أ ػػ6
 رئيس قسـ المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية                          عثماف مصطفي عثمافد/ 0أ ػ7
 رئيس قسـ الترويح الرياضي         د/ بياء الديف عبد الرحمف                 0ػ أ8
 رئيس قسـ التمرينات والجمباز والتعبير الحركي                         د/ مناؿ أحمد أميف السيد 0ػ أػ9

 رئيس قسـ المنازالت والرياضات الفردية                    عبدالحميـ فتحي عبدالحميـ د/0أ ػ20
  ماعية وألعاب المضرب قسـ الرياضات الج رئيس                            أحمد فاروؽ خمؼد/ 0ػ أ22
 رئيس قسـ عموـ الحركة الرياضية                      د/ عمرو سميماف محمد   0ػ أ21
 أستاذ مساعد وقائـ بعمؿ رئيس قسـ الرياضات المائية                   د/ حسني حسف عمي عاشور0ـ0ػ أ23
 قسـ ألعاب القوي ساعد وقائـ بعمؿ رئيسأستاذ م                      د/ محمد حسيف دكروري 0ـ0ػ أ24
 د/مكاـر حممي أبوىرجة                            أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 0ػ أ25
 د/اخالص محمد عبدالحفيظ                        أستاذ متفرغ بقسـ العموـ النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية0ػ أ26
 أستاذ متفرغ بقسـ العمـو النفسية والتربوية والجتماعية الرياضية                          ي حسيف باىي  د/مصطف0ػ أ25
 د/ وجدي مصطفي الفاتح                        أستاذ بقسـ التدريب الرياضي0ػ أ26
 رؽ التدريس أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وط                    محسف إسماعيؿ إبراىيـ   د/0ػ أ27
  أستاذ متفرغ بقسـ الترويح الرياضي                    د/ محمود إسماعيؿ طمبة     0ػ أ28
 أستاذ بقسـ المنازالت والرياضات الفردية                    د/محسف عمي عمي أبوالنور  0ػ أ29
 الرياضات المائية أستاذ متفرغ بقسـ      د/ عبدالعزيز عبدالحميد عبداليادي        0ػ أ11
 بقسـ ألعاب القوي  أستاذ متفرغ            د/ محمد السيد عمي برىومة        0ػ أ13
 د/ عمرو محمد طو حمويش                   أستاذ بقسـ عمـو الحركة الرياضية 0ػ أ13
 ة أستاذ بقسـ الرياضات الجماعي                         د/مرواف عمي عبداهلل  0ػ أ14
 أستاذ مساعد بقسـ عمـو الحركة الرياضية                   د/ أسامة محمد عبدالعزيز0ـ0أػ 16
 أستاذ مساعد بقسـ الرياضات الجماعية                        د/نجوي محمود عايد 0ـ0أػ 17
 مدرس بسـ الترويح الرياضي                        د/شريؼ عبدالمنعـ محمد ػ 18
 مدرس بقسـ الرياضات المائية                    /ىناء محمود عمي حسيف    دػ 19
 وحدة ضماف الجودة واإلعتماد مدير                         د/ىشاـ محمد عبدالحميـ 0أػ 30
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 واعتذر عن الحضور : ـ
 اىيـ سالمة د/ بيي الديف إبر 0أ                               د/ عادؿ محمد عيسوي النشار0أ  
 ،  بالسادة أعضاء المجمس د/عميد الكمية ورئيس المجمس0رحب أ اعػاالجتمة ػى بدايػوف    

  بمناقشة الموضوعات التالية :  االجتماعثـ بدأ 

( المنعقد  2جتماع مجمس الكمية رقـ ) إبشأف التصديؽ عمي محضر ػ :  األولالموضوع   
  0ـ 27/9/1028 بتاريخ

   1  المجمسوافؽ القرار : ـ 

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ  ػ بشأف:  انيالموضوع الث
ـ 1028الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي لجاف المراقبة والمالحظة لدور نوفمبر 

   0لمفرقة الرابعة 
 0  وافؽ المجمس القرار:

إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ لمقدمة مف األستاذ الدكتور / المذكرة ا بشأف : ـ  الثالث الموضوع
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تصحيح حالة الطالبة / ىاجر مدحت عبدالحميد 

 ـ 1028/1029فرقة األولي مف راسب ويفصؿ إلي )باقية لالعادة( لمعاـ الجامعي المقيدة بال
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ بشأف  : ـ  عالراب الموضوع

الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي تصحيح حالة الطالبة / رحمة إبراىيـ حسيف 
 ـ1028/1029المقيدة بالفرقة األولي مف راسب ويفصؿ إلي )باقية لإلعادة( لمعاـ الجامعي 

 0 سوافؽ المجمالقرار : ـ 
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ بشأف  : ـ  الخامس الموضوع 

إعادة قيد الطالب / مصطفي نادي عبدالمقصود الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
  0ـ حيث أنو كاف بالسجف 1028/1029المقيد بالفرقة الثانية )مستجد( لمعاـ الجامعي 

 0 وافؽ المجمسر : ـ القرا
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ بشأف  : ـ  السادس الموضوع

تعديؿ البيانات الخاصة بشيادة التخرج لوجود الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 
  0ـ 1028الخطأ في الرقـ القومي الخاص بالطالب / وساـ عمي إبراىيـ بخات دفعة 

 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 



إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ األستاذ الدكتور /المذكرة المقدمة مف  بشأف : ـ  السابع الموضوع
الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي إعادة قيد الطالب / أحمد حسف محمد عمي 

  0 )المقيد بالفرقة الرابعة( بعد حصولو عمي شيادة االعفاء مف الجيش
 0 وافؽ المجمسالقرار : ـ 
الطمب المقدـ مف ولي أمر الطالب / محمد مجدي جالؿ حممي  بشػأف : ـ الثامنالموضوع  

 لمموافقة عمي إعادة قيده مرة أخري بالفرقة األولي حيث أنو تـ رسوبو عاميف في نفس الفرقة 
   0 الطمب المقدـ المجمس رفض  القرار:ـ

لمذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / إبراىيـ ربيع شحاتة وكيؿ بشأف ا : ـ التاسعالموضوع  
تفعيؿ منفذ توزيع الكتاب الجامعي بالكمية لمعاـ الكمية لشئوف التعميـ والطالب لمموافقة عمي 

  0ـ 1028/1029الجامعي 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

ـ األستاذ المساعد بقسـ د/ أحمد عزمي إما0ـ0الطمب المقدـ مف أبشأف  : ـ العاشرالموضوع  
ي سوؼ يعقد بتاريخ عمي تجديد مشاركتو في المؤتمر الذاإلدارة الرياضية لمموافقة 

  0ـ بمقر جامعة القصيـ بالمميداء 5/21/1028
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

التقرير النيائي الجماعي الخاص باالنتاج العممي لمسيد / بشأف  : ـ الحادي عشرالموضوع  
أسامة محمد عبدالعزيز يوسؼ األستاذ المساعد بقسـ عمـو الحركة الرياضية بكمية د/ 0ـ0أ

   0التربية الرياضية جامعة المنيا لشغؿ وظيفة أستاذ عمـ الحركة بذات القسـ والكمية والجامعة 
   0وافؽ المجمس   القرار:ـ

حمد فاروؽ خمؼ األستاذ الدكتور / أالمذكرة المقدمة مف بشأف  : ـ  عشر  الثاني الموضوع
د/ محمود 0رئيس قسـ الرياضات الجماعية وألعاب المضرب بخصوص الطمب المقدـ مف أ

حسيف محمود حسيف بشأف التحويؿ مف كمية التربية الرياضية جامعة المنيا إلي كمية التربية 
  0الرياضية جامعة بني سويؼ بذات القسـ 

   0 وافؽ المجمسـ القرار :  
ناصر مصطفي المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  عشر  الثالث الموضوع

 السويفي رئيس كنتروؿ الفرقة الرابعة لمموافقة عمي تعديؿ حاالت الطالب اآلتي أسمائيـ وىـ : 
 ػ بالؿ عبدالحكيـ عامر 1   ػ أحمد حسف محمد عمي 2
 ػ سوزاف ربيع أحمد 4    ػ ساىر سمير نجيب 3
 ػ وائؿ عمي محمد عبدالوىاب 6   مي ػ أميف عمي سميماف ع5



 ػ عماد الديف فخري 8    ػ مينا عادؿ عدلي 7
 ػ مصطفي أبوالسعود ثابت 9                       

   0 وافؽ المجمسـ القرار : 
انتداب السادة اآلتي أسمائيـ لمتدريس لمرحمة الدراسات العميا  بشأف ػ:  عشر  الرابع الموضوع

ـ 1028/1029لرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي لمفصؿ الدراسي األوؿ إلي كمية التربية ا
 وىـ : 

  بواقع يوميف أسبوعيًا )الخميس ػػ السبت(  د/ ناصر مصطفي السويفي0ػ أ2
 بواقع يوميف أسبوعيًا )الخميس ػػ السبت(   د/ محمد محمد عمي 0ـ0ػ أ1
 )السبت( بواقع يـو واحد أسبوعياً    د/ محمود إسماعيؿ طمبة 0ػ أ3

  0 وافؽ المجمس القرار : ـ
انتداب السادة اآلتي أسمائيـ لمتدريس لمرحمة البكالوريوس  ػ بشأف:  عشر  الخامس الموضوع

 ـ وىـ:1028/1029إلي كمية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي لمفصؿ الدراسي األوؿ 
 يـو السبت مف كؿ أسبوع     ػ  د/ بدري عيد حماد 2
 يـو السبت مف كؿ أسبوع                 ناصر السويفي  ػ د/ أيمف1

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
انتداب األستاذ الدكتور / مصطفي حسيف باىي لمتدريس  ػ بشأف:  عشر  السادس الموضوع

لطالب مرحمة الدراسات العميا بكمية التربية الرياضية )بنيف ػػ بنات( جامعة قناة السويس 
  0ـ وذلؾ يـو السبت مف كؿ أسبوع 1028/1029وؿ لمعاـ الجامعي الفصؿ الدراسي األ 

 0وافؽ المجمس  القرار : ـ
عاطؼ عبدالرحمف سيد المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور /  ػ بشأف:  عشر  السابع الموضوع

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمموافقة عمي عقد دورات تدريبية تخصصية 
 دريبية عمي مدار العاـ اؿ ذوي االعاقة عمي أف تكوف ىذه الدورات وأيضًا الدبمومات التفي مج

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / ناصر مصطفي  ػ بشأف:  عشر  الثامن الموضوع

 د/ فاروؽ السيد0لمموافقة عمي ترشيح أالسويفي رئيس قسـ عمـو الصحة الرياضية 
  0عبدالوىاب لجائزة الجامعة التشجيعية 

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
 



د/ محمد سعد محمد الممموؾ األستاذ 0ـ0الطمب المقدـ مف أ بشػأف : ـ عشر  التاسعالموضوع  
( كرسي انتظار موديؿ مدريد 22المساعد بقسـ ألعاب القوي لمموافقة عمي قبوؿ إىدائو )

  0باليديف ثابت 
    0 افؽ المجمسو  القرار : ـ 

الباحث / أمير نادي شوقي الباحث بقسـ الطمب المقدـ مف بشأف  : ـ العشرونالموضوع  
( ستة زوج مف )كفوؼ اليديف( 6ئو لعدد )ة بالكمية لمموافقة عمي قبوؿ إىداالرياضات المائي

   0متنوعة األحجاـ والماركات 
 0 وافؽ المجمسـ القرار : 
الموظؼ الطمب المقدـ مف السيد / رمضاف كامؿ عمي  ػ بشأف : الحادي والعشرون الموضوع

( طابعة استيراد ماركة )ريكو 2بشئوف الطالب بالكمية لمموافقة عمي قبوؿ إىدائو لعدد )
  0دوبمكس(  4200

  0 وافؽ المجمسـ القرار : 
ات إعادة تشكيؿ وحدة التقويـ بالكمية في ضوء السياس ػ بشأف:  الثاني والعشرون الموضوع

  0المستحدثة لمجامعة ونظـ الجودة ضمانًا لتفعيؿ العممية التعميمية 
  0 وافؽ المجمسـ القرار : 
المذكرة المرسمة مف األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة  ػ بشأف:  الثالث والعشرون الموضوع

تيا دولة االمارات العربية المتحدة عف جائزة خميفة التربوية الدولة في دور إعالف بخصوص 
   0ـ 1028/1029الثانية عشر 

  0 وافؽ المجمسـ القرار : 
التقارير المقدمة مف المشرفيف بقسـ التدريب الرياضي بشأف : ػ  العشرونو  الرابع  الموضوع

 عمي الباحثيف : 
 ـ/ الحسيف سيد زكريا0ػ ـ1        ـ/ ىناء رشواف عبداهلل          0ػ ـ2

 0 رفع لمجمس الدراسات العميا بالجامعة عمي أف ت وافؽ المجمس القرار : ـ
المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عادؿ حسف بشأف : ػ  العشرونو   الخامسالموضوع  

( طالب لمرحمة الدكتوراه 12سيد وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا لمموافقة عمي قيد عدد )
  0ـ 1028/1029 يوذلؾ لمعاـ الجامع

 0 ـ2/20/1028عمي أف يكوف تاريخ القيد  مسوافؽ المج القرار : ـ



المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عادؿ حسف :ػ بشأف والعشرون    السادسالموضوع  
سيد وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي قبوؿ دفعة جديدة مف طمبة 

  0ـ لمرحمة الماجستير 1028/1029الدراسات العميا وفقًا لمساعات المعتمدة لمعاـ الجامعي 
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

المذكرة المقدمة مف األستاذ الدكتور / عادؿ حسف سيد بشأف  والعشرون :  السابعالموضوع  
وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث لمموافقة عمي قبوؿ دفعة جديدة مف طمبة 

  0ـ لمرحمة الدبمـو 1028/1029عاـ الجامعي الدراسات العميا وفقًا لمساعات المعتمدة لم
  0ػ وافؽ المجمس  القرار :

منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية البدنية والرياضية بشأف  والعشرون :  الثامنالموضوع  
لمباحث / مصطفي شادي ابوالسعود بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " متطمبات التأميف 

 الصابات الرياضية لالعبي كرة القدـ بجميورية مصر العربية "  ضد مخاطر الحوادث وا
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / بشأف والعشرون :   التاسعالموضوع  
ضحي فتحي عمي بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " تأثير التمرينات المركبة بإستخداـ 

 لتوافقي عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لناشئ كرة السمة " السمـ ا
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / الحسف سيد ػ بشأف  : الثالثونالموضوع  
عبدالعزيز بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة " استراتيجية بإستخداـ أساليب النظـ 

 سباحيف الناشئيف " لم
  0ػ وافؽ المجمس  القرار :

منح درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحث / ػ بشأف  : الحادي والثالثونالموضوع  
عمر عبدالعزيز مفتاح بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " اإلدارة بالمعرفة كمدخؿ 

 تدائية بمحافظة المنيا "  لتحسيف أداء معمـ التربية الرياضية بالمدارس االب
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

درجة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة / منح ػ بشأف  : الثاني والثالثونالموضوع  
رجاء جماؿ شفيؽ بقسـ اإلدارة الرياضية وعنواف الرسالة " دراسة تقويمية لدوري بيبسي 

 اضية المدرسية بمحافظة المنيا " كإحدي شركات الرعاية الرياضية لألنشطة الري
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ



تسجيؿ موضوع بحث لدرجة الدكتوراه في التربية البدنية : بشأف  الثالث والثالثونالموضوع  
وعنواف الرسالة " تأثير والرياضية لمباحثة / أمينة عبداهلل كماؿ بقسـ عمـو الصحة الرياضية 

لمتغيرات البدنية والميارية الحياتية لدي تالميذ ذوي برنامج حركي ػػ صحي عمي بعض ا
 االحتياجات الخاصة " 

 تحت اشراف : 
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية    د/فاروؽ السيد عبدالوىاب 0أ
 أستاذ بقسـ عمـو الصحة الرياضية بالكمية   د/محسف إبراىيـ أحمد 0أ

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
: بشأف طمب مد فترة التسجيؿ لدرجة الماجستير في التربية  بع والثالثونالراالموضوع  

 الرياضية لمباحثيف اآلتي أسمائيـ وىـ : ػ 
  0ػ الباحث / عمر أحمد محمد حماد بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ رابع 2
  0ػ الباحث / أحمد حميدة نويش بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 1
  0إيماف محمد أحمد عمار بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث ػ الباحثة / 3
  0ػ الباحثة / ىاجر أحمد عمي حسف بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 4
  0ػ الباحثة / كريمة مختار عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 5
  0ـ ثالث ػ الباحثة / أمؿ منصؼ كماؿ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عا6
  0ػ الباحثة / سعاد حسف إبراىيـ بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 7
  0ػ الباحث / الحسف سيد حسف بقسـ التدريب الرياضي لمدة ثالثة أشير 8
  0ػ الباحثة / ىدير ممدوح عبدالغني بقسـ التدريب الرياضي لمدة عاـ ثالث 9

 0الرياضي لمدة عاـ ثالث  ػ الباحث / مصطفي كاـر محمد بقسـ التدريب20
  0ػ الباحث / عمر عبدالعزيز مفتاح بقسـ اإلدارة الرياضية لمدة شيريف 22

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
: بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الدكتوراه في  الخامس والثالثونالموضوع  

طرؽ التدريس وعنواف و التربية الرياضية لمباحث / محمد طو أحمد محمد بقسـ المناىج 
" تأثير برنامج مقترح بإستخداـ التعمـ المنعكس عمي بعض ميارات جياز الحركات الرسالة 

 األرضية في الجمباز لممعاقيف حركيًا " 
 
 
 



 نة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ جويقترح تشكيل ل
 دريس بكمية التربية الرياضية               د/محمود عبدالحميـ عبدالكريـ        أستاذ المناىج وطرؽ الت0أ

 جامعة أسيوط                              " مناقشًا "                                        
 د/محسف إسماعيؿ إبراىيـ          أستاذ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية        "مشرفًا" 0أ
 ستاذ المناىج وطرؽ التدريس بالكمية        "مناقشًا" د/مرفت سمير حسيف               أ0أ
 د/رشا ناجح عمي                أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد بالكمية "مشرفًا"0ـ0أ

 وذلؾ بحضور أحد المشرفيف أو كالىما 
  0وافؽ المجمس  القرار : ـ

ـ لرسالة الماجستير في التربية الرياضية : بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحك والثالثون  السادسالموضوع  
لمباحث / عمر حماد محمد حماد بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة     " تأثير برنامج تدريبي باستخداـ 

 تمرينات المنافسة عمي بعض المتغيرات البدنية والميارية لمراكز المعب لدي ناشئ كرة القدـ " 
 حكم من األساتذة وهم : ـ ويقترح تشكيل لجنة المناقشة وال

 "مناقشًا" بالكمية أستاذ كرة القدـ بقسـ الرياضات الجماعية       د/ممدوح محمود محمدي  0أ
 أستاذ تدريب كرة القدـ بقسـ التدريب الرياضي بكمية          د/أشرؼ محمد موسي  0أ

 " مناقشًا "         لوادي التربية الرياضية جامعة جنوب ا                                    
 "مشرفًا"         بالكمية أستاذ بقسـ الرياضات الجماعية               د/عمر أحمد عمي 0أ

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
: بشأف تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير في التربية الرياضية لمباحثة  والثالثون  السابعالموضوع  

" تأثير التدريب المتبايف عمي بعض     عبدالرحيـ بقسـ التدريب الرياضي وعنواف الرسالة / كريمة مختار
 المتغيرات الميارية لجياز الحركات األرضية " 

 ويقترح تشكيل لجنة المناقشة والحكم من األساتذة وهم : ـ 
 والتعبير ز د/نادية عبدالقادر أحمد         أستاذ الجمباز ورئيس قسـ التمرينات والجمبا0أ

 الحركي سابقًا بكمية التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقازيؽ "مناقشًا"                         
 د/عمر أحمد عبدالنعيـ          أستاذ مساعد بقسـ التمرينات والجمباز بالكمية "مشرفًا" 0ـ0أ
 جمباز بالكمية "مناقشًا"د/شيماء جماؿ الديف جعفر     أستاذ مساعد بقسـ التمرينات وال0ـ0أ
 د/ىبة سعد محمد              أستاذ مساعد بقسـ التمرينات الجمباز بالكمية "مناقشًا"0ـ0أ

  0وافؽ المجمس  القرار : ـ
والثالثوف : ػ بشأف المذكرة المقدمة مف مدير وحدة ضماف الجودة واالعتماد بالكمية لمموافقة الثامف الموضوع 

   ـ 1028( لسنة  6ة وحدة متابعة الخرجيف رقـ ) تشكيؿ مجمس إدار  عمي
     القـادمةالجلسة    فيالمحضر على ذلك على أن يعقد إن شاء اهلل    و أقفـل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 رئيس المجلس                                                    أمين سر المجلس  
 ( طارق محمد صالح الديند/ 1) أ                 (                               عمرو سليمان محمدد/1) أ

 

 



  
       

 
 

 

 

  
  

 
     

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


