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 للطالب/ ماجد محمد صابر قابيل البحثية تسجيل الخطة

 

ناء ب ،ماجد محمد صابر قابيلالطالب/ البحثية المقدمة من ة الموافقة على تسجيل الخط
البحثية  ةبالموافقة على تسجيل الخطالعلوم التربوية والنفسية على توصية مجلس قسم 

 التربية النوعية فير لدرجة الماجستيالمقدمة من الطالب 

 

 

 تسجيل الخطة البحثية المقدمة من الطالبة/ مروه فراج محروس فراج

 

على  .مروه فراج محروس فراجالطالبة/ البحثية المقدمة من ة تسجيل الخطالموافقة على 
.د/ محمد زيدان عضويتها كل من السيد أ فيأن تضم لجنة اإلشراف على الطالبة 

. فقط ورفع اسم السيد الدكتور/ أحمد عبدالحميد والسيد أ.م.د/ أحمد مصطفى كامل عصر
( من قرار السيد أ.د/ رئيس 82عبدالنبى نظير. من لجنة اإلشراف استنادًا لنص المادة )

 ( بشأن القواعد العامة المنظمة للعمل بقطاع الدراسات العليا،311لجامعة رقم )ا



 

 

 تعديل لجنة اإلشراف المشكلة على الطالبة/ ميرفت أحمد السبكي

 
 
بالموافقة  3/4/8132بتاريخ  ةالمنعقد هبجلسييييتالتربية الفنية على توصييييية مجلس قسييييم  ءبنا

ور/ بإضافة السيد الدكت .الطالبة/ ميرفت أحمد السبكيتعديل لجنة اإلشراف المشكلة على  على
 عبدالمنعم محمد أبوشونه.

 

 تسجيل أبحاث

 
 

الموافقة ب التربوي مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية ومجلس قسم اإلعالم  يوصي
على تسيييجيل أبحاث السيييادة عضيييوا ريسة التدريس بالقسيييمين بناء على الموضييي  

 بالجدول التالي:

 م
عضو هيئة 

 التدريس 

الدرجة 

 العلمية 

عدد الأبحاث  

الفردية/ 

 المعارض

عدد 

الأبحاث  

المشت

 ركة

تاريخ موافقة 

مجلس 

 القسم 



أ.م.د/ إيييييييمييييييان  3
 حمدى عمار 

أستاذ 
 مساعد

(3 ) (-) 82/1/8132 

دعاء فكرى / د.م.أ 8
   عبدالله

 أسييييييييييييييتييييياذ
 مساعد

(-) (3) 82/1/8132 

 

 

 

 

 

 ايقاف قيد 

 
 على توصيييييية مجلس قسيييييم اإلعالم التربوي بجلسيييييته المنعقدة بالتاريخ السييييياب  ذكره بالموافقة على ءبنا

التربييية النوعييية  فيبييالييدبلوم الخييا   8132إيقيياف قيييد كييل من الطييالبتييان المقيييدتييان بييدورة قيييد أ توبر
صيييى ا الخاصييية، تو والسييياب  ذكررما للعام ا ول  الل الفترتين السييياب  ذكررما بناء على  لبهما لظروفهم

اللجنيية بييالموافقيية على إيقيياف قيييد كييل منهمييا للعييام ا ول  الل نفس الفترة، كمييا توصيييييييييى اللجنيية بعر  
 الموضوع على مجلس الكلية.

 

 



 صرف مكافأة النشر العلمي

 

عن بحثين فقط من ا بحاث الثالثة ا  يرة المقدمة  صرف مكافأة النشر العلميالموافقة على 
عن أ ثر من بحثين  علميلعدم جواز صرف مكافأة نشر  .حامد عباس محمودمن السيد أ.م.د/ 

أة النشر مكافوابالغ سيادته بذلك، حتى يتسنى لسيادته استيفاء متطلبات صرف   الل العام

  .عن البحثين العلمي

 

 

 العلياالدراسات انجازات  بقطاع 
 
 

  نحو تشيييكيل لجان الحكم والمناقشييية لدرجة الالزمة  اإلداريةاتخاذ اإلجراءات
 (  الب. 3التربية النوعية لعدد ) فيدكتوراة الفلسفة 

  (  طط بحثية لدرجة الماجستير 1نحو تسجيل عدد )الالزمة  اإلداريةاتخاذ اإلجراءات
 التربية النوعية.  في

  (  الب. 3إللغاء قيد عدد )اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 (  الب بالفرقة ا ولى دبلوم  ا  وعدد 3نحو فصييييل عدد ) اتخاذ اإلجراءات الالزمة
 (  الب مقيد بماجستير التربية النوعية الستنفاذرما لعدد مرات الرسوب. 3)

 (  الب. 3نحو إيقاف تسجيل عدد ) اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  ديل المادة اال تيارية لعدد  البان بالفرقة الثانية. نحو تعاتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  8132(  البة وافدة بدورة القيد أ توبر 3نحو إلحاق عدد )اتخياذ اإلجراءات الالزمة . 



 نحو إجراء بعض التعييديالت على الخطيية الييدراسيييييييييييية للعييام  اتخيياذ اإلجراءات الالزميية
 الجامعي الحالي. 

 الجداول المبدئية للعام الجامعي الحالي. نحو إعداد  اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  نحو إعداد تشيييييييييكيل لجان الممتحنين لالمتحانات التحريرية اتخياذ اإلجراءات الالزمية
والتطبيقية وإعداد تكليفات وضييييع ا سييييسلة للسييييادة أعضيييياء ريسة التدريس با قسييييام 

 العلمية بالكلية عن العام الجامعي الحالي.

 ( رسالة ماجستير.2و مناقشة عدد )نح اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

  اسيييييتخراج شيييييهادات وبيانات تقديرات للطالب الخريجين  نحواتخاذ اإلجراءات الالزمة
 –الماجسيييييييتير في التربية النوعية –التربية النوعية فيدرجة الدبلوم الخا   بكل من

 التربية النوعية. فيدكتوراه الفلسفة 

 

 انجازات بقطاع البحوث العلمية
 
 

 ( بحث ومعر  مشييترو وتسييجيل 32اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتسييجيل عدد )
( من السييياده أعضييياء ريسة التدريس بقسيييم التربية الفنية، اإلعالم 2فكرة بحث لعدد )

واالقتصييييياد المنبلي. بناء على توصيييييية مجالس ا قسيييييام العلمية بجلسييييياتها  التربوي 
 على التسجيل.  بالموافقة 82/8/8132المنعقدة بتاريخ 

  ( من السادة 8لعدد ) العلمياتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة نحو صرف مكافأة النشر
( بحث، بناء على توصية 8أعضاء ريسة التدريس بقسم التربية الفنية عن عدد )

بالموافقة على صرف مكافأة  82/8/8132مجلس القسم بجلسة المنعقدة بتاريخ 
 لمقدم من كل من سيادتهما. عن البحث ا العلميالنشر 

  اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة نحو ترشي  السيدة أ.د/ أماني عبدالمقصود عبدالوراب. لجائبة
مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  في 8132دورة  –عبدالحميد شومان للباحثين العرب 

والتربوية بناء على توصية مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية بجلسة المنعقدة بتاريخ 
بالموافقة على ترشي  سيادتها للجائبة وعلى توصية اللجنة المشكلة بالكلية لدراسة  82/8/8132



هات  ارج الجامعة بجلستها المنعقدة بتاريخ ملفات الترشي  للمتقدمين للجوائب الممنوحة من ج
مجال  يفبالموافقة على ترشي  سيادتها لجائبة عبدالحميد شومان للباحثين العرب  4/1/8132

 اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية.

 إعداد دليل إلدارة البحوث العلمية بالكلية


