
 

                                                                                                                                    

كهُخ انزسثُخ انسَبضُخ                                                                                                           جبيعخ يدَُخ انسبداد

 التربية الرياضية/ كلية

 قسم التمرينات والجمباز/  مكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قسى انزًسَُبد وانجًجبش/  يجهس جزًبعايحضس 

 و  2017/و2016انعبو انجبيعٍ  انزبسعخزقى انجهسخ 

 انلبَُخ اعسح  هساًا َهبَخ االجزًبع  انسباخ انعباسح  جبابًا ثدء االجزًبع  و 1/8/2017انزبزَخ  

 يكزت قسى انزًسَُبد وانجًجبش االجزًبعيكبٌ 

: انحضـــــــــــــــــــــىز

ثسئبسخ  (12) اقدد انجهسخ زقى انعباسح  جبابًا  فٍ رًبو انسباخ و 8/2017 /1 انًىافق  انلالثبءَه فٍ َىوإ

: زئُس انقسى  وثحضىز كم يٍ –  أيم  الح سسوز/ اندكزىزألسزبذ ا

  :واازرز اٍ انحضىز 

 والرتحيب " بسم اهلل الرحمن الرحيم" اجللسة بذكر أمل صالح سرور/ الدكتور األستاذ افتتح السيد:  َخفززبحإلا
 . لعرض ومناقشة املوضوعات الواردة جبدول األعمالاسيادتهت  مث انتقلالقسم بالسادة أعضاء جملس 

   انًصـــبدقبد: أوالًا  

  .ثعأٌ انزصدَق اهً يحضس انجهسخ انسبثقخ 1/1

 .يصبدقخ: انقساز
 يىضىابد اإلابطخ: ثبَُبًا 

وشئون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا ومكتب  العالقات الثقافيةعرض اخلطابات الواردة للقسم من  2/1
 . للعرض على أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالقسم لإلطالع عليهاالعميد

 .كما  م إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم  م العرر وأحيي المملس علماًا : انقساز

انى ُفخ االسى و 

 زئُس يجهس انقسى أيم  الح سسوز/ د.أ 1

 اضىاًا  يهب اصة انصٍَُ/ د.و.أ 2

 اضىاًا  وسبو ابدل أيٍُ/ د.و.أ 3

 اضىاًا  اُسٍَ اجد انحًُد/ د.و.أ 4

 اضىاًا  يبجدح يحًد انسعُد/ د.و.أ 5

 اضىاًا  يُبل اصة انصٍَُ/ د.و 6

 اضىاًا  زاب انحسَسٌ/ د.و 7

 اضىاًا  أاًد يحًد اجد انعصَص/ د.و 8

 اضىاًا  َبسس اهً قطت/ د.و 9

انى ُفخ االسى و 

1 - - 



   ائىٌ أاضبء هُئخ انزدزَس:ثبنلب 

املدرس بالقسم لتجديد إجازة مرافق زوج   يسفذ زجت اسٍ انفالاه/بشأن الطلب املقدم من السيد الدكتور 3/1
 .  م2018/ م2017لعام   

 .املوافقة :انقساز
 املدرس بالقسم لتجديد إجازة مرافق زوجه  يحًد سبيً يحًىد سعُد/ بشأن الطلب املقدم من السيد الدكتور 3/2

 . م2018/ م2017لعام   
 .املوافقة :انقساز

 

 اندزاسبد انعهُب: زاثعب

4/1  
 :انقساز

 

 

 .انعالقبد انلقبفُخ:  بيسبًا 

 .بشأن اخلطابات الواردة للقسم من العالقات الثقافية 5/1
 . م العرر على مملس القسم كما  م إعالن ذلك على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم :انقساز

 يىضىابد أ سي
 

 انلبَُخ اعسح  هساًا ا ززًذ انجهسخ فٍ رًبو انسباخ ويب نى َسزجد يٍ أاًبل 

 زئُس يجهس انقسى                                                                                انًجهسسس أيٍُ      

)                             (                                                                         )                             ( 

 أيم  الح سسوز/ د.أ/                                                                                                     د.و.أ

 

SQ0000000F101206 :زقىًَىذج   

و 27/9/2016 ( 1/0 )اإل داز 

 

 


