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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

 اجتماع 

 ة ـــجملس الكلي

 

********** 

، وذلك ىف متام 2102/2106العام اجلامعي  ىف( 222ه رقم )عقد جملس الكلية اجتامع

واملمتد حتى يوم السبت املوافق  06/2/2106 املوافق الثالثاء ية عرشة صباح يومناثالساعة ال

أمساء عبداملنعم مصطفى /ةالدكتور  ةاألستاذ ةبرئاسة السيد ،21/2/2106
.

 وحبضور كل من :
 : ء من  الداخلأعضا: أوال 

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   أ.د. الغريب زاهر امساعيل -1

 .راسات العليا والبحوث وكيل الكلية للد  .حممد حسنني عبده العجمىأ.د -2

 . لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية   . حممد عبد السميع رزقأ.د -3

 .التدريساملناهج وطرق رئيس جملس قسم    يأ.د. زبيدة حممد قرن -4

 .قائم بعمل رئيس قسم املواد االجتامعية   أ.د. حممد سامل إبراهيم -5

 ي.م علم النفس الرتبوقسبرئيس جملس أ.د. عالء حممود جاد الشعراوي -6

 .قائم بعمل رئيس جملس قسم الصحة النفسية  حممد سامل د. حممود مندوهأ.م. -7

 .الرتبيةقسم أصول قائم بعمل رئيس . على عبد ربه حسنيدأ.م. -8

 .م اللغات األجنبية قسأستاذ متفرغ ب   ي. ابراهيم حممد مغربأ.د -9

 .أصول الرتبيةبقسم متفرغ أستاذ  مهنى حممد إبراهيم غنايمأ.د.  -11

 .أستاذ متفرغ بقسم الصحة النفسية    أ.د. فؤاد حامد املوايف -11

 .التدريسأستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق   أ.د. إبراهيم أمحد حممد بهلول -12
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 .قسم تكنولوجيا التعليمأستاذ ب  أ.د. عبدالعزيز طلبة عبداحلميد -13

 .م اللغة العربية والدراسات اإلسالميةقسبأستاذ أ.د. وداد حممد حممود نوفل -14

 .أستاذ بقسم املواد االجتامعية   .د. سلوى عبد اخلالق علىأ -15

 .الدورة بالكلية ههذ يف أستاذ مساعدأقدم    يالسيد العويلد. إبراهيم  -16

 .الدورة بالكلية ههذ أقدم مدرس يف   . عادل منصور  السيد أمحدد -17

 .مدير وحدة ضامن اجلودةاجلمل عبد الرمحن عبد الغنىد.  -18

 أعضاء من اخلارج  :ثانيا
 .أستاذ متفرغ أصول الرتبية.د. حسن حممد حسان -19

 . يالرتبوأستاذ متفرغ علم النفس أ.د. فتحى مصطفى الزيات -21

 .ملناهج وطرق التدريساأستاذ متفرغ سحاقيان كاورك سريفرتأ.د. -21

 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة املنصورة  حممد عبدالكريم مصطفى البقرى أ.د. -22

 .كولدجأكاديمية املنصورة حممد على عرفان النقيطىالسيد األستاذ/  -23

 وكيل مدير الرتبية والتعليم بالدقهلية.السيد األستاذ / على عبد الرؤوف أمحد -24
 

: اعتذر عن عدم  احلضورو
 اللغة العربية والدراسات اإلسالميةرئيس جملس قسم     -25

 وقام بأعمال سكرتارية االجتماع :
   السيد / خالد فهيم إبراهيم  -

 

رئيس املجلس والكلية  ةعميد أمساء عبداملنعم مصطفى/ ةالدكتور ةاألستاذ ةالسيد توافتتح

 .االجتامع

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 رئيس و الكلية عميد مصطفىأمساء عبداملنعم /.دأ ت السيدةىف بداية االجتامع رحب

متمنية هلم مجيعا دوام التوفيق ولكلية الرتبية املزيد من  املجلس بالسادة أعضاء املجلس

 .التقدم واالرتقاء

  لتعيني سيادته وكيال لشئون خدمة املجتمع  أ.د. حممد عبدالسميع رزقثم قدمت سيادهتا التهنئة للسيد

عىل جمهوداته يف الفرتة  .د. جمدى صالح طهوتنمية البيئة مع تقديم خالص الشكر والتقدير للسيد أ
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 .السابقة

 ئج خالل أسبوعني من اآلن.كام دعت سيادهتا إىل رضورة االنتهاء من عملية التصحيح وإعالن النتا 

 ذ بشناها القرارات ُّت اوضوعات الواردة بجدول األعامل وامل ملناقشةبعد ذلك سيادهتا  تم انتقلث

 التالية:

 لتصديقاتا

بتىلاري  ( 222رقىلم ) جملس الكلية  الاةق    ر اجىلتامع ىلعىلىل حمضىل التصديق : املوضوع  -1

02/0/2106. 

  : القــــــرار 

فقة  : املوضوع  -2 جملس عىل اقرتاح بالتفويض اخلارجية   العالقىلات الثقافيةجلنة مذكرة بشنن موا

  ةالسىلىلىلىلىلىلىلىليد حضــــــــور املنىلىلىلىلىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلىلىلىلىلرق التىلىلىلىلىلىلىلىلدريس بالكليىلىلىلىلىلىلىلىلة بىلىلىلىلىلىلىلىلالتفويضقسىلىلىلىلىلىلىلىلم 

عميىلىلد الكليىلة اجىلىلتامع اجلمعيىلىلة العلميىلىلة   أ.د./ 

بىلىلع  اجلامعىلىلات العربيىلىلة بىلىلالتزامن مىلىلع املىلىل متر  لكليىلىلات الرتبيىلىلة ومعاهىلىلدها ىفعشىلىلىلر الرا

نزوى بمدينة  "املعلم : اإلعداد والتعلم مدى احلياه يف عامل متغري العلمى بعنوان "

 .3/3/2106-0خالل الفرتة من ، بسلطنة عامن 

  : القــــــرار 
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العامة ضووضوعاتامل

3-  
اإلفادة عن بخصوص . رئيس اجلامعة الشكوى املحولة من السيد أ.دبشنن  : املوضوع

و اخلاصة  2102دور سبتمرب  الورقة االمتحانيه يف مادة ) العروض (

املقيدة بالفرقة الثالثة شعبة  بالطالبة / 

 .2102/2106لغة عربية للعام اجلامعى 

 
 : القــــــرار

1-  

 

2-  

 

3-  

4-  
املقدم من  الطلبخبصوص قدمة من اإلدارة القانونية باجلامعة املذكرة امل بشنن : املوضوع

درجة للقيد عليا واإنشاء دراسات ب مركز شرم الشيخ للتعليم املفتوح

 .تكنولوجيا التعليم ، وقسم والدكتوراه بقسم أصول الرتبية  املاجستري

 
ونصوص الئحة الدراسات العليا يف التخصصات  للقواعدوافقة طبقا امل : القــــــرار

.الرتبوية

5-  
األستاذ املتفرغ   السيد  ضافةإمذكرة بشنن  : املوضوع

للعام ممثال للقسم ذاته عضوا مبجلس الكلية بقسم  علم النفس الرتبوى 

 .2102/2106اجلامعى 

 
للقواعد.وافقة طبقا امل : القــــــرار
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6-  
عىل أن يكون  عام كنرتول الفرقة الرابعةتعديل تشكيل مذكرة بشنن  : املوضوع

وذلك نظرا لتعيني  رئيسا للكنرتول ،  السيد 

وكيال للكلية لشئون خدمة املجتمع السيد أ

 وتنمية البيئة.

 
للقواعد.وافقة طبقا امل : القــــــرار

7-  
تشكيل فريق مدير وحدة ضامن اجلودة  مذكرة بشنن النظر ىف اقرتاح : املوضوع

 (0مرفق) .منسقى األقسام اإلدارية بالكلية

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

8-  
تشكيل فريق مدير وحدة ضامن اجلودة  مذكرة بشنن النظر ىف اقرتاح : املوضوع

 (2مرفق) .راسات  بالكليةمنسقى برامج دبلومات الد

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

9-  
فقة عىل  : املوضوع حمرض اجتامع جلنة مراجعة اجلداول واملشكلة من  اعتمادبشنن املوا

 .02/0/2106( بتاري  222جملس الكلية رقم )

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

01-  
السادة أعضاء هيئة تدريس املناهج وطرق تدريس العلوم من مذكرة مقدمة  : املوضوع

ر  تدريس املقرب القياموالرياضيات  رات املنصوص عليها بنص قرا

د للجامعات باللغة اإلنجليزية يفاألعىل مني املجلس أأ.د. )العلوم  موا

( لطالب برنامج التعليم املميز والرياضيات وطرق التدريس

 .بمرصوفات()

 
جملس إدارة برامج إعداد معلم كّل من :  قد سبق وافق هحيث إنوافقة املعدم  : القــــــرار

العلوم والرياضيات باللغة اإلجنليزية للتعليم األساسى احللقة األوىل والتعليم 

( بتاريخ 221جملس الكلية رقم )و 22/66/2062( بتاريخ 2العام رقم )

، كما وافقت اللجنة العليا لإلشراف على الربامج الدراسية  61/62/2062

نص تى والت61/62/2062بتاريخ  (662)املتكاملة باللغات األجنبية جبلستها رقم 

تدريس مجيع املقررات جلميع الشعب يف هذه الربامج باللغة االجنليزية ما  " على

القتصار  على مواد عدا مادة اللغة العربية كمادة ضمن املواد الثقافية وعدم ا

".العلوم والرياضيات وطرق التدريس فقط
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 الدراسات العليا
 

11-  
موافقة جلنة الدراسات العليا والبحوث  النظر ىفمذكرة بشنن  : املوضوع

املناهج وطرق بناء عىل اقرتاح جملس قسم   9/2/2106بتاري  

 /الطالبة تسجيل 23/0/2106بتاري   التدريس
فاعلية  :بعنوان يف الرتبية املاجستريلدرجة  

برنامج مقرتح قائم على فقه املوازنات لتنمية الوعي الديين 

 . "لدى طالب املرحلة الثانوية

 

 مرشف رئيس    .إبراهيم حممد عليد /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريسمتفرغ  مدرس

 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

12-  
موافقة جلنة الدراسات العليا والبحوث  النظر ىفمذكرة بشنن  : املوضوع

املناهج وطرق بناء عىل اقرتاح جملس قسم   9/2/2106بتاري  

 /الطالبة تسجيل23/0/2106بتاري   التدريس
رنامج فعالية ب :بعنوان يف الرتبية املاجستريلدرجة   

بداعي لتنمية الكفاءة النحوية مقرتح قائم على التدريس اإل

 .  " لدى تالميذ املرحلة  االعدادية 

 

 مرشف رئيس   .إبراهيم حممد عليد /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       آمال عبد ربه إبراهيم عبد اهلادىد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريس مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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03-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

/ الطالىلىلىل  تســـجيل23/0/2106بتىلىلىلاري   التىلىلىلدريس
فاعليةة برنةامج    : بعنىلوان يف الرتبيـة املاجستريلدرجة  ى

مقرتح قائم على هندسة اخلط العربي لعالج صعوبات الكتابةة  

 . " لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 

 مرشف رئيس   .إبراهيم حممد عليد /  -

 بالكلية. التدريساملناهج وطرق  أستاذ مساعد

 .       آمال عبد ربه إبراهيم عبد اهلادىد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريس مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

04-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

وطىلىلىلرق املنىلىلىلاهج بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

ــجيل23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس  /الطالىلىل  تس
ــة    ــتريلدرج ــة املاجس  :بعنىلىلوان يف الرتبي

فعالية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على الةوعي الوةوتي لعةالج    

األخطةةةاء العةةةائعة ا الكتابةةةة العربيةةةة لةةةدى تالميةةةذ املرحلةةةة     

 .  "االبتدائية 

 

 مرشف رئيس   .إبراهيم حممد عليد /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريس متفرغ  مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار



Khaled 

8 

 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

05-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالبىلىلىلة تســـجيل23/0/2106بتىلىلىلاري   التىلىلىلدريس
فعاليةةةة  :بعنىلىلوان يف الرتبيـــة املاجســـتريلدرجـــة  

ا تنميةةةة ماةةةارات    اسةةةتمداس اسةةةرتاتيجية الةةةتعلم بالنمذ ةةةة   

القةةراءة اراريةةة لةةدى تالميةةذ  املرحلةةة االبتدائيةةة املتةة خري       

 .  " قرائيًا

 

 مرشف رئيس  .السيد متوىل منصور الزينىحممد د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريسمتفرغ  مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

06-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالبىلىلىلة تســـجيل23/0/2106بتىلىلىلاري   التىلىلىلدريس
فعاليةةة  :بعنىلىلوان يف الرتبيــة املاجســتريلدرجــة  

برنةةامج مقةةرتح متعةةدد الوسةةائط قةةائم علةةى اخلطةةاب األصةةلي     

لتنميةة ماةةارات االسةتمال رالقةةراءة لةةدى دارسةي اللةةةة العربيةةة    

 . "الناطقني بةريها

 

 مرشف رئيس  .السيد متوىل منصور الزينىحممد د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريسمتفرغ  مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

07-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالبىلىلة تســجيل23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس
فاعليةة برنةامج مقةرتح     :بعنىلوان يف الرتبية املاجستري 

قائم علةى التحليةا التقةابلي لعةالج صةعوبات التجةارر الوةوتي        

 .  " لدى دارسي اللةة العربية الناطقني بةريها

 

 مرشف رئيس  .السيد متوىل منصور الزينىحممد د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس مساعدأستاذ 

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريسمتفرغ  مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

08-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالبة تسجيل23/0/2106بتاري   التدريس
استمداس السيناريو  :بعنوان يف الرتبية املاجستريلدرجة   

جنليزية لةدى  لتعزيز ماارات الكتابة باللةة اإلاملرسوس للقوة 

 .  طالب املرحلة االبتدائية"

 

 مرشف رئيس  .أمساء عبداملنعم مصطفىأ.د /  -

 الكلية.وعميد  املناهج وطرق التدريسأستاذ 

 .       مساح رزق رمضان حسند /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريسمدرس 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

09-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

/الطالبىلىلىلة تســـجيل23/0/2106بتىلىلىلاري   التىلىلدريس

فعاليةة  " :بعنوان يف الرتبية املاجستريلدرجة   

بعةةةةن تقنيةةةةات التةذيةةةةة الرا عةةةةة ا تعزيةةةةز طةةةةالب املرحلةةةةة 

 .  " االبتدائية ا ماارة الكتابة

 

 مرشف رئيس  .على عبد السميع قورةأ.د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ متفرغ

 .       مساح رزق رمضان حسند /  -

 .بالكلية مدرس املناهج وطرق التدريس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

01-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

ـــجيل23/0/2106بتىلىلىلاري   التىلىلىلدريس  /الطالبىلىلىلة تس
فاعليةة   " :بعنىلوان يف الرتبية املاجستريلدرجة    

الذاتي املعرا ا تنميةة   برنامج قائم على اسرتاتيجية التنظيم

الطةةالب املعلمةةني بعةةعغة اللةةةة  لةةدى العةةفو  كفةةاءة االتوةةا 

  ."جنليزية اإل

 

 مرشف رئيس  .على عبد السميع قورةأ.د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ متفرغ

 .       عادل عبد احلليم الشيخد / أ. -

 .بالكلية التدريساملناهج وطرق  أستاذ متفرغ

 
 وافقة طبقا للقواعدامل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

00-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

ــجيل23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس  /الطالبىلىلة تس
ــة     ــتريلدرج ــة املاجس فعاليةةة  " :بعنىلىلوان يف الرتبي

منةةو ج دررة الةةتعلم السةةغاعية القائمةةة علةةى اسةةرتاتيجيات حةةا   

رالتحوةةيا لةةدى   املسةة لة ا تنميةةة ماةةارات الةةتفكري الريا ةةي   

 .  " عداديةتالميذ املرحلة اإل

 

 مرشف رئيس  .رمضان صاحل رمضان عبد اهللأ.د /  -

 بالكلية. وطرق التدريساملناهج  أستاذ متفرغ

 .       عبد اجلواد حممد عبد ا حلميدد /  -

 .بالكلية مدرس املناهج وطرق التدريس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

00-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

وطىلىلىلرق  املنىلىلىلاهجبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالىلىل  تســجيل23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس
 " :بعنىلوان يف الرتبيـة سـفةلدكتـورا  الفلدرجة   

لتنميةة األداء   CORTبرنامج تدرييب مقرتح قائم على كورت 

التدريسةةي ملعلمةةي الفيزيةةاء ر تةةرة ا تنميةةة التحوةةيا را ةةا   

 .  " اليمنيةالقرار لطالبام ا ارماورية 

 

 مرشف رئيس  .عبد السالم مصطفى عبد السالمأ.د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ متفرغ

 .       زبيدة حممد قرنىد / أ. -

 .بالكلية ملناهج وطرق التدريسورئيس قسم ا أستا ذ

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

03-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

 /الطالىل  تسجيل23/0/2106بتىلاري   التىلدريس
 :بعنىلىلوان ة يف الرتبيــةفســللدرجــة دكتــورا  الف 

ا  فىم علةى تكامةا الةوعي الوةوتي رالوةر     برنامج مقرتح قائ"

.  " عالج صعوبات القراءة رالكتابة لتالميذ املرحلة االبتدائية
 

 مرشف رئيس  .السيد متوىل منصور الزينىحممد د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 .       املهدي علي البدريد /  -

 .بالكلية التدريساملناهج وطرق متفرغ  مدرس

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

04-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

ــجيل 23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس  /الطالبىلىلة تس
ــة    ــةلدرج ــفة يف الرتبي ــورا  الفلس  :بعنىلىلوان دكت

فعالية برنامج قائم على منذ ةة عمليةات الكتابةة املعياريةة ا     "

عةةةةغري الكتةةةةابي لتالميةةةةذ املرحلةةةةة    عةةةةالج بعةةةةن صةةةةعوبات الت  

 . "عداديةاإل

 

 مرشف رئيس  .إبراهيم أمحد بهلولأ.د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس متفرغأستاذ 

 .       إبراهيم حممد على د /  -

 .بالكلية املناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

05-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

ــجيل 23/0/2106بتىلىلاري   التىلىلدريس  /الطالبىلىلة تس
 تةر  " :بعنوان لدرجة دكتورا  الفلسفة يف الرتبية  

يةة  برنامج مقرتح للتعليم املدمج القائم على التواصةلية ا تنم 

جنليزيةةةة رالكفةةةاءة الذاتيةةةة  بعةةةن ماةةةارات الكتابةةةة باللةةةةة اإل 

 .  "لطالب املرحلة الثانوية 

 

 مرشف رئيس  .كاورك دكران سحاقيانسريفرت أ.د /  -

 بالكلية. املناهج وطرق التدريس أستاذ متفرغ

 .        أمساء عبد املنعم مصطفىد / أ. -

 .الكليةوعميد  أستاذ املناهج وطرق التدريس

 
/ ريهام حممد أمحد الغول املدرس د.مع إضافة السيدة  وافقة طبقا للقواعدامل : القــــــرار

 .تكنولوجيا التعليمبقسم 

06-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 الصىلىلىلحة النفسىلىلىليةبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

   /الطالبىلة تسجيل23/0/2106بتاري  

املتميزة لدى القدرات العقلية  " :بعنىلوان لدرجة املاجستري يف الرتبية

 ر  ا طراب التوحد رعالقتاا بغعن املتةريات املعرفية رغري 

 ".املعرفية
 

 مرشف رئيس  .إسعاد عبد العظيم حممد البنا أ.د /  -

 بالكلية. الصحة النفسية أستاذ متفرغ

 .       حممد عبد السميع رزق د / أ. -

 .الكليةووكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة أستاذ علم النفس الرتبوى 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

07-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بناء عىل اقرتاح جملس قسىلم تكنولوجيىلا التعلىليم   9/2/2106بتاري  

ــجيل 22/00/2102بتىلىلاري    /الطالىلىل  تس
توةميم برنةامج تعلةم    "  :بعنىلوان لدرجة املاجستري يف الرتبيـة 

ا تنميةةة ماةةارات توةةميم   2نقةةا  قةةائم علةةى تطغيقةةات الويةة   

رإنتةةاج املقةةررات اإللكرترنيةةة لةةدى معلمةةي املرحلةةة املتوسةةطة       

 ".بدرلة الكويت 
 

 مرشف رئيس  .عبد العزيز طلبه عبد احلميد.د / أ -

 بالكلية. تكنولوجيا التعليمأستاذ 

 .        منال شوقى بدوى  األخضرد /  -

 .بالكلية مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

08-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بناء عىل اقرتاح جملس قسىلم تكنولوجيىلا التعلىليم   9/2/2106بتاري  

 /ةالطالبىلىل تســجيل 22/0/2106بتىلىلاري  
توةميم  "  :بعنوان لدرجة املاجستري يف الرتبية  

اسةةةرتاتيجية باسةةةتمداس تطغيقةةةات اكواتةةةم الذكيةةةة لتنميةةةة    

 املواد العلميةةة لةةدى تالميةةذ   بةة اللفظيةةة  ماةةارات حةةا املعةةكالت   

 ". املرحلة االبتدائية
 

 مرشف رئيس  .مساعيل حممد امساعيلإد /  -

 بالكلية. تكنولوجيا التعليممساعد أستاذ 

 .        وليد تاج الدين السجينىد /  -

 .بالكلية مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

09-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىل اقرتاح جملس قسىلم   9/2/2106بتاري  

 /ةالطالبىلىلىل تســـجيل 22/0/2106بتىلىلىلاري  
ــة  ــة املاجســتري يف الرتبي  تةةر اخةةتالو  درات  " : بعنىلىلوان لدرج

الفوةا املعكةوع علةى تنميةة      بيئةة لكرترني ا تقديم الدعم اإل

و الةةةتعلم لةةةدى تالميةةةذ  ماةةةارات الةةةتعلم الةةةذاتي رالدافعيةةةة  ةةة 

 ".عدادية املرحلة اإل
 

 مرشف رئيس   .الغريب زاهر امساعيل.د / أ -

 .ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  تكنولوجيا التعليمأستاذ 

 .        أمني صالح أمنيد /  -

 .بالكلية مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

31-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بناء عىل اقرتاح جملس قسىلم تكنولوجيىلا التعلىليم   9/2/2106بتاري  

 /الطالىلىل  تســجيل 22/0/2106بتىلىلاري  
توةميم بيئةة   "  : بعنىلوان لدرجة املاجستري يف الرتبيـة 

نتةةاج إلكرترنيةةة قائمةةة علةةى الةةتعلم املعجةةا لتنميةةة  ماةةارات       إ

حمتةةةوى الةةةتعلم النقةةةا  لةةةدى طةةةالب الدراسةةةات العليةةةا بكليةةةة    

 ".الرتبية
 

 مرشف رئيس  .عبد العزيز طلبه عبد احلميد.د/ أ -

 . بالكلية أستاذ تكنولوجيا التعليم

 .       علي حسن عويس اجلارحي/ د  -

 .بالكلية التعليم مدرس تكنولوجيا

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

30-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بناء عىل اقرتاح جملس قسىلم تكنولوجيىلا التعلىليم   9/2/2106بتاري  

 /الطالىل  تسجيل 22/0/2106بتاري  
ــتري يف ــة املاجس ــة لدرج فاعليةةة اسةةرتاتيجية  "  : بعنىلىلوان الرتبي

لكرترنيةة ا تنميةة ماةةارات توةميم بنةول األسةةئلة     املعةاري  اإل 

". رنعرها لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية
 

 مرشف رئيس  .د/ عبد العزيز طلبه عبد احلميد.أ -

 بالكلية . أستاذ تكنولوجيا التعليم

 .       منال شوقى بدوى/ د  -

 .بالكلية مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

30-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بناء عىل اقرتاح جملس قسىلم تكنولوجيىلا التعلىليم   9/2/2106بتاري  

 /الطالىلىل  تســجيل 22/0/2106بتىلاري  
فاعليةة توييةم   "  : بعنوان يف الرتبية دكتورا  الفلسفةلدرجة  

إنتاج قواعد معلومات بيئةةة التعلم العموية ا تنمية ماارات 

لكرترنية لدى معلمي احلاسوب ا اململكة األردنيةة  املقررات اإل

 ". اكامشية
 

 مرشف رئيس   .الغريب زاهر امساعيل.د / أ -

 .لطالبووكيل الكلية لشئون التعليم وا تكنولوجيا التعليم أستاذ

 .       رشا أمحد إبراهيم / د  -

 .بالكلية مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

33-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

/ ةالطالبىل تسجيل مد20/00/2102بتاري   التدريس

ملىلدة عىلام وذلىلك  يف الرتبية  املاجستريلدرجة  ةاملسجل   

ادة ىلوذلك وفق تقرير الس 22/02/2106حتى 26/02/2102اعتبارا من 

 .2102/2102اجلامعي املرشفني مع اعتامد التقرير السنوي للعام 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

34-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

/ ةالطالبىل تســجيل مــد23/0/2106بتىلاري   التىلدريس

 يف الرتبيـة  املاجسـتريلدرجـة  ةاملسـجل  
وذلىلك وفىلق  00/2/2102 حتىلى 02/2/2106ملدة عام وذلك اعتبارا مىلن 

رفني مىلىلىلىلىلىلىلع اعىلىلىلىلىلىلىلتامد التقريىلىلىلىلىلىلىلر السىلىلىلىلىلىلىلنوي للعىلىلىلىلىلىلىلام اجلىلىلىلىلىلىلىلامعي ىلادة املشىلىلىلىلىلىلىلىلتقريىلىلىلىلىلىلىلر السىلىلىلىلىلىلىل

2102/2102. 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

35-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلاري  

/ ةالطالبىل تسـجيل مد23/0/2106بتىلاري   التىلدريس

 نيملىلدة عىلام يف الرتبيـة  املاجسـتريلدرجة  ةاملسجل  

تقريىلىلىلر وذلىلىلىلك وفىلىلىلق  2/01/2106 حتىلىلىلى 3/01/2102وذلىلىلىلك اعتبىلىلىلارا مىلىلىلن 

رفني مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع اعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتامد التقريىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنوي للعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام اجلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامعي ىلادة املشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

2102/2102. 
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

36-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

أصىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلة بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

/ ةالطالبىل تسجيل مد23/0/2106بتىلاري  

ملىلدة عىلام وذلىلك  يف الرتبيـة  املاجسـتريلدرجـة  ةاملسجل 

ادة ىلوذلىلىلىلك وفىلىلىلق تقريىلىلىلر السىلىلىل 02/2/2106حتىلىلىلى 03/2/2102اعتبىلىلىلارا مىلىلىلن 

 .2102/2102رفني مع اعتامد التقرير السنوي للعام اجلامعي ىلاملش

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

37-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلىلاري  

/ ةالطالبىلىل تســجيل مــد20/00/2102بتىلىلاري  الرتبىلىلوى 

ملىلدة عىلام  يف الرتبية  املاجستريلدرجة  ةاملسجلمصطفى  

وذلىلىلىلك وفىلىلىلق تقريىلىلىلر  22/3/2106 حتىلىلىلى 22/3/2102وذلىلىلىلك اعتبىلىلىلارا مىلىلىلن 

رفني مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلع اعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلتامد التقريىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر السىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلنوي للعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام اجلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامعي ىلادة املشىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

2102/2102. 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

38-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري   النظىلىلىلر ىفمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم املنىلىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلىلرق التىلىلىلىلىلدريس   9/2/2106

/ ةعىلىل الطالبىل بـالرف  تعديل جلنة اإلشراف20/00/2102بتىلاري  

لدرجـة املاجسـتري يف  املسـجلة 
قائمةةة علةةى جية مقرتحةةة فعاليةةة اسةةرتاتيبعنىلىلوان "  الرتبيــة

دى لكرترنية ا تنمية بعن ماارات القراءة لة القراءة اإل

وذلىلىلك نظىلرا لالعتىلىلذار " عداديةةةالطةالب املكفةةوفني باملرحلةةة اإل 

وذلىلك عىلىل النحىلو املقدم من السيد د. حممد السيد متىلوىل منصىلور الزينىلى ، 

 :تىاآل

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 (مشرف رئيس)إبراهيم حممد شعري أ.د/

 متفرغ المناهج وطرق التدريس  بالكلية أستاذ
 (مشرف رئيس)إبراهيم حممد شعري أ.د/

 متفرغ المناهج وطرق التدريس  بالكلية أستاذ

 إبراهيم حممد أمحد علىد/ 
 المناهج وطرق التدريس  بالكلية مساعد أستاذ

 إبراهيم حممد أمحد علىد/ 
 مساعد المناهج وطرق التدريس  بالكلية أستاذ

 حممد السيد متوىل  الزينىد/ 
 المناهج وطرق التدريس  بالكلية مساعد أستاذ

------- 
 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

39-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلىلاري  

/ ةعىل الطالبىل تعديل جلنة اإلشراف 06/0/2106بتاري  الرتبوى 

لدرجـة املاجسـتري يف  املسجلة  
القيم األخالقيةةةة رعالقتاا بالتفكيةةةر االبتكار  بعنىلوان "  الرتبية

نظىلرا وذلىلك "  الثانوية رالناقد لدى طالب الوم األر  باملرحلة

 :تىوذلك عىل النحو اآل، هانم أبواخلري الرشبينى د. إلعارة  السيدة  أ.

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 .(مشرف رئيس)عالء حممود جاد أ.د/

 .ورئيس قسم علم النفس التربوى بالكلية أستاذ
 .(مشرف رئيس)عالء حممود جاد أ.د/

 .ورئيس قسم علم النفس التربوى بالكلية ستاذأ

 .هامن أبو اخلري الشربينىد/ أ.
 .بالكلية علم النفس التربوى أستاذ

 .إبراهيم السيد امساعيلد/ 
 .بالكلية علم النفس التربوى مدرس
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41-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلىلاري  

/ ةعىل الطالبىل تعديل جلنة اإلشراف 06/0/2106بتاري  الرتبوى 

ــجلة   ــتري يف  املس ــة املاجس لدرج
 الدالالت التمييزية الختغارات التجايز الغوةر  بعنوان " الرتبية

املكاني رفقًا لنمو ج االستجابة للتدخا ا عالج صعوبات تعلم 

نظىلىلرا وذلىلىلك " الريا ةةيات لةةدى تالميةةذ الوةةم الرابةة  االبتةةدائي  

وذلىلىلىلىلك عىلىلىلىلىل النحىلىلىلىلو ، هىلىلىلىلانم أبىلىلىلىلو اخلىلىلىلىلري الرشىلىلىلىلبينى د. إلعىلىلىلىلارة  السىلىلىلىليدة  أ.

 :تىاآل

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 .(مشرف رئيس)فتحى مصطفى الزيات أ.د/

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 .(مشرف رئيس)فتحى مصطفى الزيات أ.د/

 .بالكلية متفرغ علم النفس التربوى أستاذ

 .هامن أبو اخلري الشربينىد/ أ.
 .بالكلية علم النفس التربوى أستاذ

 حممد عبد السميع رزق.د/ أ.
 الكليتتتتةعلتتتتم التتتتنفس التربتتتتوى وو يتتتت   أستتتتتاذ

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

40-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلىلاري  

/ ةعىل الطالبىل تعديل جلنة اإلشراف 06/0/2106بتاري  الرتبوى 

بعنىلوان  لدرجـة املاجسـتري يف الرتبيـة املسـجلة  

فعاليةةةةة برنامج قائم علةى منةو ج االستجابةةة للتةدخا لعةالج      "

"   ر  صةعوبات الفاةةم القرائةي مةة  تالميةذ املرحلةةة االبتدائيةةة   

وذلىلىلىلك ، هىلىلىلانم أبىلىلىلو اخلىلىلىلري الرشىلىلىلبينى د. نظىلىلىلرا إلعىلىلىلارة  السىلىلىليدة  أ.وذلىلىلىلك 

 :تىعىل النحو اآل

 جلنة اإلشراف بعد التعديل اإلشراف قبل التعديلجلنة 
 ) رمحه اهلل( أ.د. سيد حممد حسن خري اهلل

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 .(مشرف رئيس)فتحى مصطفى الزيات أ.د/

 .بالكلية متفرغ علم النفس التربوى أستاذ

 .(مشرف رئيس)فتحى مصطفى الزيات أ.د/

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 رباب صالح الدين إمساعيل.د/ 

 .علم النفس التربوى بالكلية مدرس

 .هامن أبو اخلري الشربينىد/ أ.
 .بالكلية علم النفس التربوى أستاذ

--------------- 
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40-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106بتىلىلىلىلىلىلاري  

/ ةعىل الطالبىل تعديل جلنة اإلشراف 06/0/2106بتاري  الرتبوى 

بعنىلوان  لدرجة املاجستري يف الرتبيـة املسجلة  

دراسةةةةة مقارنةةةةة لةةةةوداء اليةةةةدر  راحلاسةةةةوبي لةةةةغعن   " 

نظىلرا وذلىلك "  املعملية بقسم علم الةنفس الرتبةو   التجارب 

 :تىوذلك عىل النحو اآل، يوسف جالل يوسف د. إلعارة  السيد  أ.

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 رمحه اهلل()  أ.د. سيد حممد حسن خري اهلل

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 ) رمحه اهلل(اهللأ.د. سيد حممد حسن خري 

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 .(مشرف رئيس)يوسف جالل يوسف أ.د/

 .بالكلية علم النفس التربوى أستاذ
 (مشرف رئيس)ممدوح عبد املنعم الكنانى أ.د/

 .بالكلية متفرغ علم النفس التربوى أستاذ

 .عبدالعزيز طلبة عبد احلميدد/ أ.
 .بالكلية التعليمتكنولوجيا  أستاذ

 .عبدالعزيز طلبة عبد احلميدد/ أ.
  .بالكلية تكنولوجيا التعليم أستاذ

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

43-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم   9/2/2106بتىلىلىلىلىلاري  

ـــراف 06/0/2106بتىلىلىلاري  الرتبىلىلىلوى  ـــديل جلنـــة اإلش عىلىلىلىل  تع

يف دكتـورا  الفلسـفة لدرجـة املسجل    / الطالىل 
املةتةريات املةرترة ا الةذكاء االنفعةالي رالةذكاء      بعنىلوان " الرتبية

نظىلىلىلرا إلعىلىلىلارة  وذلىلىلىلك "  اال تمةةةاعي باسةةةتمداس مةةةا رراء التحليةةةا   

 :تىوذلك عىل النحو اآل، هانم أبو اخلري الشىلىلربينى د. السيدة  أ.

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 رمحه اهلل()  أ.د. سيد حممد حسن خري اهلل

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ
 رمحه اهلل()  .د. سيد حممد حسن خري اهللأ

 .بالكلية متفرغ  علم النفس التربوى أستاذ

 (مشرف رئيس)الكنانى ممدوح عبد املنعم أ.د/

 .بالكلية متفرغ علم النفس التربوى أستاذ
 (مشرف رئيس)ممدوح عبد املنعم الكنانى أ.د/

 .بالكلية متفرغ علم النفس التربوى أستاذ

 .هامن أبو اخلري الشربينىد/ أ.
 .بالكلية علم النفس التربوى أستاذ

 .د أمحد أبو مسلموحممد/ أ.
  .بالكلية التربوىمتفرغ علم النفس  أستاذ
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44-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

عىلىلىل اقىلىلرتاح جملىلىلس قسىلىلم الصىلىلحة النفسىلىلية بتىلىلاري  بنىلىلاء   9/2/2106بتىلىلاري  

عىلىلىل الطالبىلىلة / تعــديل جلنــة اإلشــراف  22/00/2102

 لدرجـة دكتـورا  الفلسـفة يف الرتبيــةاملسىلجلة   

فاعلية برنةامج تةدرييب لتنميةة املاةارات اللةويةة ردررة      " :بعنىلوان

ا خفةةةن اخلجةةةا لةةةدى عينةةةة مةةة   طفةةةا  مةةةا قغةةةا املدرسةةةة    

وذلىلىلك نظىلىلرا لوفىلىلاة السىلىليد أ.د. أ ىلىلور فتحىلىلى عبىلىلد الغفىلىلار ، "  املتةة خري  لةويةةاً 

 :تىوذلك عىل النحو اآل)رمحه اهلل(، 

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 )رمحه اهلل( أ.د/أنور فتحى عبد الغفار

 .متفرغ الصحة النفسية بالكلية أستاذ
 )رمحه اهلل( .د/أنور فتحى عبد الغفارأ

 .متفرغ الصحة النفسية بالكلية أستاذ
 د. عصام حممد زيدان

 .بالكليةمساعد الصحة النفسية  أستاذ
  عصام حممد زيدان د.

 .بالكليةمساعد الصحة النفسية  أستاذ
 .د. حممد إبراهيم عطا اهلل ---------

  .بالكليةمدرس الصحة النفسية 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

45-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

عىلىلىل اقىلىلرتاح جملىلىلس قسىلىلم الصىلىلحة النفسىلىلية بتىلىلاري  بنىلىلاء   9/2/2106بتىلىلاري  

  /عىلىلىل الطالبىلىلة تعــديل جلنـــة اإلشـــراف  22/00/2102
لدرجـة املاجسـتري يف املسججلة   

فاعليةة برنةامج قةائم علةى اإلربةاد بةالواق        " بعنوان  الرتبيـة

خلفن الععور بالوحدة النفسية لدى عينة م  طالب املرحلة 

وذلك نظرا لوفاة السيد أ.د. أنور فتحى عبد الغفار )رمحه "  الثانويةة 

 :تىوذلك على النحو اآلاهلل(، 

 جلنة اإلشراف بعد التعديل جلنة اإلشراف قبل التعديل
 )رمحه اهلل( أ.د/أنور فتحى عبد الغفار

 .بالكليةمتفرغ الصحة النفسية  أستاذ
 )رمحه اهلل( .د/أنور فتحى عبد الغفارأ

 .بالكليةمتفرغ الصحة النفسية  أستاذ
 د. عصام حممد زيدان

 .بالكليةمساعد الصحة النفسية  أستاذ
  د. عصام حممد زيدان

 .بالكليةمساعد الصحة النفسية  أستاذ
 .د/ نادية السعيد عبداجلواد 

  .بالكليةمدرس متفرغ الصحة النفسية 
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

46-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلىلىلىلا التعلىلىلىلىلىليمعىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم بنىلىلىلىلىلاء   9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 / عىلىل الطالىل تعديل جلنـة اإلشـراف  22/0/2106بتىلاري  

يف  دكتـورا  الفلسـفةلدرجـة  املسججل 
توميم برنامج تةدريغى قةائم علةى دمةج بعةن      "بعنوان  الرتبية

اسرتاتيجيات التعليم اإللكرترني لتنميةة املاةارات التكنولو يةة    

وذلك نظرا "  لةدى معلمةى التعلةيم العةاس بارماوريةة اليمنيةة       

وذلك على النحو لالعتذار املقدم من السيد د./ إمساعيل حممد إمساعيل، 

 :تىاآل

 اإلشراف بعد التعديلجلنة  جلنة اإلشراف قبل التعديل
 (مشرف رئيس)عبد العزيز طلبة عبد احلميدأ.د. 
 .بالكليةتكنولوجيا التعليم  أستاذ

 (مشرف رئيس)عبد العزيز طلبة عبد احلميدأ.د. 
 .بالكليةتكنولوجيا التعليم  أستاذ

 (رمحه اهلل)مجال مصطفى الشرقاوىأ.د. 
 .بالكليةتكنولوجيا التعليم  أستاذ

 (رمحه اهلل)مجال مصطفى الشرقاوىأ.د. 
 .بالكليةتكنولوجيا التعليم  أستاذ

 إمساعيل حممد إمساعيلد. 
 .بالكليةأستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم 

 لى حسن عويسعد. 
 .بالكليةتكنولوجيا التعليم  مدرس

 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

47-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

عىلىلىل اقىلىلرتاح جملىلىلس قسىلىلم الصىلىلحة النفسىلىلية بتىلىلاري  بنىلىلاء   9/2/2106بتىلىلاري  

 / الطالبىلةتعديل عنـوا  رسـالة  22/00/2102
 :تىوذلك عىل النحو اآل، لدرجة املاجستري يف الرتبيةاملسجلة  

 بعد التعديل العنوا  قبل التعديلالعنوا  
العنم الزر ي  ةو األماةات كمةا    

تدركةةةةةةه بنةةةةةةاتا  مةةةةةة  طالغةةةةةةات    

ارامعةةةةةةةةة رعالقتةةةةةةةةه باإلعاقةةةةةةةةةة   

العاطفيةةةةةة رالتحوةةةةةيا الدراسةةةةةي  

 "لديا 

اإلسةةةةاءة الزر يةةةةة املدركةةةةة  ةةةةو 

األماةةةةةةةةةةات رعالقتاةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةغعن 

اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةطرابات االنفعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

رالسةةلوكية لةةدى طالغةةات املرحلةةة  

 .الثانوية

 

 املوافى.فؤاد حامد أ.د/  -
 .بالكليةالصحة النفسية أستاذ متفرغ 

 دينا صالح الدين معوض.د/  -
 .بالكلية الصحة النفسيةمدرس 
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

48-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلىلىلىلا التعلىلىلىلىلىليمعىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم بنىلىلىلىلىلاء   9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

/ الطالىل تعديل عنـوا  رسـالة  22/0/2106بتىلاري  

وذلك ، يف الرتبيةدكتورا  الفلسفة لدرجة املسجل   

 :تىعىل النحو اآل

 بعد التعديل العنوا  قبل التعديلالعنوا  
 تةةر اسةةتمداس بةةرامج الوسةةائط  

املتعةةةةددة التفاعليةةةةة ا تنميةةةةة  

راالجتاة  و التعلم التحويا 

ــــ   لةةةةدى طةةةةالب  ــــت التاس الص
ا اململكةةةةة األردنيةةةةة األساســــ  

 اكامشية

 تةةر اسةةتمداس بةةرامج الوسةةائط 

املتعةةةةددة التفاعليةةةةة ا تنميةةةةة 

التحويا راالجتاة  و التعلم 

ا  املرحلة الثانويـة لدى طالب

 .اململكة األردنية اكامشية

 

 الغريب زاهر امساعيل.أ.د/  -
 لشئون التعليم والطالب. الكليةتكنولوجيا التعليم ووكيل أستاذ 

 (رمحه اهللمجال مصطفى عبد الرمحن الشراقوى.) د/  -
 .الكليةتكنولوجيا التعليم بأستاذ 

 وليد تاج  الدين عبوده السجينى د/  -
 .الكليةتكنولوجيا التعليم ب مدرس
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

49-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنـة املناقشـة وامكـمت 23/0/2106التىلدريس بتىلاري  
/  ةاملقدمىلىلة مىلىلن الطالبىلىل الرتبيتت  املاجستت ف ي رسىلىلالةعىلىلىل 

فعاليةةة مةةدخا  ليةةا املاةةاس ا   : "بعنىلىلوان 

تنميةةةة املاةةةارات احلياتيةةةة راالجتةةةاة  ةةةو مةةةادة العلةةةوس لةةةدى        

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، التالميذ املعاقني عقليًا

 (مشرفاً رئيسا )محكمًا                            .إبراهيم حممد شعريأ.د/   -
 كلية.ال. أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس ب

 (داخلياً عضوا )محكمًا                          .زبيدة حممد قرنيد/  أ.  -

 كلية.الاملناهج وطرق التدريس بورئيس قسم أستاذ 

 (خارجيووواً عضووووا )محكموووًا    .حممد أمحد صاحل اإلمامأ.د/    -
 .الرتبية اخلاصة ومستشار علم النفس بوزارة الرتبية والتعليمأستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

51-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنـة املناقشـة وامكـمت 22/2/2106التىلدريس بتىلاري  
/  املقدمىلىلة مىلىلن الطالىلىل  املاجســتري يف الرتبيــة رسىلىلالةعىلىلىل 

فعاليةةة املعامةةا االفرتا ةةية    : "بعنىلىلوان

االستقوةةةائية ا تنميةةةة املفةةةاهيم العلميةةةة رماةةةارات الةةةتفكري     

وذلك عىل "، الناقد ا مادة الكيمياء لدى طالب املرحلة الثانوية

 :يتالنحو اآل

 (مشرفاً رئيسا )محكمًا    .عبد السالم مصطفى عبد السالمأ.د/   -
 كلية.المتفرغ املناهج وطرق التدريس ب . أستاذ

   (خارجياً عضوا )محكمًا     .ثناء مليجى  السيد أ.د/    -

 .الرتبية جامعة طنطا . أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية
 (داخلياً عضوا )محكمًا                          .زبيدة حممد قرنيد/  أ.  -

 كلية.الب املناهج وطرق التدريسورئيس قسم أستاذ 
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 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

50-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 09/02/2102التىلدريس بتىلاري  
/  ةاملقدمىلىلة مىلىلن الطالبىلىل املاجســتري يف الرتبيــة رسىلىلالةعىلىلىل 

فاعليةةة النمذ ةةة احلسةةية ا   : "بعنىلىلوان  

تةةةدريس مةةةادة الدراسةةةات اال تماعيةةةة لتنميةةةة بعةةةن ماةةةارات   

الةةتفكري الغوةةةر  رالتحوةةيا لةةةدى التالميةةذ املعةةةاقني  عيةةةًا    

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، باملرحلة االبتدائية

 (داخلياً رئيسا )محكمًا                         .أبو الفتوح عبد العزيز محدىأ.د/   -
 .) من اخلارج( كليةال. أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس ب

   (محكمًا مشرفاً عضوا )   .إبراهيم حممد شعري أ.د/    -

 كلية.ال. أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس ب
 (مشرفاً  عضوا )محكماً                         .عاصم السيد حممد إمساعيلد/    -

.أستاذ مساعد متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية

 (خارجياً  عضوا )محكماً                                             .سامية احملمدي فايدد/    -
 .جامعة طنطا  –أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

50-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنـة املناقشـة وامكـمت 23/0/2106التىلدريس بتىلاري  
/ الطالىلىلىل املقدمىلىلىلة مىلىلن  املاجســـتري يف الرتبيـــة رسىلىلىلالةعىلىلىل 

اسةةتمداس اسةةرتاتيجية   : "بعنىلىلوان  

كتابةةةة املةةةذكرات اليوميةةةة لتنميةةةة ماةةةارات كتابةةةة مو ةةةول  

التعغري ا اللةة اإلجنليزية رخفن التموو مة  الكتابةة لةدى    

 :يتوذلك عىل النحو اآل"،  طالب املرحلة الثانوية

 (مشرفاً رئيسا )محكمًا                         .إميان حممد علي البشبيشي أ.د/   -
 كلية.ال. أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس ب

   (محكمًا داخلياً عضوا )   .مرفت حممد صاحل احلديدي د/    -

 كلية.المتفرغ املناهج وطرق التدريس بمساعد . أستاذ 
 (خارجياً  )محكماً عضوا                         .جيهان حممود البسيونيد/    -

 .جامعة بورسعيد –أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار



Khaled 

27 

 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

53-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 23/02/2102التىلدريس بتىلاري  
/ ةاملقدمة من الطالب يف الرتبيةدكتورا  الفلسفة  رسالةعىل 

تطةةةوير حمتةةةوى منةةةاهج   : "بعنىلىلىلوان 

معةةايري العلةةوس باملرحلةةة االبتدائيةةة للمعةةاقني  عيةةًا ا  ةةوء     

 :يتوذلك عىل النحو اآل"،   ودة التعليم

 (داخلياً رئيسا )محكمًا                         .فادية دميرتي يوسف بغدادي أ.د/   -
 كلية.ال. أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس ب

   (محكمًا مشرفاً عضوا )   .ممدوح عبد العظيم الصادق د/  أ.  -

 كلية.الالتدريس ب . أستاذ متفرغ املناهج وطرق
 (مشرفاً  عضوا )محكماً                         .إبراهيم حممد شعري/  أ.د  -

 .أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية 

 (خارجياً  عضوا )محكماً                         .فاطمة حممد عبد الوهاب/  أ.د  -
 .جامعة بنها –أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

54-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلم املنىلىلىلىلىلىلاهج  21/2/2106بىلىلىلىلىلىلالتفويض 

شكيـــل جلنــة املناقشــة ت 21/2/2106وطىلىلرق التىلىلدريس بتىلىلاري  
ــم ــفة رسىلىلالةعىلىلىل  وامك ــورا  الفلس ــة دكت املقدمىلىلة مىلىلن  يف الرتبي

فعاليةةة برنةةامج مقةةرتح   : "بعنىلىلوان / الطالىلىل 

قةةائم علةةى األسةةلوبية ا تنميةةة ماةةارات التحليلةةي األدبةةي لةةدى  

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، طالب املرحلة اإلعدادية بالعراق

 (خارجياً رئيسا )محكمًا                                               .حممد حسن املرسي أ.د/   -
 .جامعة دمياط –بكلية الرتبية املناهج وطرق التدريس متفرغ . أستاذ 

   (محكمًا داخلياً عضوا )                        .حممد السيد عبد الرازق موسى د/    -

 .بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالكلية. أستاذ 
 (مشرفاً  عضوا )محكماً                         .إبراهيم حممد أمحد علي/  دأ.  -

 .أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريس بالكلية 

 (مشرفاً  عضوا )محكماً                        .حممد السيد متولي منصور الزيين/  د  -
 .أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريس بالكلية

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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55-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنـة املناقشـة وامكـمت 23/0/2106التىلدريس بتىلاري  
ــة رسىلىلالةعىلىلىل  ــفة يف الرتبي ــورا  الفلس / املقدمىلىلة مىلىلن الطالىلىل  دكت

برنةةامج تةةدرييب مقةةرتح : "بعنىلىلوان  

لتنميةةةة املاةةةةارات املمتايةةةة ا مةةةةادة الكيميةةةاء لةةةةدى الطةةةةالب    

املعلمةةةةني بكليةةةةة الرتبيةةةةة  امعةةةةة صةةةةنعاء راجتاهةةةةاتام  ةةةةو    

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، تدريساا
 (مشرفاً رئيسا )محكمًا                       .عبد السالم مصطفى عبد السالم أ.د/   -

 .بالكليةاملناهج وطرق التدريس متفرغ . أستاذ 
   (محكمًا خارجياً عضوا )                       .هدى عبد احلميد عبد الفتاح /  أ.د  -

 .جامعة بورسعيد –ملناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية متفرغ ا. أستاذ 
 (داخلياً  عضوا )محكماً                                            .زبيدة حممد قرني/  أ.د  -

 .أستاذ ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس بالكلية 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

56-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بنىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلم املنىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 شكيـل جلنـة املناقشـة وامكـمت 23/0/2106التىلدريس بتىلاري  
/ ةاملقدمىلىلة مىلىلن الطالبىلىل دكتــورا  الفلســفة يف الرتبيــة رسىلىلالةعىلىلىل 

برنةامج مقةرتح قةائم علةى     : "بعنىلوان

الغنائية لتووي  التوورات اخلط  رتوليد املعلومةات رتقييماةا   

وذلىلك عىلىلىل "، ا العلةةوس لةةدى تالميةةذ املرحلةةة اإلعداديةةة ا ليغيةةا

 :يتلنحو اآلا
 (داخلياً رئيسا )محكمًا                       .فادية دميرتي يوسف البغدادي أ.د/   -

 .بالكليةاملناهج وطرق التدريس متفرغ . أستاذ 
   (محكمًا خارجياً عضوا )                                                       .السيد السيد شهده /  أ.د  -

 .جامعة الزقازيق –املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية متفرغ . أستاذ 
 (مشرفاً )محكمًا  عضواً                       .عبد السالم مصطفى عبد السالم أ.د/   -

 .بالكليةاملناهج وطرق التدريس متفرغ . أستاذ 

 (مشرفاً )محكمًا  عضواً                           .إبراهيم حممد شعري أ.د/   -
 .بالكليةاملناهج وطرق التدريس متفرغ . أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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57-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 أصىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم  9/2/2106بتىلىلىلىلاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 23/0/2106بتىلاري  

/ املقدمىلة مىلن الطالىل  املاجستري يف الرتبيـة

متطلغةةات جتويةةد  داء مةةدير  مةةدارع التعلةةيم : "بعنىلوان 

دراسة ميدانيةة   –األساسي ا  وء معايري القيادة راحلوكمة 

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، مبحافظة الدقالية

 (مشرفاً ئيسا )محكمًا ر                                   .حسن حممد إبراهيم حسان أ.د/   -
 .متفرغ أصول الرتبية بالكلية. أستاذ 

   (محكمًا خارجياً عضوا )                                           .علي السيد حممد الشخييب /  أ.د  -

 .جامعة عني شمس –أصول الرتبية بكلية الرتبية . أستاذ 
 (داخلياً )محكمًا  عضواً                           .صالح الدين إبراهيم معوض أ.د/   -

 .بالكلية متفرغ أصول الرتبية. أستاذ 

 (مشرفاً )محكمًا  عضواً                           .حممد إبراهيم عطوة جماهد أ.د/   -
 .بالكلية متفرغ أصول الرتبية. أستاذ 

 
للقواعد.وافقة طبقا امل : القــــــرار

58-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىلىل اقىلرتاح جملىلس قسىلم  9/2/2106بتاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 22/0/2106بتىلاري  

/ املقدمىلة مىلن الطالىل  دكتورا  الفلسفة يف الرتبيـة

توةميم بيئةة قائمةة علةى الةدمج      : "بعنىلوان  

بةةني خوةةائع العةةاا االفرتا ةةي رنظةةم إدارة الةةتعلم ر تةةةةةةةرها  

ة االسةتمداس لةدى   ة االحتيا ةات التكنولو يةة رقابلية   على تلغية 

 :يتوذلك عىل النحو اآل"، معلمي املرحلة الثانوية 

 (خارجياً ئيسا )محكمًا ر                                   .حممد عطية مخيس أ.د/   -
 .متفرغ تكنولوجيا التعليم بكلية بنات عني شمس. أستاذ 

 (مشرفاً )محكمًا  عضواً                          .عبد العزيز طلبة عبد احلميد أ.د/   -
 .تكنولوجيا التعليم بالكلية. أستاذ 

 (داخليا  )محكمًا  عضواً                           .إمساعيل حممد إمساعيل د/   -
 مساعد تكنولوجيا التعليم بالكلية.. أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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59-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىلىل اقىلرتاح جملىلس قسىلم  9/2/2106بتاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 22/0/2106بتىلاري  

 / املقدمىلة مىلن الطالىل  دكتورا  الفلسفة يف الرتبيـة
 منةا  التجةو  ا توةميم املكتغةة      : "بعنىلوان 

 االفرتا ةةةية القائمةةةة علةةةى الةةةدمج بةةةني الوةةةورة الغانوراميةةةة      

رتكنولو يا التعليم املتنقا ر ترها على تطغية  ماةارات الغحة     

وذلىلك عىلىل "،  ع  املعرفة لةدى طةالب كليةة الرتبيةة باملنوةورة     

 :يتالنحو اآل

 (داخليا  ئيسا )محكمًا ر                                   .الغريب زاهر امساعيل أ.د/   -
 .التعليم والطالب تكنولوجيا التعليم ووكيل الكلية  لشئون. أستاذ 

 (مشرفاً )محكمًا  عضواً                          .عبد العزيز طلبة عبد احلميد أ.د/   -
 .تكنولوجيا التعليم بالكلية. أستاذ 

 (خارجياً  )محكماً  عضواً                            .صفاء السيد حممود  د/   -
 .عني شمس جامعة الرتبية النوعية مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية . أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

61-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىلىل اقىلرتاح جملىلس قسىلم  9/2/2106بتاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 22/0/2106بتىلاري  

/ املقدمىلة مىلن الطالىل  املاجستري يف الرتبيـة

توةةميم بيئةةة تعلةةم قائمةةة علةةى املاةةاس    : "بعنىلىلوان  

التعةةاركية لتنميةةة ماةةارات إنتةةاج األلعةةاب اإللكرترنيةةة لةةدى      

 :يتوذلك عىل النحو اآل"،  طالب الدراسات العليا 

 (خارجياً ئيسا )محكمًا ر                                   .سعاد أمحد شاهني أ.د/   -
 تكنولوجيا التعليم بكلية  الرتبية  جامعة طنطا.أستاذ 

 (داخليا   )محكماً  عضواً                         .عبد العزيز طلبة عبد احلميد أ.د/   -
 .تكنولوجيا التعليم بالكلية. أستاذ 

 (مشرفاً  )محكماً  عضواً                        .إمساعيل حممد إمساعيل د/   -
 . مساعد تكنولوجيا التعليم بالكليةأستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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60-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىلىل اقىلرتاح جملىلس قسىلم  9/2/2106بتاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 22/0/2106بتىلاري  

/ ةاملقدمة مىلن الطالبىل املاجستري يف الرتبية

برنةةامج تةةدريغى عةة  بعةةد قةةائم علةةى األرعيةةة     : "بعنىلىلوان 

السةةةةحابية لتنميةةةةة ماةةةةارات توةةةةميم الةةةةدررع اإللكرترنيةةةةة    

 :يتوذلك عىل النحو اآل، "رإنتا اا لدى معلمى املرحلة الثانوية 

 (داخليا  ئيسا )محكمًا ر                           .عبد العزيز طلبة عبد احلميد أ.د/   -
 .تكنولوجيا التعليم بالكليةأستاذ 

 (مشرفاً  )محكماً  عضواً                          .إمساعيل حممد إمساعيل د/   -
 .مساعد تكنولوجيا التعليم بالكلية. أستاذ 

 (خارجياً  )محكماً  عضواً                         .حسناء عبد العاطى د/   -
 .طنطاجامعة الرتبية النوعية مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

60-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث  النظىلىلىلىلىلر يفمىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 تكنولوجيىلا التعلىليمبناء عىلىل اقىلرتاح جملىلس قسىلم  9/2/2106بتاري  

 رسىلالةعىلىل  شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 22/0/2106بتىلاري  

/ ةاملقدمة من الطالب املاجستري يف الرتبية

توةةةميم اسةةةرتاتيجية قائمةةةة علةةةى توييةةةم    : "بعنىلىلىلوان 

موةادر الةتعلم مفتوحةةة املوةدر لتنميةة ماةةارات إنتةاج املتةةاحم      

وذلىلك "، االفرتا ية لدى طالب الدراسات العليا بكلية الرتبيةة  

 :يتعىل النحو اآل

 (مشرفاً ئيسا )محكمًا ر                           .عبد العزيز طلبة عبد احلميد أ.د/   -
 .تكنولوجيا التعليم بالكليةأستاذ 

 (خارجياً  )محكماً  عضواً                     .محدى إمساعيل شعبان د/  أ. -

 .طنطاجامعة الرتبية النوعية أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية 

 (داخليا   )محكماً  عضواً                          .إمساعيل حممد إمساعيل د/   -
 .التعليم بالكليةتكنولوجيا مساعد . أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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63-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسجملىلىلىلس قسىلىلىلم  بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح 9/2/2106

 رسىلالةعىلىل  بـاإلحلل شكيـل جلنة املناقشة وامكـمت 23/0/2106

 /  ةاملقدمة من الطالبىل فى الرتبي  املاجس ف

اسةةتمداس سةةرد القوةةة اإللكرترنةةي لتحسةةني     "بعنىلىلوان:  

"،  ماارات التحدث رالدافعية لةدى تلميةذات املرحلةة اإلعداديةة    

 :يتوذلك عىل النحو اآل

 قبل التعديل
 )محكمًا مشرفًا( رئيساً                     .بدران عبد احلميد حسنأ.د/   -

 . املناهج وطرق التدريس بالكليةأستاذ 

 )محكمًا مشرفًا( عضواً     . علي عبد السميع قورةد/  أ. -

 متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية.أستاذ  

 )محكمًا خارجيًا( عضواً    .فاطمة أمحد املغربيأ.د/   -

 . جامعة الزقازيقاملناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية أستاذ 
 (داخلياً )محكمًا  عضواً    . مرفت حممد صاحل احلديدي د/    -

 .مساعد متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية أستاذ 

 التعديل بعد
 )محكمًا مشرفًا( عضواً                     .بدران عبد احلميد حسنأ.د/   -

 . املناهج وطرق التدريس بالكليةأستاذ 

 )محكمًا مشرفًا( رئيساً    . علي عبد السميع قورةد/  أ. -

 متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية.أستاذ  

 )محكمًا خارجيًا( عضواً                     .حممد حسن إبراهيمأ.د/   -

 . املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة الزقازيقأستاذ 
 (داخلياً )محكمًا  عضواً    . مرفت حممد صاحل احلديدي د/    -

 .مساعد متفرغ املناهج وطرق التدريس بالكلية أستاذ 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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64-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 بتىلىلىلاري املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريس بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

وافىلد )أردنىلىلى(   / لىل االط قيـد 23/0/2106

 .م2102/2106بالعام اجلامعي دكتورا  الفلسفة فى الرتبية لدرجة 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

65-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلاري  املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريس بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

 /  لىلىل االط قيــد 23/0/2106

ــى الرتبيــة لدرجــة وافىلىلد)أردنى(  ــفة ف ــورا  الفلس بالعىلىلام اجلىلىلامعي دكت

ر املجلىلىلىلىلس األعىلىلىلىلىل للجامعىلىلىلىلات بإعىلىلىلىلدادهم  م2102/2106 برشىلىلىلىلط تطبيىلىلىلىلق قىلىلىلىلرا

املنىلىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلىلرق تىلىلىلىلىلدريس اللغىلىلىلىلىلة العربيىلىلىلىلىلة   بحىلىلىلىلىلي تكمىلىلىلىلىلي  ملىلىلىلىلىلدة تسىلىلىلىلىلعة أشىلىلىلىلىلهر ىف

 واجتيازه ومناقشته بنجاح.

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

66-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري  الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلية بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

فىلىلىلدين  الطىلىلىلالب قيـــد 23/0/2106 لدرجـــة  اآليت أسىلىلىلام هم بعىلىلىلد الوا
برشىلط تطبيىلق  م2102/2106بالعام اجلىلامعي دكتورا  الفلسفة فى الرتبية 

ر املجلىلىلس األعىلىلىل للجامعىلىلات بإعىلىلدادهم بحىلىلي تكمىلىلي  ملىلىلدة تسىلىلعة أشىلىلهر ىف  قىلىلرا

 اإلرشاد النفسى واجتيازه ومناقشته بنجاح وهم:

 ) أردنى اجلنسية(  سليامن ناجى خلف -

 ) أردنى اجلنسية( مرزق الضموركامل فرحان  -

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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67-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلر ىفمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

 بتىلىلىلىلىلىلاري علىلىلىلىلىلىلم الىلىلىلىلىلىلنفس الرتبىلىلىلىلىلىلوى بنىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

 كل من : قيدإلغاء  06/0/2106

 8002/8002قيد يف العقم اجلقمعى     -
 8011/8018قيد يف العقم اجلقمعى     -
 8011/8018قيد يف العقم اجلقمعى   -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى   -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى  . -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى  . -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -
 8018/8012قيد يف العقم اجلقمعى    -

وعىلدم تسىلىلجليهم حتىلىلى اآلن ، املاجســتري فــى الرتبيــة لدرجــة املقيىلدين 

 .بثالثة إنذاراتوقد تم إنذار كل منهم 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

68-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

  / الطالىلىل منـــ  23/0/2106

( بتقدير ممتاز.املناهج وطرق التدريس ) املاجستري فى الرتبيةدرجة 

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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69-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

ــــ  23/0/2106 ـــة    /ةبىلىلىلالطال من درج
( بتقىلدير املنىلاهج وطىلرق تىلدريس اللغىلة اإلنجليزيىلة ) املاجستري فـى الرتبيـة

ممتاز.

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

71-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

ـــ  23/0/2106   / الطالىلىل من

ــة  ــةدرج ــى الرتبي ( املنىلىلاهج وطىلىلرق تىلىلدريس اللغىلىلة العربيىلىلة ) املاجســتري ف

بتقدير ممتاز.

 
وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

70-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   ىف النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

ـــ  23/0/2106 درجــة   /ةبىلىلالطال من
( بتقدير ممتاز.املناهج وطرق تدريس العلوم ) املاجستري فى الرتبية

 
 : القــــــرار

للقواعد.وافقة طبقا امل

70-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

درجــة   / الطالىلىل منـــ  23/0/2106
مىلىلع التوصىلىلية ( املنىلىلاهج وطىلىلرق التىلىلدريس) فــى الرتبيــة دكتــورا  الفلســفة

.بنشىلر الرسالة عىل نفقة اجلامعة وتبادهلا مع اجلامعات األجنبية

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل
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73-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلاري   املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريسبنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح جملىلىلىلس قسىلىلىلم  9/2/2106

درجــة   / الطالىلىل منـــ  23/0/2106
( بتقىلدير املنىلاهج وطىلرق تىلدريس العلىلوم ) فـى الرتبيـة دكتورا  الفلسـفة

ممتاز.

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

74-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

ـــ  23/0/2106 ــة   /ةبىلىلالطال من درج
( بتقدير ممتاز.أصول الرتبية ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

75-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجــة   / الطالىلىل منـــ  23/0/2106
( بتقدير ممتاز.أصول الرتبية ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

76-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   ىف النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجـة    /ةبىلالطال منـ  23/0/2106
( بتقدير ممتاز.أصول الرتبية ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل
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77-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجـة    / الطالىل منـ  23/0/2106
(.أصول الرتبية ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

78-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلةبنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجـة    / الطالىل منـ  23/0/2106
(.أصول الرتبية ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

79-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلىلية بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجـــة    /ةبىلىلىلالطال منــــ  23/0/2106
.بتقدير ممتاز (الصحة النفسية  ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

81-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلىلية بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

 /ةبىلالطال منـــ  23/0/2106

(.الصحة النفسية  ) فى الرتبية دكتورا  الفلسفةدرجة   

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل
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80-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري   الصىلىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلىلية بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

   / الطالىل منـ  23/0/2106

(.الصحة النفسية  ) فى الرتبية دكتورا  الفلسفةدرجة 

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

80-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

بتىلىلىلىلىلىلىلاري   تكنولوجيىلىلىلىلىلىلىلا التعلىلىلىلىلىلىلىليم بنىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلم  9/2/2106

درجـة    /ةبىلالطال منـ  22/0/2106
(.تكنولوجيا التعليم  ) فى الرتبية املاجستري

 
 : القــــــرار

وافقة طبقا للقواعد.امل

83-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري  عىلىلىلدم ىف  النظىلىلىلرمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

/  لطالىل ا قبول عذر اقىلرتاحعىلىل  9/2/2106

شىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلام العىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلد 

 صةةةةو  مةةةةادة   امتحةةةةا  عةةةة  عةةةةدس ح ةةةةورة )احلاسىلىلىل  اآلىل( 

، وذلىلىلك بسىلىلب  تواجىلىلده بىلىلالقوات س1/2/2112 االتةةنني(  يةةوس الرتبيةةة

 .املسلحة

 
 .على ماجاء بقرار اللجنة وافقة امل : القــــــرار
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84-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري  عىلىلىلدم ىف  النظىلىلىلرمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

 /  لطالىل ا قبول عذر اقرتاحعىل  9/2/2106

شىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلام العىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلد 

(  يةوس    صةو  الرتبيةة  ع  عدس ح ورة مةادة    )احلاس  اآلىل( 

 .جتنيده بالقوات املسلحة، وذلك بسب  س1/2/2112 االتنني

 
 .وافقة على ماجاء بقرار اللجنةامل : القــــــرار

85-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري  عىلىلىلدم ىف  النظىلىلىلرمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

/  لطالىل ا قبول عذر اقىلرتاحعىلىل  9/2/2106

)نظىلىلىلىلىلىلىلام العىلىلىلىلىلىلىلام بالىلىلىلىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلىلىلىلة   املقيىلىلىلىلىلىلىلد  

 صةةةو  عةةة  عةةةدس ح ةةةورة مةةةادة   )اللغىلىلىلة العربيىلىلىلة( شىلىلعبة الواحد(

، وذلىلىلك بسىلىلب  جتنيىلىلده بىلىلالقوات س1/2/2112 االتةةنني(  يةةوس  الرتبيةةة

 .املسلحة

 
 .وافقة على ماجاء بقرار اللجنةامل : القــــــرار

86-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري   يف عىلىلىلدم النظىلىلىلرمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

/  لطالىل ا قبـول عـذر اقرتاحعىل  9/2/2106

شىلىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلىلام العىلىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلىلد  

(  يةةةوس   صةةةو  الرتبيةةةة عةةة  عةةةدس ح ةةةورة مةةةادة     )التىلىلىلاري ( 

 .املسلحة، وذلك بسب  جتنيده بالقوات س1/2/2112 االتنني

 
 .وافقة على ماجاء بقرار اللجنةامل : القــــــرار
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87-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة الدراسىلىلىلات العليىلىلىلا والبحىلىلىلوث بتىلىلىلاري  عىلىلىلدم ىف  النظىلىلىلرمىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن  : املوضوع موا

 /  لطالبىلةا قبـول عـذر اقىلرتاحعىل  9/2/2106

شعبة الواحد(بالدبلوم العامة يف الرتبية )نظام العام   املقيدة  

(  يةوس    صةو  الرتبيةة  مادة    اع  عدس ح وره)اللغىلة العربيىلة( 

 .، وذلك بسب  حادث بالطريقس1/2/2112 اإلتنني

 
 .على ماجاء بقرار اللجنةوافقة امل : القــــــرار

88-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالبىلىلةا قبــول عــذر اقىلىلرتاحعىلىلىل  9/2/2106

شىلىلعبة بالىلىلدبلوم العامىلىلة يف الرتبيىلىلة )نظىلىلام العىلىلام الواحد(  املقيىلىلدة  

عةةةة  عةةةةدس ح ةةةةورها مةةةةادة   طةةةةرق التةةةةدريس   )احلاسىلىلىلىل  اآلىل( 

تةةنني  رمةةادة  صةةو  الرتبيةةة يةةوس اإل    01/1/2112للعةةاديني (  يةةوس  

 .، وذلك بسب  وفاة والدهاس1/2/2112

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

89-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالبىلىلىلةا قبـــول عـــذر اقىلىلىلرتاحعىلىلىلىل  9/2/2106

شىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلام العىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلدة 

عةةةة  عةةةةدس ح ةةةةورها مةةةةادة   طةةةةرق التةةةةدريس   )احلاسىلىلىلىل  اآلىل( 

وفىلىلىلق وذلىلىلىلك بسىلىلىلب  مرضىلىلىلها ) 01/1/2112للعةةةاديني (  يةةةوس األربعةةةاء    

 .التقرير الطبى(

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل
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91-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالبىلىلةا قبــول عــذر اقىلىلرتاحعىلىل  9/2/2106

شىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلام العىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلدة 

ع  عدس ح ورها مادة   تكنولو يا التعليم(  )الفلسفة واالجتامع( 

 .وذلك بسب  حادث طريق 0/2/2112يوس األربعاء  

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

90-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالبىلةا قبول عذر اقىلرتاحعىلىل  9/2/2106

شىلىلىلىلعبة بالىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلام العىلىلىلىلام الواحد(  املقيىلىلىلىلدة 

طةرق التةدريس   مةادة     اع  عدس ح وره)الفلسفة واالجىلتامع( 

 .وذلك بسب  حادث طريق 01/1/2112 األربعاء  (  يوسللعاديني

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

90-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

 /  لطالبىلةا قبول عذر اقىلرتاحعىل  9/2/2106

)اللغىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلىلعبة العىلىلىلىلىلىلام الواحد(بالىلىلىلىلىلىلدبلوم العامىلىلىلىلىلىلة يف الرتبيىلىلىلىلىلىلة )نظىلىلىلىلىلىلام   املقيىلىلىلىلىلىلدة

طةةةةرق التةةةةدريس  مةةةةادة    اعةةةة  عةةةةدس ح ةةةةوره  نجليزيىلىلىلىلة( اإل

 .وذلك بسب  حادث طريق 01/1/2112 األربعاء  (  يوسللعاديني

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

93-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالبىلىلةا قبــول عــذر اقىلىلرتاحعىلىلىل  9/2/2106

)اللغىلة شىلعبة بالدبلوم العامة يف الرتبية )نظام العىلام الواحد( املقيدة 

امتحانةةات الفوةةا الدراسةةى    اعةة  عةةدس ح ةةوره  اإلنجليزيىلىلة( 

 .، وذلك بسب  مرضها ) وفق التقرير الطبى(األر  

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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94-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

/  لطالىلىل اتعــديل اســم  اقىلىلرتاحعىلىلىل  9/2/2106

احلاصىلىلل عىلىلىلىل الىلىلىلدبلوم املهنيىلىلة يف الرتبيىلىلىلة للعىلىلىلام اجلىلىلىلامعى    

 ./ إىل 2103/2102

 
 للقواعد.وافقة طبقا امل : القــــــرار

95-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

 تشـــكيل قسىلىلىلم املنىلىلىلاهج وطىلىلىلرق التىلىلىلدريس بالكليىلىلىلةاقىلىلىلرتاح عىلىلىلىل  9/2/2106

مرحلىلة الليسىلانس والبكىلالوريوس طىلالب ل التدريب امليـدانىمنسق  

للعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام اجلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامعي  الثىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانىللفصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدرا  ومرحلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا 

 م ع  التايل:2102/2106

 الفرقة والشعبة االسم م

 دبلوم مهنى ) طرق تدريس التخصص للشع  األدبية( د. آمال عبدربه إبراهيم 0

 دبلوم مهنى ) معلم الفئات اخلاصة( د. رفقى إبراهيم سليامن 2

 ) طرق تدريس التخصص للشع  العلمية(  دبلوم  مهنى د. حممد رشدى أبو شامة 3

2 
دبلوم مهنى ) مناهج وطرق تدريس العلوم والرياضيات  د. إيامن حممد جاد املوىل

 باللغة اإلنجليزية(

 إدارة مدرسية( –دبلوم تفرغ ) جغرافيا  د. أمانى عىل السيد رج  2

 دبلوم تفرغ  ) تاري ( د. رشين السيد إبراهيم  6

 دبلوم تفرغ )  لغة عربية( أمحد خمتارد. إهياب  2

 مالبس جاهزة( –دبلوم تفرغ ) لغة إنجليزية  د. سامح رزق رمضان 2

 رياضيات( -حاس   –دبلوم تفرغ ) علوم  د. رحاب محدته أبو الغيط 9

 مواد جتارية( –دبلوم تفرغ ) لغة فرنسية  د. هبة عطية عىل سامل 01

 دبلوم تفرغ ) إرشاف اجتامعى( د. هتانى عطية حممود  00

 علم النفس ( –دبلوم تفرغ )الفلسفة واالجتامع  د. عبد اجلواد حممد  عبداحلميد 02
 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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96-  
ىف موافقة جلنة الدراسات العليا والبحوث بتاري   النظرمذكرة بشنن  : املوضوع

اعتمـاد تكنولوجيا التعليم على قسم  جملسعىل اقرتاح  9/2/2106
للطالب المسجلين لدرجتي الماجستير  التقاريــر السنويــة

 م على النحو التالي:5102للعام الجامعي والدكتوراه 
  درجة الماجستير:طالب 

 السعيد أمحد حممد أمحد -0

 حنان صربي حسانني خطاب -2

 رشا ع  عبد العظيم السيد وايل -3

 رضا نبيل الوزيري السيد عوف -4

 ميادة حسني حسن عبد اجلواد حممود -5

 أمحد عبد الفتاح حممد عمر -6

 أمل حممد حممد الدرباوي -7

 دعاء السيد حممد موسى -8

 سناء حممد عبد املنعم ع  أمحد البغدادي -9

 عادل حممد حممد ع  -11

 عمر حممد رمضان أبو زيد -11

 حممد السيد أمحد حممد سلامن -12

 اهى صربي حسن عىل طه -13

 وليد أمحد حممود شعي  -14

 معوض السيد قويطهالسيد  -15

 ايه إبراهيم حممد حممد شعري -16

 حسناء بسيوين عبد العظيم معوض عامره -17

 صابرين املهدي عبد املطل  أمحد صالح -18

 نجوى الشامي الشامي حممد -19

 رشين عوضني حممد بشار -21

 دينا صالح عزت املتويل أمحد عطيه -21

 السيد حمسن حيي عامر اجلوهري -22

 هبة أمحد عثامن عثامن  -23

 السيد بلده السيد أبو احلسن -22

 سلوى مصطفى كامل عباس -22

 حممد إبراهيم عبد اهلل إبراهيم -26

 نجوى عبد التواب الربى املتوىل -22

 :طالب درجة الدكتوراه 

 عبد الرمحن عبد املوجود حسن ع  -22
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 مروة حممود سعد خليفه -29

 أحالم حممد السيد عبد اهلل -31

 رنا حمفوظ حممد محدي ف اد -30

 جيهان موسى اسامعيل يوسف -32

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

97-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

  بتىلىلىلىلىلىلىلىلاري  قسىلىلىلىلىلىلىلىلم الصىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلية  جملىلىلىلىلىلىلىلىلسعىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح  9/2/2106

ـــكيل بالكليىلىلىلة  23/0/2106 ـــة تش ـــ ي  األوراال احمت اني تص
فىلىلىلدين لدرجىلىلىلة دكتىلىلىلوراهطىلىلىلالب للوالشـــف ية  الفلسىلىلىلفة يف الرتبيىلىلىلة  الوا

 (3مرفق ) .م2102/2106للعام اجلامعي  األولالفصل الدرا  

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

98-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

  بتىلاري  قسىلم املنىلاهج وطىلرق التىلدريس  جملسعىل اقرتاح  9/2/2106

ـــكيل بالكليىلىلىلة  23/0/2106 ـــة تش ـــ ي  األوراال احمت اني تص
فىلىلىلدين لدرجىلىلىلة دكتىلىلىلوراهطىلىلىلالب للوالشـــف ية  الفلسىلىلىلفة يف الرتبيىلىلىلة  الوا

 (2مرفق ) .م2102/2106للعام اجلامعي  األولالفصل الدرا  

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

99-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   ىف النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع موا

بتىلىلىلىلىلىلىلىلاري     الصىلىلىلىلىلىلىلىلحة النفسىلىلىلىلىلىلىلىلية قسىلىلىلىلىلىلىلىلم جملىلىلىلىلىلىلىلىلسعىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح  9/2/2106

ــكيلبالكليىلىلة  22/00/2102 ــف ية تش ــات الش ــا  احمت ان  جل

للعىلىلىلىلىلىلام  األولالفصىلىلىلىلىلىلل الىلىلىلىلىلىلدرا  دراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا لطىلىلىلىلىلىلالب مرحلىلىلىلىلىلىلة ال

 (2مرفق ) .م2102/2106اجلامعي 

 
 طبقا للقواعد.وافقة امل : القــــــرار
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011-  
تاري     ب تكنولوجيا التعليمقسم  اقرتاحيف مذكرة بشنن النظر  : املوضوع

لطالب الدراسات  توزي  املقررات الدراسية 02/02/2102

 م.2102/2106للفصل الدرا  الثاين للعام اجلامعي  اإلسالمية

 (6مرفق ) 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

010-  
فقىلىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة الدراسىلىلىلىلىلىلات العليىلىلىلىلىلىلا والبحىلىلىلىلىلىلوث بتىلىلىلىلىلىلاري   النظىلىلىلىلىلىلرمىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلنن  : املوضوع ىف موا

  بتىلاري  قسىلم املنىلاهج وطىلرق التىلدريس  جملسعىل اقرتاح  9/2/2106

ــد بالكليىلىلة  23/0/2106  السىلىليد ن

أسىلىلىلىلتاذ منىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلرق تىلىلىلىلدريس اللغىلىلىلىلة الفرنسىلىلىلىلية بكليىلىلىلىلة الرتبيىلىلىلىلة جامعىلىلىلىلة 

قىلع سىلىلىلاعتني  بصىلفته السادات للقيام بتدريس مقرر ّتصىصىل متقىلدم بوا

مرشفا عىل الباحثة / نوال حممد ممدوح املسجلة لدرجىلة املاجسىلتري يف 

 .م2102/2106للعام اجلامعي  الرتبية 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

 الثقافية العالقات

 

010-  
فقىلة  : املوضوع  01/2/2106بتىلىلاري  اخلارجيىلة   العالقىلىلات الثقافيىلةجلنىلىلة مىلذكرة بشىلنن موا

بالكليىلىلىلة  23/0/2106أصىلىلىلول الرتبيىلىلىلة بتىلىلىلاري    جملىلىلىلس قسىلىلىلم بنىلىلىلاء عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح 

األسىلىلتاذ املتفىلىلرغ   السىلىليد أ.د./  ترشــي 

التنفيىلىلىلىلىلذى للتعىلىلىلىلىلاون  الثقىلىلىلىلىلاىف بىلىلىلىلىلني حكومىلىلىلىلىلة للسىلىلىلىلىلفر عىلىلىلىلىلىل الربنىلىلىلىلىلامج  بالقسىلىلىلىلىلم ذاتىلىلىلىلىله

م  ئرية الديمقراطية الشعبية لألعوا  .2102/2102ج.م.ع. واحلكومة اجلزا

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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013-  
فقىلىلىلىلىلة  : املوضوع بىلىلىلىلىلالتفويض بتىلىلىلىلىلاري  اخلارجيىلىلىلىلىلة   العالقىلىلىلىلىلات الثقافيىلىلىلىلىلةجلنىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن موا

أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري    جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح  06/2/2106

السىلىلىليد أ.د./  حضــــوربالكليىلىلىلة  2/2/2106

املىل متر العلمىلى الىلدوىل )بدون بحىلي(  األستاذ املتفرغ بالقسم ذاته  

)  بعنىلىلىلىلىلىلىلوان : الثىلىلىلىلىلىلىلانى للقيىلىلىلىلىلىلىلاس والتقىلىلىلىلىلىلىلويم يف مىلىلىلىلىلىلىلص

( خىلىلالل 

بمركز القياس والتقويم بجامعة  30/2/2106إىل  31/2/2106الفرتة من 

 نفقات من اجلامعة.بدون ؛ وذلك الزقازيق

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

014-  
فقىلىلىلىلىلة  : املوضوع بىلىلىلىلىلالتفويض بتىلىلىلىلىلاري  اخلارجيىلىلىلىلىلة   العالقىلىلىلىلىلات الثقافيىلىلىلىلىلةجلنىلىلىلىلىلة مىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن موا

أصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلول الرتبيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة بتىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاري    جملىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم بنىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلاء عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرتاح  06/2/2106

 كل من : حضوربالكلية  2/2/2106

األسىلىلىلتاذ املتفىلىلىلرغ   السىلىلىليد أ.د./  -

 .)بدون بحي(  بالقسم ذاته

ووكيىلىلىلل  علىلىلىلم الىلىلىلنفس الرتبىلىلىلوى أسىلىلىلتاذالسىلىلىليد أ.د. حممىلىلىلد عبىلىلىلد السىلىلىلميع رزق   -

 الكلية  لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة )بدون بحي( .

)  : بعنىلوانالعلمىلىلى املىل متر 

 30/2/2106إىل  31/2/2106( خىلىلالل الفىلىلرتة مىلىلن 

 نفقات من اجلامعة.بدون ؛ وذلك املنوفية بجامعة  بكلية الرتبية النوعية

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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بالــــشئضون الط  

 

015-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

لطالىل  /ا قبول عـذر عىل اقىلرتاح 01/2/2106

للمىلرة نجليزيىلة مىلن اخلىلارج )اللغىلة اإلشىلعبة رابعة أدبىلى املقيد  بالفرقة ال  

للعىلىلىلام  الفوةةةا الدراسةةةى األر امتحانةةةات  عةةة  عةةةدس ح ةةةورة( ثانيىلىلىلةال

 .مرضه ) وفق التقرير الطبى(بسب  ، وذلك 2102/2106 اجلامعى

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

016-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

لطالبىلة / ا قبول عذر عىل اقرتاح 01/2/2106

عىلىلداد معلمىلىلي بربنىلىلامج إ (ءكيميىلىلا)املقيىلىلدة  بالفرقىلىلة األويل علمىلىلي شىلىلعبة   

عة  عةدس ح ةورها    العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزيىلة ) للمىلرة األويل ( 

، وذلىلىلك س01/1/2112(  يةوس السةغت   مقةرر اختيةار   تربيةةة بيئيةة    مةادة 

 بسب  حادث بالطريق.

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

017-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

ة / الطالبىلىل قبــول عــذر عىلىلىل اقىلىلرتاح 01/2/2106

 باقية لإلعادةاملقيدة بالفرقة الرابعة أديب شعبة علم النفس   

مةةةةادة   سةةةةيكولو ية صةةةةعوبات  عةةةدس ح ةةةةورها  عةةةة  (للمىلىلىلرة األويل)

م ، وذلىلىلىلىلك بسىلىلىلىلب  رعايىلىلىلىلة 2102، ودور سىلىلىلىلبتمرب س2112( درر ينةةةةاير الةةةةتعلم

 الطفل. 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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018-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

الطالبىلىلة /  قبــول عــذر عىلىلىل اقىلىلرتاح 01/2/2106

(  شعبة لغة عربية ) للمرة األويلاملقيدة بالفرقة الثانية أديب  

بالعىلىلام اجلىلىلىلامعي  عةة  عةةدس دخوكةةا امتحانةةات الفوةةا الدراسةةي األر       

 .  ) وفق التقرير الطبى(م، وذلك بسب  مرضها 2102/2106

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

019-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

نورهقن حممةد حممةد قةوق     الطالبىلة /  قبول عذر عىل اقىلرتاح 01/2/2106

املقيىلىلدة بالفرقىلىلة األويل أديب شىلىلعبة لغىلىلة إنجليزيىلىلة ) للمىلىلرة األويل ( الئحىلىلة   متةةول 

 تربيةة بيئيةة (    ع  عدس ح ورها مادة مقرر تقةاا اختيةار   حديثة 

 وذلك بسب  سفرها ألداء العمرة. ،س01/1/2112يوس السغت 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

001-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

الطالبىلة /  قبـول عـذر عىل اقىلرتاح 01/2/2106

بعىلىلة أديب شىلىلعبة لغىلىلة إنجليزيىلىلة ) للمىلىلرة األويل ( عىلىلن    املقيىلىلدة بالفرقىلىلة الرا

نفس اللةةةةو  ( يةةةوس السةةةغت املوافةةة  الةةة  علةةةم  مةةةادة اعةةةدس ح ةةةوره

 س،10/1/2112، رمةةادة   طةةرق تةةدريس ( يةةوس األربعةةاء املوافةة   9/1/2112

 .  ) وفق التقرير الطبى( وذلك بسب  مرضها

 
 طبقا للقواعد.وافقة امل : القــــــرار
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000-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

الطالبىلىلىلة /  قبـــول عـــذر عىلىلىلىل اقىلىلىلرتاح 01/2/2106

شىلىلىلىلعبة لغىلىلىلىلة  املقيىلىلىلىلدة بالفرقىلىلىلىلة الثالثىلىلىلىلة تعلىلىلىلىليم أسىلىلىلىلا  أديب   

( عدس ح ةورها مةادة  قوةة   ع  للمرة األويل ( الئحة حديثىلة إنجليزيىلىلىلىلىلىلىلىلىلة )

 ، وذلك بسب  والدهتا. س22/1/2112يوس اخلميس املواف  

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

000-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

ــذر عىلىلىل اقىلىلرتاح 01/2/2106 ــول ع الطالبىلىلة /  قب

شىلىلىلىلعبة دراسىلىلىلىلات  املقيىلىلىلىلدة بالفرقىلىلىلىلة األويل تعلىلىلىلىليم أسىلىلىلىلا  أديب  

عةةة  عةةةدس ح ةةةورها امتحانةةةات   للمىلىلىلرة األويل ( الئحىلىلىلة حديثىلىلىلة اجتامعيىلىلىلىلة )

 ، وذلك بسب  رعاية الطفل.2112/2112للعاس ارامعى 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

003-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

 الطالىل  /  قبول عذر عىل اقرتاح 01/2/2106

أديب شىلىلعبة تىلىلاري  ) للمىلىلرة األويل ( الئحىلىلة املقيىلىلد بالفرقىلىلة الثانيىلىلة  

ع  عدس ح ورة مةادة   ارةرافيةا اإلقليميةة ( يةوس اخلمةيس      حديثة 

 . ) وفق التقرير الطبى( ، وذلك بسب  مرضهس21/1/2112 املواف 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار



Khaled 

51 

 20/2/2061واملمتد حتى يوم السبت املوافق  61/2/2061 املوافقالثالثاء  ( يوم222اجتماع جملس الكلية رقم )حمضر 

004-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

الطالبىلة /  قبــول عــذر عىلىل اقىلىلرتاح 01/2/2106

بعىلىلىلة أديب  شىلىلىلعبة لغىلىلىلة إنجليزيىلىلىلة ) للمىلىلىلرة     املقيىلىلىلدة بالفرقىلىلىلة الرا

عةدس ح ةةورها مةادة   املنةةاهج ( يةوس األربعةةاء    األويل ( الئحىلة حديثىلة عىلن 

 وذلك بسب  مرضها. ، س22/1/2112 املواف 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

005-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

حممود أمحةد بدةد ايميةد    الطالىل  /  قبول عذر عىل اقرتاح 01/2/2106

املقيد بالفرقة األويل أديب شعبة لغة إنجليزية ) للمرة الثانيىلة ( الئحىلة  سيد أمحد 

للعىلىلىلام  عةةةدس ح ةةةورة امتحانةةةات الفوةةةا الدراسةةةي األر     حديثىلىلىلة عىلىلىلن 

 . )وفق التقرير الطبى( م، وذلك بسب  مرضه2102/2106اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

006-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

الطالبىلة /  قبول عذر عىل اقرتاح 01/2/2106

فيىلىلىلىلا ) للمىلىلىلرة األويل ( الئحىلىلىلىلة    املقيىلىلىلدة بالفرقىلىلىلىلة الثالثىلىلىلة أديب شىلىلىلعبة جغرا

احلةةدي  يةةوس األحةةد   تةةاريا العةةرب ة : عةةدس ح ةةورها مةةاد حديثىلىلة عىلىلن 

تاريا العرب املعاصر يوس اخلميس املوافة    :/، رمادة11/1/2112املواف  

 .)وفق التقرير الطبى( وذلك بسب  مرضها س (21/1/2112

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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007-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

 اخلرجيىلة /  تعديل نتيجة عىل اقرتاح 01/2/2106

شىلعبة التعلىليم االبتىلدائي ّتصىلص اللغىلة اإلنجليزيىلة دور مىلايو    

م بتقىلىلىلىلىلىلدير عىلىلىلىلىلىلام ) جيىلىلىلىلىلىلد// ( حلىلىلىلىلىلىلدوث اخىلىلىلىلىلىلتالف يف املجمىلىلىلىلىلىلوع الرتاكمىلىلىلىلىلىلي 2110

 للخرجية دون تغيري للتقدير الرتاكمي ع  النحو التايل:     

 اجملموع بعد التعديل اجملموع قبل التعديل الفرقة
 549/851 549/851 1997/1998األولي 
 533/851 1998/1999الثانية 

 مقبول %62171بنسبة 
587/851 

 جيد// %69115بنسبة
 1162/1511 1162/1511 1999/2111الثالثة 
 1193/1425 1193/1425 2111/2111الرابعة 

 3337/4625 المجموع التراكمي
 جيد// %72115بنسبة

3391/4625 
  جيد// %7311بنسبة 

 
 للقواعد.وافقة طبقا امل : القــــــرار

008-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

 جملىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم املنىلىلىلىلىلىلاهج وطىلىلىلىلىلرق التىلىلىلىلىلىلدريس  عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاحبنىلىلىلىلىلاء  01/2/2106

 لطىلىلالب الفرقىلىلة الثانيىلىلة بىلىلرامج مميىلىلزةجلــا  احبتبــارات الشــف ية تشــكيل 

 (2مرفق ) م.2102/2106لفصل الدرا  األول للعىلىلام اجلامعي ا

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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009-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

ــ ي  كليىلىلة الرتبيىلىلة الرياضىلىلية  عىلىلىل اقىلىلرتاحبنىلىلاء  01/2/2106 ــكيل تص تش
 ةلسـات الشـف يواجلرات املوسـيقية  امادة امل ارات امركية وامل 

للفرقىلىلة الثانيىلة أسىلىلا  علىلىلوم مميىلز للفصىلىلل الىلىلدرا  األول للعىلىلىلىلام  ةوالتطبيقيــ

 (2مرفق ) م.2102/2106اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

001-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

ــكيل كليىلىلة الرتبيىلىلة الرياضىلىلية  عىلىلىل اقىلىلرتاحبنىلىلاء  01/2/2106 ــات تش جلس
الشف   والتطبيق  ملادة امل ارات املوسيقية + جلسـات الشـف   

لفصىلىلل الىلىلىلدرا  األول املىلىلىلادة املهىلىلارات احلركيىلىلة للفرقىلىلة الثانيىلىلة  والتطبيقــ 

 (9مرفق ) م.2102/2106للعام اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

000-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

تشـكيل قسم الفلسىلفة بكليىلة اآلداب جملس  عىل اقرتاحبناء  01/2/2106
ــاداألوراال اح ــة مل ــفة مت اني ــدبل إا الفلس لفصىلىلل الفرقىلىلة األويل لة م

 (01مرفق )م. 2102/2106الدرا  األول للعام اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

000-  
 : املوضوع

فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

قسىلىلم الرياضىليات بكليىلىلة العلىلوم بشىلىلنن جملىلس  عىلىل اقىلىلرتاحبنىلاء  01/2/2106

لفصل لطالب مرحلة البكالوريوس ااألوراال احمت انية ص ي  شكيل تت

 (00مرفق ) م.2102/2106الدرا  األول للعام اجلامعي 
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 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

003-  
 : املوضوع

فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

قسىلىلم الرياضىليات بكليىلىلة العلىلوم بشىلىلنن جملىلس  عىلىل اقىلىلرتاحبنىلاء  01/2/2106

ــكيل تت لفصىلىلل املميىلىلزة اربامج لطىلىلالب الىلىلاألوراال احمت انيــة صــ ي  ش

 (02مرفق )م. 2102/2106الدرا  األول للعام اجلامعي 

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

004-  
 : املوضوع

فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

شــكيل تقسىلىلم النبىلىلات بكليىلىلة العلىلىلوم جملىلىلس  عىلىلىل اقىلىلرتاحبنىلىلاء  01/2/2106
لفصل الىلدرا  ا مرحلة البكالوريوسلطالب  األوراال احمت انيةص ي  ت

 (03مرفق )م. 212/2106األول للعام اجلامعي 

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

005-  
 : املوضوع

فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

شــكيل تالنبىلىلات بكليىلىلة العلىلىلوم جملىلىلس قسىلىلم  عىلىلىل اقىلىلرتاحبنىلىلاء  01/2/2106
لطىلالب الفرقىلة األويل والثانيىلة للىلربامج املميىلزة األوراال احمت انية ص ي  ت

 م.2102/2106غىلىلىلة اإلنجليزيىلىلىلىلة للفصىلىلىلل الىلىلىلىلدرا  األول للعىلىلىلام اجلىلىلىلىلامعي لبال

 (02مرفق )

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

006-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

تشــكيل سىلىلم النبىلىلات بكليىلىلة العلىلىلوم قجملىلىلس  عىلىلىل اقىلىلرتاحبنىلىلاء  01/2/2106
ــاجل ــو ةلســات العملي للفصىلىلل  مرحلىلىلة البكىلىلالوريوسلطىلىلالب  ةالتطبيقي

 (02مرفق ) م.2102/2106الدرا  األول للعام اجلامعي 

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل
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007-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

النبىلىلىلىلىلات بكليىلىلىلىلىلة العلىلىلىلىلىلوم بيىلىلىلىلىلان جملىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلم  عىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلرتاحبنىلىلىلىلىلاء  01/2/2106

لطالب الفرقىلة األويل والثانيىلة للىلربامج املميىلزة  جلسات العمل  التطبيق 

 (06مرفق )م.2102/2106للفصل الدرا  األول للعام اجلامعي

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

008-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

تشــكيل قسىلم الفيزيىلىلاء بكليىلة العلىلىلوم جملىلس  عىلىل اقىلىلرتاحبنىلاء  01/2/2106
لطىلالب مرحلىلة  التخلفـاتو ةي الشفت ريرية واحمت انات ال تص ي 

لفصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلل الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدرا  األول للعىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلام اجلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلامعي ا الليسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلانس والبكىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلالوريوس

 (02مرفق )م. 2102/2106

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

009-  
فقىلىلىلىلىلة جلنىلىلىلىلىلىلة شىلىلىلىلىلئون التعلىلىلىلىلىلىليم والطىلىلىلىلىلالب بتىلىلىلىلىلىلاري   : املوضوع مىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلنن النظىلىلىلىلىلىلر يف موا

قسىلىلىلىلىلىلم اللغىلىلىلىلىلىلات األجنبيىلىلىلىلىلىلة بالكليىلىلىلىلىلىلة جملىلىلىلىلىلىلس  عىلىلىلىلىلىلىل اقىلىلىلىلىلىلرتاحبنىلىلىلىلىلىلاء  01/2/2106

ــديل  ــية تع ــررات الدراس ــ  املق ) اللغىلىلة اإلنجليزيىلىلة ل اللغىلىلة  ةلشىلىلعبتوزي

الفرنسية ل اللغة اإلنجليزية لغىلري املتخصصىلني ( للفصىلل الىلدرا  الثىلاين للعىلام 

 (02مرفق ) م.2102/2106اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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031-  
فقىلىلىلة جلنىلىلىلة  : املوضوع  2/2/2102شىلىلىلئون التعلىلىلىليم والطىلىلىلالب بتىلىلىلاري  مىلىلىلذكرة بشىلىلىلنن النظىلىلىلر يف موا

كليىلة يف العىلام بال حتديد األعداد املقـرتح قبواـا بالفرقـة األوا عىل اقىلرتاح

اجلىلىلىلىلىلدول التىلىلىلىلىلاىل يبىلىلىلىلىلني األعىلىلىلىلىلداد املقىلىلىلىلىلرتح قبوهلىلىلىلىلىلا بالفرقىلىلىلىلىلة و م2106/2102اجلىلىلىلىلىلامعي 

 : 2106/2102بالكلية للعام اجلامعى 

 الشعبة

أعداد الطالب 

املقرتح قبوهلا يف 

جملس الكلية يف العام 

اجلامعى 

2102/2106 

أعداد الطالب 

رشحني من مكت  امل

التنسيق يف العام 

اجلامعى 

2102/2106 

أعداد الطالب الذين أمتوا 

إجراءات قيدهم يف العام 

 2102/2106اجلامعى 

أعداد الطالب املقرتح قبوهلا 

 يف العام اجلامعى 

 

2106/2102 

 / دراسة باللغة العربية وبرنامج إعداد املعلم والعلوم والرياضيات باللغة االنجليزية  علمى عىلام

 269 220 321 علمى رياضة
223 

211 
 مميز 26

 291 211 211 علمى علوم
206 

221 
 مميز 012

 أدبى عام 

 0211 292 226 0611 شعبة أدبى عام 

 تعليم ابتدائى علمى

 211 شعبة الرياضيات

293 

02 02 221 

 212 221 شعبة العلوم
202 

211 
 مميز 29

 تعليم ابتدائى أدبى

شعبة تعليم 

 ابتدائى أدبى 
211 622 226 211 

 الرتبية اخلاصة

شعبة الرتبية 

 اخلاصة
 211 حتويالت 262 -- حتويالت 211

 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

030-  
تاري     ب تكنولوجيا التعليمقسم  اقرتاحيف مذكرة بشنن النظر  : املوضوع

لطالب مرحلة الليسانس  توزي  املقررات الدراسية 02/02/2102

 م.2102/2106للفصل الدرا  الثاين للعام اجلامعي  والبكالوريوس

 (09 مرفق )

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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030-  
جملس قسم اللغة العربية والدراسات  اقرتاحيف مذكرة بشنن النظر  : املوضوع

لطالب مرحلة  توزي  املقررات الدراسية 6/2/2106تاري   ب اإلسالمية

للفصل الدرا  الثاين للعام اجلامعي  الليسانس والبكالوريوس

 (21مرفق )  م.2102/2106

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

033-  
تاري   ب جملس قسم املواد االجتامعيةقسم  اقرتاحيف مذكرة بشنن النظر  : املوضوع

لطالب مرحلة الليسانس  توزي  املقررات الدراسية 02/0/2106

 م.2102/2106للفصل الدرا  الثاين للعام اجلامعي  والبكالوريوس

 (20مرفق ) 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

034-  
مذكرة بشنن النظر يف موافقة جلنة شئون التعليم والطالب بتاري   : املوضوع

الفتقح مدحي  بددالطالبة /  تص ي  اسم عىل اقرتاحبناء  01/2/2106

املقيدة بالفرقة الرابعة تعليم أسا  أديب شعبة لغة إنجليزية بالعام  فتح  حممد

 .مدحي  بدد الفتقح فتح  حممد حجقزي/ م، إيل 2102/2106اجلامعي 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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 شئون أعضاء هيئة التدريس

 واملدرسني املساعدين واملعيدين

 

 شئون العاملني -أ 

035-  
فقىلة جملىلس مقدمة من إدارة الشئون اإلداريىلة مذكرة  : املوضوع بشىلنن النظىلر يف موا

ـــن اقىلىلىلرتاح 23/0/2106بتىلىلىلاري   أصىلىلىلول الرتبيىلىلىلةقسىلىلىلم  السىلىلىليد /  تعي

 بالقسىلم ذاتىله ىف وفيفىلة مىلدرس عيىلدامل   

ىف املاجسىلىلىلتري وذلىلىلىلك نظىلىلىلرا حلصىلىلىلوله عىلىلىلىل درجىلىلىلة  ذاتىلىلىله القسىلىلىلمب مسىلىلىلاعد

 .(أصول الرتبية)ّتصص   الرتبية

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار

036-  
فقىلة جملىلس مقدمة من إدارة الشئون اإلداريىلة مذكرة  : املوضوع بشىلنن النظىلر يف موا

ـــن اقىلىلىلرتاح 23/0/2106بتىلىلىلاري   أصىلىلىلول الرتبيىلىلىلةقسىلىلىلم   السىلىلىليد /  تعي

بالقسم ذاته ىف وفيفىلة  املدرس املساعد 

دكتىلىلىلىلىلوراه وذلىلىلىلىلىلك نظىلىلىلىلىلرا حلصىلىلىلىلىلوله عىلىلىلىلىلىل درجىلىلىلىلىلة  ذاتىلىلىلىلىله بالقسىلىلىلىلىلممةةةةةدرع

 .(أصول الرتبيةّتصص ) ىف الرتبية الفلسفة

 
 طبقا للقواعد.وافقة امل : القــــــرار

037-  
فقىلة جملىلس مقدمة من إدارة الشئون اإلداريىلة مذكرة  : املوضوع بشىلنن النظىلر يف موا

ــن اقىلىلرتاح 23/0/2106بتىلىلاري   الصىلىلحة النفسىلىليةقسىلىلم   السىلىليد /  تعي

بالقسىلىلىلم ذاتىلىلىله ىف املىلىلىلدرس املسىلىلىلاعد  

دكتىلوراه وذلىلك نظىلرا حلصىلوله عىلىل درجىلة  ذاتىله بالقسممدرعوفيفة 

 .ّتصص )الصحة النفسية( ىف الرتبيةالفلسفة 

 
 وافقة طبقا للقواعد.امل : القــــــرار
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038-  
فقىلة جملىلس مقدمة من إدارة الشئون اإلداريىلة مذكرة  : املوضوع بشىلنن النظىلر يف موا

اعتماد اإلجازة  23/0/2106قسم املنىلاهج وطىلرق التىلدريس بتىلاري  
ــية بالقسىلىلم املىلىلدرس املسىلىلاعد   / ة سىلىليدلل املرض

 .2/02/2102  حتى 23/00/2102ذاته خالل الفرتة من 

 
 : القــــــرار

 وافقة طبقا للقواعد.امل

039-  
مذكرة مقدمة من إدارة الشئون اإلدارية بشنن اقرتاح جملس قسم  : املوضوع

املوافقة عىل  23/0/2106املناهج وطرق التدريس بتاري  

 أ.د./  ةالسيدمن االلتامس املقدم 

من سيادهتا عن الفرتة  صرف مكافأةاألستاذ املتفرغ بالقسم ذاته 

حيي إاها تقع يف ضمن  30/2/2102حتى  21/2/2102

 .(92الصيفية طبقا لنص املادة ) األجازة

 
 ضوء القواعد. يف املوافقة : القــــــرار

 
 االنتدابات –ب 

 

041-  
املنىلىلاهج وطىلىلرق التىلىلدريس بتىلىلاري  مىلىلذكرة بشىلىلنن اقىلىلرتاح جملىلىلس قسىلىلم  : املوضوع

ــدا 23/0/2106  د/أ. السىلىليد انت

كليىلىلىلىلة ريىلىلىلىلىلاض األطفىلىلىلىلال جامعىلىلىلىلىلة م ذاتىلىلىلىله إىل ىلىلىلىلىلىلىلبالقسسىلىلىلىلتاذ املتفىلىلىلىلرغ األ

قىلىلىلع   املنصىلىلورة فصىلىلىلل  مىلىلىلن كىلىلل أسىلىلىلبوعحىلىلد األيىلىلىلوم سىلىلاعات   (2)بوا

 .2102/2106للعام اجلامعى ثاندراسى 

 
 طبقا للقواعد. املوافقة : القــــــرار
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040-  
بتىلىلىلىلىلىلىلاري   اللغىلىلىلىلىلىلىلات األجنبيىلىلىلىلىلىلىلةمىلىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلىلنن اقىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلم  : املوضوع

ـــدا  2/2/2106 املىلىلىلدرس   السىلىلىليدد/ انت

قىلىلع )  كليىلىلة الرتبيىلىلة النوعيىلىلة فىلىلرع منيىلىلىلىلة النىلىلىلرصم ذاتىلىله إىل ىلىلىلىلبالقس ( 6بوا

للعىلىلىلام ثىلىلىلان فصىلىلىلل دراسىلىلىلى  مىلىلىلن كىلىلىلل أسىلىلىلبوع األربعىلىلىلاءيىلىلىلوم   اتسىلىلىلاع

 .2102/2106اجلامعى

 
 طبقا للقواعد. املوافقة : القــــــرار

040-  
بتىلىلىلىلىلىلىلاري   اللغىلىلىلىلىلىلىلات األجنبيىلىلىلىلىلىلىلةمىلىلىلىلىلىلىلذكرة بشىلىلىلىلىلىلىلنن اقىلىلىلىلىلىلىلرتاح جملىلىلىلىلىلىلىلس قسىلىلىلىلىلىلىلم  : املوضوع

ـــدا  2/2/2106 املىلىلىلدرس  د/ السىلىلىليد انت

قىلع )  كلية الرتبية جامعىلة دمنهىلورم ذاته إىل ىلىلبالقس يف  ( سىلاعة02بوا

للعىلام ثىلان فصىلل دراسىلى  مىلن كىلل أسىلبوعواخلميس  األربعاء  ييوم

 .2102/2106اجلامعى

 
 طبقا للقواعد. املوافقة : القــــــرار

 ومن بارج جدول األعمال

043-  
د السيد الدكتور/ حمرز  عبىلد :املقدمة من كل من  الشكوى بشنن : املوضوع اجلوا

 بقسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلم اللغىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة العربيىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلة نيوالسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليد الىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدكتور/ رزق البىلىلىلىلىلىلىلىلىلىليىل املدرسىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

والدراسىلىلىلىلات اإلسىلىلىلىلالمية بالكليىلىلىلىلة إىل السىلىلىلىليد األسىلىلىلىلتاذ الىلىلىلىلدكتور/ رئىلىلىلىليس 

 .اجلامعة ضد إدارة الكلية

 
 : القــــــرار

 ن خالل الشكاوى اليت عرضت على جملس الكلية يرى اجمللس م

فيها جتاوزات يف حق أ.د. عميد الكلية، وجملس الكلية وجلنة اجلداول  أن

 وتهدف شكاوى كيدية ومنافية للحقيقة،، وأنها اجمللس قرار منباملشكلة 

إدارة الكلية وصرفها عن  ووقت جهد واستنفاد الكلية تقدم تعطيل إىل

الشكاوى  هذه وصى اجمللس بإحالة أصحابأ، ووالتطوير اإلصالح

 . للتحقيق واختاذ اإلجراءات القانونية ضدهما
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044-  
 للفرقىلة الثانيىلة شىلعبة تص ي  مـادة   األد  اجلـاىلى بشنن موضوع  : املوضوع

 مىلىلىلن كىلىلىلل بىلىلىلني  2106/ 0102اللغىلىلىلة العربيىلىلىلة الفصىلىلىلل الدراسىلىلىلى األول 

 . / رزق املتويل رزقوالدكتور الوصيفى عبدالرمحن. د.أ

 
كلية لشئون التعلجيم  ضرورة حضور السيد أ.د. وكيل ال : القــــــرار

املادة املجذكورة  الكنرتول أوراق إجابة  تسلم دوالطالب عن

، وذلك متهيدا د.رزق املتولي  /من السيداجلاهلى ( )األدب 

الختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بتصحيح سيادته هلذه 

 .املادة

 

 .العصر الرابعة بعد هذا ، وقد انتهى االجتماع فى متام الساعة 

 

   أمني اجمللس

 
 العجمىعبد  حممد حسنن أ.د. 

  
 الكلية عميد

 ورئيس اجمللس 
 

 حممود أمساء عبداملنعم مصطفىأ.د/ 

 


