دامع٘ اإلعكيزصٓ٘
كلٔ٘ الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘ ـ أبْ قري
دللػ الكلٔ٘ صقه (  ) 9بتاصٓذ 2017/3/13
الْٔو :
الظماٌ :

التاصٓذ :
املكاٌ :

اإلثٓني
ايطاعة ايعاغسة ٚايٓصـ صباسًا

2017/3/13
قاعة إدتُاعات زتًظ ايهًٝة

-1

أ.دْ /ادز ستُد ستُد َسدإ

عُٝد ايهًٝة ٚزئٝظ اجملًظ

-2

أ.د /سطني عًى عبد ايطالّ

ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛخدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة

-3

أ.د /أمحد ضعد ايد ٜٔستُٛد عُس

ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطالب

-4

أ.د /ستُد عبد اذتُٝد بالٍ

ٚن ٌٝايهًٝة يػئ ٕٛايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

-5

أ.د /صؿاء صؿاء ايد ٜٔعباع ارتسبٛطًى

زئٝظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة

-6

أ.د /غعبإ إبساٖ ِٝستُد

زئٝظ قطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاضٝة

-7

أ.د /أغسف عدىل غٝت

زئٝظ قطِ تدزٜب ايسٜاضات املائٝة

-8

أ.د /حيٝى شنسٜا اذتسٜسى

زئٝظ قطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚادتُباش

-9

أ.دٖ /بة عبد ايعع ِٝإَبابى

زئٝظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة

-10

أ.د /زتدى سطٔ ٜٛضـ

زئٝظ قطِ أص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-11

أ.د /زأؾت ضعٝد ٖٓداٚى

زئٝظ قطِ اإلدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح

-12

أ.د /زأؾت عبد املٓصـ عًى

زئٝظ قطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز

-13

أ.د /عبد املٓعِ بدٜس ستُد ايكصري

أضتاذ َتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة

-14

أ.د /ذنى ستُد ستُد سطٔ

أضتاذ َتؿسؽ بكِ تدزٜب األيعاب ايسٜاضٝة

-15

أ.د /عادٍ ستُٛد عبد اذتاؾغ

أضتاذ َتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة

-16

أ.د /ستُد صربى عُس

أضتاذ َتؿسؽ بكطِ أص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-17

أ.د /ضاَى إبساْٖ ِٝصس

أضتاذ َتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز

-18

أ.د /مسري عبد اذتُٝد عًى

أضتاذ بكطِ اإلدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح

-19

أ.د /عبد احملطٔ مجاٍ ايدٜٔ

أضتاذ بكطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاضٝة

-20

أ.د /ضهٓٝة إبساْٖ ِٝصس

أضتاذ بكطِ أص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-21

أ.دْٛ /اٍ إبساٖ ِٝغًتٛت

أضتاذ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة

-22

أ.دْ /ادٜة ستُد زغاد

أضتاذ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة

-23

أ.دَٓ /تصس إبساٖ ِٝأمحد طسؾة

أضتاذ بكطِ تدزٜب ايسٜاضات املائٝة

-24

أ.د /أمحد ايطٝد يطؿى

أضتاذ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز

-25

أ.دٖٝ /جِ عبد ايساشم أمحد

أضتاذ بكطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚادتُباش (أَني ايطس)

-26

أ.ّ.دٖ /ػاّ ستُد أمحد محدٕٚ

عٔ األضاترة املطاعدٜٔ

-27

.ّ -2د /ستُد عازف ايطٝد ضٝد أمحد

-28

ّ.د /أمحد ستُد عبد املٓعِ عالّ

ٚسدة ضُإ ادتٛدة

-1

أ.د /أمحد ستُٛد ستُد إبساِٖٝ

زئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة

عٔ املدزضني

1

بطِ اهلل ايسمحٔ ايسس ، ِٝقاّ األضتاذ ايدنتٛز ْ /ادز ستُد ستُد َسدإ ـ عُٝد ايهًٝة ـ بإؾتتاح اجملًظ بايتشٝة ٚايرتسٝب
ظُٝع أعطاء اجملًظ  .زسب ضٝادت٘ ظُٝع اعطاء اجملًظ ٚزسب اٜطاً بايطٝد االضتاذ ايدنتٛز /ستُد باٖى أبْٜٛ ٛظ ــ
املطتػاز ايكاْْٛى يسئٝظ ادتاَع٘ عُٝد نًٝة اذتكٛم ايطابل يالغساف ايكاْْٛى عًى اختٝاز ممجًى نًٝات َٚعاٖد ادتاَع٘
يعطٜٛة ايًذٓ٘ املدتص٘ برتغٝح زؤضاء ادتاَعات ٚعُداء ايهًٝات ٚاملعاٖد ٚتٓع ِٝعًُٗا ٚإدساءات ٚغسٚط ايرتغح َٚعاٜري
املؿاضًة ٚايطٝد /ستُد زشم زٜاض ستُد ــ ايرى تٛىل أَاْة ايًذٓ٘ .
ٚقد بدات ادتًطة برتسٝب ايطٝد االضتاذ ايدنتٛزْ /ادز ستُد ستُد َسدإ ــ عُٝد نً ٘ٝايرتبٝة ايسٜاضٝة بٓني بايطادة
اذتطٛز ثِ تؿطٌ ضٝادت٘ بإضٓاد َُٗة ايتٛضٝح بإدساءات ايرتغح ٚايتصٜٛت إىل ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز /ستُد باٖى أبْٜٛ ٛظ
ــ املطتػاز ايكاْْٛى يسئٝظ ادتاَع٘ ايرى عرب عٔ ضعادت٘ عطٛز ٖرا ادتًطة ٚاؾاد إٔ ٖدؾٗا ٖ ٛاختٝاز ممجًى ايهً ٘ٝبًذٓ٘
اختٝاز عُٝد ايهًٚ ، ٘ٝذيو َٔ خالٍ َا سدد ٙقساز ٚشٜس ايتعً ِٝايعاىل زقِ  5241بتازٜخ  2016/10/20بػإٔ تػه ٌٝايًذٓ٘
املدتص٘ برتغٝح زؤضاء ادتاَعات ٚعُداء ايهًٝات ٚاملعاٖد ٚتٓع ِٝعًُٗا ٚإدساءات ٚغسٚط ايرتغح قد ْص عًى تػه ٌٝايًذٓ٘
املدتص٘ برتغٝح املتكدَني يػػٌ ٚظٝؿة عُٝد ايهً ٘ٝأ ٚاملعٗد بكساز َٔ ٚشٜس ايتعً ِٝايعاىل  ،عًى إٔ تته َٔ ٕٛمخطة أعطاء
خيتاز زئٝظ ادتاَع٘ ثالثة َِٓٗ أضاضٝني ٚعط ٛأخس استٝاطى َٔ بني غاغًى ٚظائـ األضاترة باالقرتاع ايطسى ٜٚ ،ساعى ؾى
اختٝاز ممجًى ايهً ٘ٝإٔ ٜهْٛٛا َٔ زَٛش ايهً ٘ٝضٛاء َٔ بني أعطاء زتًظ ايهًٝة أ َٔ ٚخازد٘ َٔ ذٚى ارترب ٙؾى ايتعًِٝ
ادتاَعى َ ،ع َساعاة -:


أال ٜه ٕٛأسدِٖ َٔ بني إدازة ادتاَع٘ أ ٚأسد نًٝتٗا َٚ ،عاٖدٖا ٚقت االختٝاز ( عُٝد ــ ٚن) ٌٝ



االٜه ٕٛبني أسدِٖ ٚبني أسد املتكدَني يػػٌ املٓصب صًة قسابة أَ ٚصاٖسة ستى ايدزدة ايسابع٘ أ ٚغسانة َٔ أى
ْٛع أ ٚخص َ٘ٛقطائٝة .

ٚإٔ دٚز اجملًظ ٜتدًص ؾى تطُٝة املسغشني ٚايتصٜٛب عً ِٗٝباالقرتاع ايطسى َ ،ع َساعاة إٔ ته ٕٛايتطُٝة ملٔ ٜكبٌ ايرتغح ،
عًى إٔ ٜه ٕٛايؿائصإ األٚ ٍٚايجاْى ُٖا ايعطٛإ االصًٝإ ٚايؿائص ايجايح ٖ ٛايعط ٛاالستٝاطى  ،بدات االدساءات برتغٝح اجملًظ
يًطادة األتٝة أمساؤِٖ -:
-1

ا0د /ستُد صربى عُس

-2

ا0د/عبد املٓعِ بدٜس ستُد ايكصري

-3

ا0د /عادٍ ستُٛد عبد اذتاؾغ سطٔ

-4

ا0د /مسري عبد اذتُٝد عًى

-5

ا0د /عبد احملطٔ مجاٍ ايدٜٔ

ٚبعد ذيو متت ادساءات ايتصٜٛب ٚتًى ذيو ايتصٜٛب باالقرتاع ايطسى ٚتًى ذيو ؾسش االصٛات َ ،ع اضتبعاد االصٛات ايباطًة
ٚقد ناْت امجاىل االصٛات ( )28صٛتاً االصٛات ايصشٝشة ( )28صٛتاً ٚاالصٛات ايباطً٘ (الٜٛدد) اصٛات ٚسصٌ ايطادة
املسغش ٕٛعًى عدد االصٛات احملدد قس ٜٔنٌ َِٓٗ -:
-1

ا0د /ستُد صربى عُس

( )22صٛتاً

-2

ا0د/عبد املٓعِ بدٜس ستُد ايكصري

( )16صٛتاً

-3

ا0د /عادٍ ستُٛد عبد اذتاؾغ سطٔ

( )22صٛتاً

-4

ا0د /مسري عبد اذتُٝد عًى

( )16صٛتاً

-5

ا0د /عبد احملطٔ مجاٍ ايدٜٔ

( )8صٛتاً

ٖٚرا ٚقد قاّ ايطٝد ا0د /مسري عبد اذتُٝد عًى ــ ايتٓاشٍ عٔ ايرتغٝح يًطٝد /ا0د /عبد املٓعِ بدٜس ستُد ايكصري ايرى تطاٚى
َع٘ ؾى عدد االصٛات ( )16صٛتاً ؾى املسنص ايجايح االستٝاطى .
ٚعًى ذيو مت االعالٕ عًى ْتٝذة ايتصٜٛت ايٓٗائٝة عًى ايٓش ٛاآلتى -:
.1

ا0د /عادٍ ستُٛد عبد اذتاؾغ سطٔ

عطٛا اضاضٝاً

.2

ا0د /ستُد صربى عُس

عطٛا اضاضٝاً

.3

ا0د/عبد املٓعِ بدٜس ستُد ايكصري

عطٛا أستٝاطٝاً

تكدّ ضٝادت٘ بػهس عًى اقاَة املؤمتس ايعًُى اال ٍٚيهسة ايطًة ٚتٛد ٘ٝخطاب غهس اىل االحتاد املصسى يهسة ايطًة ٚغهس مجٝع
املػازنني ؾى ٖرا املؤمتس .

أوالً  :المتابعة :
ثانيًا :

ايتصدٜل عًى زتًظ ايهًٝة ايطابل زقِ (  ) 8بتازٜخ 2017/2/19

الكضاص  :مت التصزٓل عل ٙذلضض اإلدتناع الغابل .
ً
ثالثا  :موضوعات مجلس الجامعة والموضوعات التى عرضها أ.د /عميد الكلية :
2

-1
-2

تػه ٌٝايًذٓ٘ املدتصة برتغٝح زؤضاء ادتاَعات ٚعُداء ايهًٝات ٚتٓع ِٝعًُٗا ٚإدساء ٚغسٚط ايرتغح.

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

َرنسة يًعسض عًى ايطٝد ا0د /زئٝظ ادتاَع٘ متٗٝداً يًعسض عًى زتًظ ادتاَع٘ بػإٔ تؿٜٛض ايطادة /عُداء ايهًٝات
َٚعاٖد ادتاَع٘ ؾى األَٛز ستٌ تٓؿٝر ايعًُٝات بهًٝاتِٗ َٚعاٖدِٖ.

-3

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

قسازات زتًظ يًذاَعات ظًطت٘  2016/11/17بػإٔ املٛاؾكة عًى حتصَ ٌٝكابٌ خدَة َٔ ايطادة أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ
املتكدَني يًرتقٝات طبكاً يًٓعاّ ادتدٜد يًرتقٝات ايرى أقسٖا اجملًظ األعًى يًذاَعات .

-4

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

خطاب ايطٝد ايدنتٛز /املدٜس ايتٓؿٝرى ملسنص تُٓٝة قدزات أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ ٚايكٝادات ٚقاعات املؤمتسات يًٓعس
عًى تٛد ٘ٝدعٛة اىل ا0د /ستُٛد امحد ارتطٝب ــ املدزب ايدٚىل املعتُد أضتاذ ٚخبري ادازة املٛازد ايبػسٜة ظاَع٘
سًٛإ يتكدْ ِٜدٚة بعٓٛإ " ادتدازت ايعصسٜة يًؿٝادات االنادميٝة " ؾى زساب داَع٘ االضهٓدزٜة بكاعة املؤمتسات
ايهربى باملسنص ٚذيو يًكٝادات ادتاَعٝة األنادميٝة باالضاؾة اىل قٝادات ايصـ ايجاْى ٚذيو  ّٜٛاالثٓني املٛاؾل َ/13ازع
 َٔ 2017/ايطاع٘ ٚ 11ستى  1ظٗساً .

-5

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

إساطة اجملًظ عًُا بُٓٛذز االقساز ارتاص ببٝاْات ايطادة أعطاء صٓدٚم ايتهاؾٌ االدتُاعى يًطادة أعطاء ٖٝئة
ايتدزٜظ ٚايعاًَني ٚايرى تك ّٛايهًٝات باضتٝؿائ٘ يتدقٝل بٝاْات صٓدٚم ايتهاؾٌ االدتُاعى .

-6

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

ارتطاب املٛقع َٔ ْائب َدٜس عاّ املٓتذات اذتهَٝٛة ايبٓو االًٖى َٚدٜس َػسٚع غسنة إى ؾآٜاْظ ٚايرى ٜتطُٔ
اضتُساز ايتعا ٕٚاملػرتى بني داَع٘ االضهٓدزٜة ٚايبٓو األًٖى املصسى ٚغسنة تهٓٛيٛدٝا تػػ ٌٝاملٓػآت املايٝة (إى
ؾآٜاْظ) بإٔ ٜتِ ادازز نًٝات أخسى إضؿة يهًٝة اهلٓدضة مبٓعَٛة ايتشص ٌٝااليهرتْٚى يًطالب ٚذيو اضتهُاال يًٓذاح
ايرى حتكل باملػسٚع يطالب نًٝة اهلٓدضة ايعاّ املاضى .

-7

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

بػإٔ إقاَة َعسض ايهتاب املكاّ بايهً ٘ٝبكطِ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايرى تػازى ؾَ ٘ٝهتبة داز ايؿهس ايعسبى
َٓٚػأة املعازف ٚذيو  ّٜٛايطبت املٛاؾل  2017/3/18إىل  ّٜٛاالثٓني املٛاؾل .2017/3/20

-8

الكضاص  :أسٔط اجمللػ علنًا

بػإٔ خطاب ايطٝد أ.دْ /ائب زئٝظ ادتاَعة يػئ ٕٛايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ س ٍٛتصٓٝـ نًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة ـ

أبٛقري ـ داَعة اإلضهٓدزٜة .

الكضاص  :مت تْدُٔ خطاب لغٔارتُ ّملزٓض العالقات الجكافٔ٘ باجلامع٘ مفارِ أٌ الكلٔ٘ تصيف ضنً العلْو
اإلىغاىٔ٘ سٔح تعز بضادلَا ّتْصٔف مكضصاتَا إلعزار خضٓر تضبّْ ، ٚمت طلب عضض األمض عل ٙجلي٘
قطاع الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘ باجمللػ األعل ٙللذامعات  ،مع إعطا ٛفرتٗ إىتكالٔ٘ لتطبٔل الكضاص بإعتباص الكلٔ٘
مً كلٔات العلْو اإلىغاىٔ٘ حلني ّصّر صر جلي٘ قطاع الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘ .
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غصٛص َا مت عسض٘ باجملًظ ايطابل َٔ َساعاة ايطالب املػازنني ؾى ايعسض ايسٜاضى  2014ؾى بطٛية ادتُٗٛزٜة
يًهًٝات املتدصصة ؾى ايؿرتة َٔ  2017/2/19إىل . 2017/3/29

الكضاص  :حيشف أمسا ٛالطالب املؾاصكني ف ٙالعضض مً ىغب٘ الغٔاب ف ٙالفرتٗ احملزرٗ .
راب ًعا  :شئون الدراسات العليا والبحوث :
أّالً  :اعتنار املياقؾات :

اعتُاد َٓاقػات زضائٌ املادطتري بٓعاّ ايطاعات املعتُدة يًباسجني اآلتى أمسائِٗ:
-1

خريى عبد ايٛازخ داٚٚد

تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة

-2

امحد مجعة ايطٝد ابساِٖٝ

االدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح

-3

ايطعٝد ستى ايد ٜٔعبد ايطالّ

تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة

-4

ضشس مجاٍ ستُد عبد اهلل

تدزٜب ايسٜاضات املائٝة

اعتُاد َٓاقػات زضائٌ ايدنتٛزا ٙبٓعاّ ايطاعات املعتُدة يًباسجني اآلتى أمسائِٗ:

3

الكضاص

-1

َعصَٛة خً ٌٝايطٝد ايهاظُى

تدزٜب ايسٜاضات املائٝة

-2

ستُد َطعد سطٔ ساَد

تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة

-3

ستُٛد ؾتشى ابساِٖٝ

تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة

-4

عالء ايد ٜٔاذتٓؿى ايعاصى

اص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-5

سطٔ ابساٖ ِٝايدعُة

اص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-6

مجاٍ ستُد َربٚى

اص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة

-7

خايد عبد اذتى ستطب

االدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح

-8

امئ صالح ستُٛد

تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز

-9

اضالّ ستُد عبد املٓعِ سذاشى

االدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح

ّافل اجمللػ عل ٙإعتنار الضعاٜل العلنٔ٘ (مادٔغتري ـ ركتْصاٗ)
ثاىًٔا :مْضْعات تؾكٔل جلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه :

بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسح  /غصاٍ عبد ايٓاصس عبد ايطُٝع غصاٍ– املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2014/2/11تازٜخ ايتطذ 2016/5/8 ٌٝختصص
(إصابات ايسٜاضة ٚايتأَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" دزاضة َكازْة الضًٛبى تأٖ ٌٝمتصم عطالت خًـ ايطام يًسٜاضٝني"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.دَ/صطؿى ايطٝد امساع ٌٝطاٖس

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا )

ا.دٚ/ائٌ ستُد ستُد عُس

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

ا.ّ.دْٗ/اد ستُد عبد ايكادز سطٔ

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعً ّٛايصشٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓات – داَعة
االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسح  /امحد ضاَى ط٘ صابس– املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2013/10/8تازٜخ ايتطذ 2016/3/8 ٌٝختصص (ايرتبٝة
ايصشٝة ٚايصشة ايسٜاضٝة) َٛٚضٛعٗا:
" بسْاَر تدزٜبات تعٜٛطٝة يرٚى إحنساؾات ايعُٛد ايؿكسى ٚتأثري ٙعًى نجاؾة ايععاّ ٚبعض ايكدزات ايبدْٝة"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
اضتاذ ايرتبٝة ايصشٝة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة
ا.دْ/ادٜة ستُد زغاد
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)
ا.د/صــــؿاء صــــؿاء ايــــد ٜٔعبـــــاع
ارتسبٛطًى

اضتاذ تسبٝـة ايكـٛاّ ٚزئـٝظ قطـِ ايعًـ ّٛاذتٜٛٝـة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.ّ.دْٗ/اد ستُد عبد ايكادز سطٔ

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايعًــ ّٛايصــشٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبٓــات – داَعـــة
االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

ا.ّ.د/ايطٝد ضًُٝإ ايطٝد محاد

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة يًبـٓني
– داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسجة َٗ/ا ستُد ضعٝد ابساٖ - ِٝاملكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2011/9/13تازٜخ ايتطذ 2014/6/14 ٌٝختصص (ايرتبٝة
ايصشٝة ٚايصشة ايسٜاضٝة) َٛٚضٛعٗا:
" تأثري بسْاَر بدْى ٚبعض املهُالت ايػرائٝة عًى حتطني نجاؾة ايععاّ يًطٝدات املطٓات"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.دْ/ادٜة ستُد زغاد

اضتاذ ايرتبٝة ايصشٝة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة
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ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا(
ا.د/دٓات ستُد دزٜٚؼ

اضتاذ ؾطٛٝيٛدٝا ايسٜاضة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة
ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا(

ا.دَ/طعٛد نُاٍ غسابة

اضتاذ ايصشة ايسٜاضٝة ٚٚن ٌٝنًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة – داَعة طٓطا (َٓاقػا(

ا.ّ.د/ايطٝد ضًُٝإ ايطٝد محاد

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا(

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسجة /يًٝى َصطؿى ستُد سطني  -املكٝدة مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2012/10/14تازٜخ ايتطذ 2014/6/14 ٌٝختصص
(إصابات ايسٜاضة ٚايتاَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" تاثري بسْاَر حتطني َٓطكة ايهٛز عًى َطتٛى االداء يالعبات ادتُباش ايؿٓى حتت  9ضٓٛات َٔ ذٚى ايتذٜٛـ ايكطٓى ايصائد"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د/صؿاء صؿاء ايد ٜٔارتسبٛطًى

اضتاذ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة
يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا(

ا.د/حيٝى شنسٜا اذتسٜسى

اضتاذ تدزٜب ادتُباش ٚزئٝظ قطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚادتُباش بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة
يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا(
اضتاذ ادتُباش ٚزئٝظ قطِ ايتُسٜٓات ٚادتُباش بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة – داَعة املٓٝا

ا.د/إميإ امحد اَني

(َٓاقػا(
ا.ّ.د/شنسٜا امحد ايطٝد َتٛىل

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا(

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسح /ستُد صالح ايدَ ٜٔبازى صاحل  -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2011/9/13تازٜخ ايتطذ 2015/4/18 ٌٝختصص
(اصابات ايسٜاضة ٚايتاَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" بسْاَر تدزٜبى ٚقائى باضتدداّ ايٛضط املائى يًشد َٔ إصابات زٜاضة ايهازات" ٘ٝ
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د/امحد ستُٛد ستُد ابساِٖٝ

اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاضى يسٜاضة ايهازاتٚ ٘ٝزئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات
ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/عبد ايباضط صدٜل عبد ادتٛاد

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/ضاَح طٓطاٚى ايػرباٚى

اضتاذ تدزٜب ايهازات ٘ٝبكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة ٚٚن ٌٝنًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة – داَعة بٛزضعٝد (َٓاقػا)

ا..د/امحد عبد ايؿتاح عُسإ

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية ايدنتٛزا ٙاملكدَة َٔ ايباسح
/اغسف ستُٛد ايػشات غَٛإ  -املكٝد مبسسًة ايدنتٛزا ٙبتازٜخ  ،2012/10/14تازٜخ ايتطذ 2015/2/10 ٌٝختصص (َٓاٖر
ٚطسم تدزٜظ ايرتبٝة ايبدْٝة) َٛٚضٛعٗا:
" اثس تؿاعٌ اضًٛبى تدزٜظ َع ايرناء اذتسنى عًى بعض ايكدزات ايبدْٝة ٚاملٗازات اذتسنٝة االضاضٝة يتالَٝر املسسًة
االبتدائٝة "
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /ستطٔ ستُد دزٜٚؼ محص

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

ا.د /عبد ايعصٜص عبد اجملٝد ستُد

اضتاذ عًِ ايٓؿظ املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛايرتبٜٛـة ٚايٓؿطـٝة ٚاالدتُاعٝـة بهًٝـة ايرتبٝـة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة ايصقاشٜل(َٓاقػا)
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ا.دَ /ساد ستُد إبساٖ ِٝجنًة

اضــتاذ طــسم ايتــدزٜظ بكطــِ ايسٜاضــة املدزضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبــٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َٓاقػا)
اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايسٜاضــة املدزضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبــٓني – داَعــة

ا.ّ.د/اغسف صبشى ْٜٛظ

االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ ايباسح /ستُد
ضعٝد عبد اذته ِٝعبد ايعاطى -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2014/10/14تازٜخ ايتطذ 2016/1/12 ٌٝختصص (َٓاٖر ٚطسم
تدزٜظ ايرتبٝة ايبدْٝة) َٛٚضٛعٗا:
" تاثري بسْاَر َكرتح ياليعاب ايػعبٝة عًى حتطني بعض اذتسنات االضاضٝة ٚايك ِٝاالدتُاعٝة الطؿاٍ َا قبٌ املدزضة "
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /شنٝة ابساٖ ِٝامحد ناٌَ

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)
اضتاذ طسم ايتدزٜظ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة – داَعـة

ا.د /ستطٔ سطٝب ايطٝد

بٓٗا(َٓاقػا)
اضــتاذ املٓــاٖر بكطــِ ايسٜاضــة املدزضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبــٓني – داَعــة

ا.د /عبري َعٛض عبد اهلل

االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ ايباسح /ستُٛد
عًى عبد ايعصٜص َسعى -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2012/3/13تازٜخ ايتطذ 2015/7/11 ٌٝختصص (َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ
ايرتبٝة ايبدْٝة) َٛٚضٛعٗا:
" تأثري إضتدداّ ايتدزٜظ ايعالدى عًى تُٓٝة اإلدزاى اذتظ سسنى يًُهؿٛؾني"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –

ا.دْٛ /اٍ ابساٖ ِٝغًتٛت

داَعة االضهٓدزٜة(َٓاقػا)
ا.دْ /ادٜة ستُد ذنى اذتاَٛىل

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

ا.د /ؾاتٔ ابساٖ ِٝعبد ايًطٝـ

اضتاذ صشة عاّ االضسة ٚايطؿٌ بهًٝة زٜاض االطؿاٍ – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

ا.ّ.د/ط٘ صبشى ط٘ غباغى

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايسٜاضــة املدزضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبــٓني – داَعــة
االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ ايباسح /امحد
ستُد نُاٍ غعبإ -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2012/10/14تازٜخ ايتطذ 2015/5/12 ٌٝختصص (َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ
ايرتبٝة ايبدْٝة) َٛٚضٛعٗا:
" تك ِٝٝايطًٛى املٗٓى ملعًُى ايرتبٝة ايسٜاضٝة ؾى ضٛء ايته ٜٔٛاملعاصس"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.دَ /صطؿى ايطاٜح ستُد

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

ا.دْ /ادٜة ستُد ذنى اذتاَٛىل

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

ا.دٖ /بة عبد ايعع ِٝاَبابى

اضتاذ املٓاٖر ٚزئٝظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضـٝة يًبـٓني – داَعـة
االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/ستُد امحد ابساٖ ِٝعبد ايساشم

اضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضـٝة –
داَعة بٛزضعٝد(َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
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بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ
ايباسح /ستُد ؾتشى عٜٛطة عًى  -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2012/10/14تازٜخ ايتطذ 2014/5/10 ٌٝختصص (تدزٜب
َصازعة) َٛٚضٛعٗا:
" أثس تطٜٛس ايكدزة ايعطًٝة عًى ؾعايٝة اداء بعض سسنات ايسؾع العًى يًُصازعني"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
اضــتاذ املصــازعة املتؿــسؽ بكطــِ ايتــدزٜب ايسٜاضــى بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة داَعــة

ا.دَ /طعد عًى ستُٛد

املٓصٛزة (َٓاقػا)
اضــتاذ املصــازعة املتؿــسؽ بكطــِ تــدزٜب املٓــاشالت ٚايسٜاضــات ايؿسدٜــة بهًٝــة ايرتبٝــة

ا.د/ستُد زضا ايسٚبى

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)
ا.ّ.دٚ/يٝد ستطٔ َصطؿى ْصسٙ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

ا.ّ.د/ثسٚت ضعٝد عبد اذتهِٝ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية ايدنتٛزا ٙاملكدَة َٔ ايباسح
/ستُد امساع ٌٝستُد عٝد  -املكٝد مبسسًة ايدنتٛزا ٙبتازٜخ  ،2014/10/14تازٜخ ايتطذ 2015/11/10 ٌٝختصص (تدزٜب نسة
ايطًة) َٛٚضٛعٗا:
" اضرتاتٝذٝة َكرتسة يهسة ايطًة َٚ 3×3دى ؾعايٝتٗا بدٚية ؾًططني "
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /غعبإ إبساٖ ِٝستُد

اضتاذ تدزٜب نسة ايطًة ٚزئٝظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضـٝة
يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

ا.د/زتدى سطٓى اب ٛؾسخية

اضتاذ بكطِ ايتدزٜب ايسٜاضى بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة – داَعة طٓطا(َٓاقػا)

ا.د/ستُد عبد اذتُٝد ؾاٜص بالٍ

اضتاذ تدز ٜب نسة ايطًة بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة ٚٚن ٌٝنًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة
يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ(َػسؾا)

ا.ّ.د/زاؾت ضعٝد ٖٓداٚى

اضتاذ َطاعد ٚزئٝظ قطِ االدازة ايسٜاضٝة ٚايرتٜٚح بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبـٓني –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ أص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية ايدنتٛزا ٙاملكدَة َٔ ايباسجة
َ/سٚة ستُد ستُٛد اب ٛضعد - ٙاملكٝد مبسسًة ايدنتٛزا ٙبتازٜخ  ،2010/2/16تازٜخ ايتطذ 2011/11/15 ٌٝختصص (عًِ ايٓؿظ
ايسٜاضى) َٛٚضٛعٗا:
" أثس اضتدداّ تكٓٝة ايتأٌَ ايتذاٚشى عًى ساية ايكًل ٚداؾعٝة املػازنة يدى ايالعبني ؾى بعض االْػطة ايسٜاضٝة"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /ستُد صربى عُس

اضتاذ ايكٝاع ٚايتك ِٜٛبكطِ اص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/زتدى سطٔ ٜٛضـ

اضــتاذ عًــِ ايــٓؿظ ايسٜاضــى ٚزئــٝظ قطــِ اصــ ٍٛايرتبٝــة ايسٜاضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.دٚ/ائٌ ايطٝد قٓدٌٜ

اضــتاذ عًــِ ايــٓؿظ ايسٜاضــى ٚزئــٝظ قطــِ اصــ ٍٛايرتبٝــة ايسٜاضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة – داَعة ايطادات(َٓاقػا)

ا.د/ضهٓٝة ستُد ْصس

اضتاذ عًِ ايٓؿظ ايسٜاضى بكطـِ اصـ ٍٛايرتبٝـة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة –
داَعة االضهٓدزٜة(َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ أص ٍٛايرتبٝة ايسٜاضٝة عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية املادطتري املكدَة َٔ ايباسح
/ستُٛد عبد ايعصٜص ستُد عبد ايعصٜص

 -املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ  ،2014/10/14تازٜخ ايتطذ 2015/9/8 ٌٝختصص

(َٝهاْٝها سٜٛٝة) َٛٚضٛعٗا:
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" تك ِٝٝبَٝٛٝهاْٝهى يبعض امناط املػى املدتًؿة يدى اطؿاٍ ايتٛسد َٔ  6 – 3ضٓٛات"
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /سطٔ ستُد ايٓٛاصسة

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتأٖ ٌٝايبـدْى بكطـِ ايعًـ ّٛاذتٜٛٝـة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.دْ/اٖد اْٛز ايصباؽ

اضتاذ عًِ اذتسنـة بكطـِ اصـ ٍٛايرتبٝـة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة – داَعـة
االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

ا.د/ؾاتٔ ابساٖ ِٝعبد ايًطٝـ

اضتاذ صشة عاّ االضسة ٚايطؿٌ بهًٝة زٜاض االطؿاٍ – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

ا.د/اَاٍ دابس َتٛىل غسازة

اضــتاذ املٝهاْٝهــا ا ذتٜٛٝــة بكطــِ اصــ ٍٛايرتبٝــة ايسٜاضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة –
داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز عً ٞتػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ يسضاية ايدنتٛزا ٙاملكدَة َٔ
ايباسح  /امحد مسري بطْٛٝى عٛض – املكٝد مبسسًة ايدنتٛزا ٙبتازٜخ  ، 2013/3/12تازٜخ ايتطذ 2015/2/10 ٌٝختصص
(تدزٜب ايعاب ايكٛى) َٛٚضٛعٗا:
" تأثري بسْاَر تدزٜبى ْٛعى ملسسًة االزتكاء عًى بعض َؤغسات االداء املٗازى ؾى ايٛثب ايط"ٌٜٛ
ٜٚكرتح تػه ٌٝدتٓة املٓاقػة ٚاذتهِ َٔ ايطادة :
ا.د /عبد اذتً ِٝستُد عبد اذتًِٝ

اضــتاذ ايعــاب ايكــٛى املتؿــسؽ بكطــِ تــدزٜب َطــابكات املٝــدإ ٚاملطــُاز بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/امحد ؾهسى ستُد ضًُٝإ

اضــتاذ ايعــاب ايكــٛى املتؿــسؽ بكطــِ تــدزٜب َطــابكات املٝــدإ ٚاملطــُاز بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.د/ؾادٜة امحد عبد ايعصٜص

اضتاذ ايعاب ايكٛى بكطِ ايتدزٜب ايسٜاضى بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة – داَعـة املٓصـٛزة
(َٓاقػا)

ا.د/امحد ايطٝد يطؿى

اضــتاذ ايعــاب ايكــٛى املتؿــسؽ بكطــِ تــدزٜب َطــابكات املٝــدإ ٚاملطــُاز بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َٓاقػا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ عل ٙالتؾكٔل املكرتح مً الكغه العلنٕ ألعضا ٛجلي٘ املياقؾ٘ ّاحلكه .
ثالجًا  :مْضْعات تغذٔل خطط األعاخ :
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عًى تطذ ٌٝخطة عح املادطتري ارتاصـة بايدازع  /محدى
ايطٝد ستُد سطٔ – املكٝد مبسسًة املادطتري ختصص(إصابات ايسٜاضة ٚايتاَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" بسْاَح تأًٖٝى يتشطني َٛزؾٛيٛدٝا ايٝد يًُصابني بكطع ايٛتس ايسضػى بعد االصالح ادتساسى"
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ تهٖٝ ٕٛئة اإلغساف عً ٞايٓش ٛايتاي: ٞ
ا.د /صــــؿاء صــــؿاء ايــــد ٜٔعبــــاع

اضتاذ تسبٝـة ايكـٛاّ ٚزئـٝظ قطـِ ايعًـ ّٛاذتٜٛٝـة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة

ارتسبٛطًى

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ّ.د/ستُد مخٝظ اْٛز

َـدزع ب كطـِ ايعًـ ّٛاذتٜٛٝـة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة يًبــٓني –
داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تغذٔل خط٘ البشح ّعلٕ ٍٔ ٘ٝاإلؽضاف املكرتس٘ مً الكغه العلنٕ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عًى تطذ ٌٝخطة عح املادطتري ارتاصـة بايدازع  /امحد ستُد
ايطٝد صاحل – املكٝد مبسسًة املادطتري ختصص(إصابات ايسٜاضة ٚايتاَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" دزاضة حتًًٝٝة يالصابات ايسٜاضٝة ايػائعة يالعبى نسة ايطسعة"
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ تهٖٝ ٕٛئة اإلغساف عً ٞايٓش ٛايتاي: ٞ
اضــتاذ االصــابات ايسٜاضــٝة ٚايتأٖٝــٌ ايبــدْى بكطــِ ايعًــ ّٛاذتٜٛٝــة ٚايصــشٝة
ا.دٚ /ائٌ ستُد عُس
ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
ا.دٜ/اضس نُاٍ ستُٛد غِٓٝ

اضــتاذ ايعــاب زٜاضــات املطــسب بكطــِ تــدزٜب االيعــاب ايسٜاضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تغذٔل خط٘ البشح ّعلٕ ٍٔ ٘ٝاإلؽضاف املكرتس٘ مً الكغه العلنٕ
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بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة عًى تطذ ٌٝخطة عح املادطتري ارتاصـة بايدازع  /ستُد عبد اهلل سطني
غبٝؼ – املكٝد مبسسًة املادطتري ختصص(تدزٜب نسة ايكدّ) َٛٚضٛعٗا:
" تاثري بسْاَر تدزٜبى يًسغاقة عًى بعض االداءات املٗازٜة ٚادتٌُ ارتططٝة يٓاغئ نسة ايكدّ "
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ تهٖٝ ٕٛئة اإلغساف عً ٞايٓش ٛايتاي: ٞ
اضتاذ تدزٜب نسة ايكدّ بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
ا.د /عادٍ عبد اذتُٝد ايؿاضى
– داَعة االضهٓدزٜة
ا.ّ.د/دابس زغاد خًٌٝ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضـٝة يًبـٓني – داَعـة
االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تغذٔل خط٘ البشح ّعلٕ ٍٔ ٘ٝاإلؽضاف املكرتس٘ مً الكغه العلنٕ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة عًى تطذٝـٌ خطة عح املادطتري ارتاصــة بايدازع  /ستُد زَطإ ستُد
ايٓذاز – املكٝد مبسسًة املادطتري ختصص(َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتبٝة ايبدْٝة) َٛٚضٛعٗا:
" تاثري اضتدداّ اضرتاتٝذٝة ايػهٌ ايدائسى عًى ايتشص ٌٝاملعسؾى ٚاملٗازات ايتدزٜطٝة يًطالب املعًُني بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة"
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ تهٖٝ ٕٛئة اإلغساف عً ٞايٓش ٛايتاي: ٞ
اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبـٓني –
ا.دَ /صطؿى ايطاٜح ستُد
داَعة االضهٓدزٜة
ا.ّ.د/ط٘ صبشى ط٘ غباغى

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايسٜاضــة املدزضــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاضــٝة يًبــٓني – داَعــة
االضهٓدزٜة

ّ.د/صربى عبد ايؿتاح ايدٜباٚى

َدزع بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تغذٔل خط٘ البشح ّعلٕ ٍٔ ٘ٝاإلؽضاف املكرتس٘ مً الكغه العلنٕ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عًى تطذٝـٌ خطة عح املادطتري ارتاصــة بايدازع  /امحد ستُد
بالضى َاشٕ – املكٝد مبسسًة املادطتري ختصص(إصابات ايسٜاضة ٚايتأَٖٛٚ )ٌٝضٛعٗا:
" دزاضة حتًًٝٝة يالصابات ايسٜاضٝةٚاملتػريات املٛزؾٛيٛدٝة يطباسى (املٚ )ْٛٛايؿساغة"
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ تهٖٝ ٕٛئة اإلغساف عً ٞايٓش ٛايتاي: ٞ
اضتاذ اصابات ايسٜاضة ٚايتأٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝـة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة
ا.دٚ /ائٌ ستُد ستُد عُس
يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
ا.د/سطني عًى عبد ايطالّ

اضـتاذ تـدزٜب ايسٜاضـات املائٝـة بكطـِ تــدزٜب ايسٜاضـات املائٝـة ٚٚنٝـٌ نًٝـة ايرتبٝــة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة يػئ ٕٛخدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة

ّ.د/ستُد مخٝظ اْٛز

َـدزع بكطـِ ايعًـ ّٛاذتٜٛٝـة ٚايصـشٝة ايسٜاضـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاضـٝة يًبــٓني –
داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تغذٔل خط٘ البشح ّعلٕ ٍٔ ٘ٝاإلؽضاف املكرتس٘ مً الكغه العلنٕ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة عًى تعدٖٝ ٌٜئة االغساف ارتاصة بايدازضة/اٜة سطٔ ستُد نُاٍ – املكٝدة مبسسًة
ايدنتٛزاٚ ٙاملطهٓة بايكطِ ٚعٓٛاْٗا" ايدالالت ايبٛٝيٛدٝة يًتعبري ادتٓٝى MCT1نُشٛز يعًُٝات االْتكاء ٚتكٓني االمحاٍ
ايتدزٜبٝة ؾى بعض االيعاب ادتُاعٝة"
ٚذيو باضاؾة ا.د/ايطٝد ابساٖ ِٝايطٝد ضامل – اضتاذ ارتًٝة ٚايٛزاثة ارتًٜٛة ٚاعاخ ايطسطإ -نًٝة ايعً – ّٛداَعة طٓطا
يتصبح ٖٝئة االغساف عًى ايٓش ٛايتاىل :
أضتاذ ؾطٛٝيٛدٝا ايسٜاضة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة
ا.دٜٛ /ضـ دٖب عًى
ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة اإلضهٓدزٜة
ا.د/ايطٝد ابساٖ ِٝايطٝد ضامل

اضتاذ ارتًٝة ٚايٛزاثة ارتًٜٛة ٚاعاخ ايطسطإ بكطِ عًِ اذتٛٝإ -نًٝة ايعً– ّٛداَعة
طٓطا

ّ0د/غادة ستُد ستُٛد اذتاٚى

َدزع بكطِ ايٛزاثة االْطاْٝة مبعٗد ايبشٛخ ايطبٝة – داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تعزٓل ٍٔ ٘ٝاالؽضاف
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝةعًى تعدٖٝ ٌٜئة االغساف ارتاصة بايدازع/تاَس ستُد عبد املٓعِ – املكٝد مبسسًة
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املادطتري ٚاملطهٔ بايكطِ ٚعٓٛاْٗا" تك ِٜٛستتٛى َٓٗر ايرتبٝة ايسٜاضٝة ؾى ضٛء استٝادات االْػطة ايداخًٝة ٚارتازدٝة
يًُسسًة االبتدائٝة"
ٚذيو باضاؾة ا.دٖ/بة عبد ايعع ِٝاَبابى – اضتاذ املٓاٖر ٚزئٝظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –
داَعة االضهٓدزٜة يتصبح ٖٝئة االغساف عًى ايٓش ٛايتاىل :
اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتؿسؽ بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني –

ا.دْ /ادٜة ستُد ذنى اذتاَٛىل

داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ املٓاٖر ٚزئٝظ قطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضـٝة يًبـٓني – داَعـة

ا.دٖ /بة عبد ايعع ِٝاَبابى

االضهٓدزٜة
َدزع بكطِ ايسٜاضة املدزضٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ّ.د /عبد اهلل ضعٝد َٛضى

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تعزٓل ٍٔ ٘ٝاالؽضاف
صابعًا ـ إعتنارات اإلمتشاٌ التأٍٔلٙ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة عًى تػه ٌٝدتٓة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازع
/اضاَة غسٜب ايبٓا

– ختصص تدزٜب نْٛؼ ؾٛ

ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ :
ا.د/عبد ايسمحٔ عبد ايعع ِٝضٝـ

اضتاذ املالنُة املتؿسؽ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاضى يسٜاضة ايهازاتٚ ٘ٝزئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات

ا.د/امحد ستُٛد ستُد ابساِٖٝ

ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني

ا.ّ.دٜ/اضس ستُد سذس

– داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني

ا.ّ.د/ايطٝد َصطؿى سطٔ

– داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني

ا.ّ.دْ/ادز امحد عبد ايٓعِٝ

– داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تؾكٔل جلي٘ التأٍٔل. ٙ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة عًى تػه ٌٝدتٓة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازضة
/اَرية ؾازٚم ضًُٝإ عبد ادتٛاد

– ختصص تدزٜب دٛدٚ

ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ :
اضتاذ املصازعة املتؿسؽ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة

ا.د/ستُد زضا ايسٚبى

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)
اضتاذ املبازشة املتؿسؽ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة

ا.د/زَصى عبد ايكادز ايطٓبٛىل

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ تدزٜب املصازعة بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة

ا.د/صالح ستُد عطسإ

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
ا.ّ.دٚ/يٝد ستطٔ َصطؿى ْصسٙ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة

ا.ّ.د/ثسٚت ضعٝد عبد اذتهِٝ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تؾكٔل جلي٘ التأٍٔل. ٙ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة عًى تػه ٌٝدتٓة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازع
/عًى ؾتٛح عبد ايؿتاح عطٛة

– ختصص تدزٜب نازات٘ٝ

ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ :
ا.د/سطني امحد ايطٝد سذاز

اضتاذ املبازشة املتؿسؽ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
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اضتاذ املصازعة املتؿسؽ بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة

ا.د/ستُد زضا ايسٚبى

ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة
اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاضى يسٜاضة ايهازاتٚ ٘ٝزئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات

ا.د/امحد ستُٛد ستُد ابساِٖٝ

ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)
ا.ّ.د/محدى عبد املكصٛد ادتصاز

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة

ا.ّ.د/صبشى سطْٛة سطْٛة سطٔ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاضات ايؿسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني
– داَعة االضهٓدزٜة(َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تؾكٔل جلي٘ التأٍٔل. ٙ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة عًى تػه ٌٝدتٓة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازع
/ؾتشى ضاَى اب ٛشٜد اذتٓاٚى

– ختصص ؾطٛٝيٛدٝا ايسٜاضة

ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ :
ا.د/دٓات ستُد دزٜٚؼ

اضتاذ ؾطٛٝيٛدٝا ايسٜاضة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة
ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

ا.دٜٛ/ضـ دٖب عًى

اضتاذ ؾطٛٝيٛدٝا ايسٜاضة املتؿسؽ بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة
ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/صؿاء صؿاء ايد ٜٔارتسبٛطًى

اضتاذ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ قطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/عبد ايباضط صدٜل عبد ادتٛاد

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.دٚ/ائٌ ستُد عُس

اضتاذ االصابات ايسٜاضٝة ٚايتاٖ ٌٝايبدْى بكطِ ايعً ّٛاذتٜٛٝة ٚايصشٝة ايسٜاضٝة
بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تؾكٔل جلي٘ التأٍٔل. ٙ
بػإٔ َٛاؾكة زتًظ قطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز عًى تػه ٌٝدتٓة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازع /عادٍ
عبد اجملٝد ضامل ضٜٛد – ختصص تدزٜب ايعاب ايكٛى
ٚقد اقرتح زتًظ ايكطِ إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ :
ا.د/عًى سطني ايكصعى

اضتاذ ايعاب ايكٛى املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/ضاَى ابساْٖ ِٝصس

اضتاذ ايعاب ايكٛى املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/امحد ؾهسى ستُد ضًُٝإ

اضتاذ ايعاب ايكٛى املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/عبد املٓعِ ابساٖٖ ِٝسٜدى

اضتاذ ايعاب ايكٛى املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة

ا.د/امحد ايطٝد يطؿى

اضتاذ ايعاب ايكٛى املتؿسؽ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملطُاز بهًٝة ايرتبٝة
ايسٜاضٝة يًبٓني – داَعة االضهٓدزٜة (َػسؾا)

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ تؾكٔل جلي٘ التأٍٔل. ٙ
بػإٔ إعتُاد ْتٝذة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزا ٙارتاص بايدازضني:
أمئ أمحد إبساٖ ِٝعػُاٚى

تدزٜب ايسٜاضات املائٝة

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ اعتنار ىتٔذ٘ التأٍٔل. ٙ
خام ًسا  :شئون التعليم والطالب :
-1

بػإٔ حتدٜد َٛعد ايرتبٝة ايعًُٝة املتصً٘ 0
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الكضاص :

-2
الكضاص :

تكرتح اللذي٘ أّالً :الفضق٘ الجالج٘:
دلنــْعـ٘ األســز :تبزأ مً األسز  2017/3/5إلٕ اخلنٔػ 0 2017/3/9
دلنْع٘ األصبعا :ٛتبزأ مً األسز  2017/3/12إلٕ اخلنٔػ 0 2017/3/16
ثاىٔاً:الفضق٘ الضابع٘ :تبزأ مً األسز  2017/3/5إلٕ اخلنٔػ 0 2017/3/9

بػإٔ حتدٜد َٛاعٝد أَتشاْات ايؿصٌ ايدزاض ٞايجاْ0 2017/2016 ٞ

مْاعٔز أمتشاىات الفصل الزصاعٕ الجاىٕ :
العنلٕ ّالؾفْٖ :مً الغبت  2017/5/6سيت اخلنٔػ 0 2017/5/11
التدلفات  :مً الغبت  2017/5/13سيت األثيني 0 2017/5/15
اليظضٖ  :مً الغبت  2017/5/20سيت األصبعا0 2017/6/7 ٛ

-3
الكضاص ّ :افل اجمللػ أٌ ٓكٌْ خالل ؽَض ماصؼ 0
بػإٔ حتدٜد أعداد ايطًبة املطًٛب قبٛهلِ يف ايعاّ ادتاَع0 2018/2017 ٞ
-4
الكضاص ّ :افل اجمللػ علٕ قبْل ( 250لطالب ؽعب٘ األربٕ ّ 250لطالب ؽعب٘ العلنٕ) 0
بػإٔ ايطًب املكدّ َٔ ايطايب /دٛزز عٝاد ٜٛاق ِٝؾسٜد بػازة املكٝد بايؿسقة األٚي ٞيتأد ٌٝايؿصٌ ايدزاض ٞاأل ٍٚيًعاّ
-5
بػإٔ حتدٜد َٛعد َؤمتسات األقطاّ 0

ادتاَعٚ 2017/2016 ٞذيو يٛؾات٘ ٚايدَٚ ٙساعاة ٚايدت٘ املسٜط٘ 0

ّافل اجمللػ

الكضاص :
بػإٔ
-6

قب ٍٛايعرز املسض ٞيًطايب /ستُد زَطإ صاحل صدٜل املكٝد بايؿسقة األٚي ٞيتأدَ ٌٝادة بتازٜخ 2017/1/14

ٚقب ٍٛايعرز َٔ عدَة َؿٛض َٔ قبٌ ايًذٓة.

ّافل اجمللػ

الكضاص :
بػـإٔ ايطًـب املكدّ َـٔ ايطايب /ستُد خـايـد ستُد قػـط٘ املكٝد بايؿـسقـة ايجاْٝة ٚاحملَ ٍٛـٔ تسبٝة زٜاضٝة طٓطا
-7
بأْ٘ دزع املٛاد اآلتٝة بايؿسقة األٚي ٞقبٌ ايتش0 ٌٜٛ
-1

الكضاص :

-8

يػة أجنًٝصٜة

َ -2دخٌ تدزٜب زٜاضٞ

مت تؾكٔل جلي٘ لعنل مكاصُ 0
ا.ر /أمحز ععزالزًٓ ذلنْر
-1
ا0ر /عبزاحللٔه ذلنز عبزاحللٔه
-2
ا.ر /سغني أمحز سذاز
-3
ا.و.ر /صفْت علٕ مجع٘
-4
و.رٍ /ؾاو ىبٔل
-5

بػإٔ ايطًب املكدّ َٔ ايطايب /عُس ٚعبدايباضط ضٓد شاٖس املكٝد بايؿسقة ايسابعة يتأد ٌٝايعاّ ادتاَع2017/2016 ٞ
ٚذيو يسعاٜة ٚايدت٘ املسٜطة 0

ّافل اجمللػ

الكضاص :
بػإٔ
-9

ايطًب املكدّ َٔ ايطايب /ستُٛد أمحد ستُٛد ٖاغِ ضٝد أمحد املكٝد بايؿسقة األٚي ٞإلٜكاف قٝد ٙعٔ ايعاّ

ادتاَعٚ 2017/2016 ٞذيو يسعاٜة ٚايد ٙاملسٜض0

الكضاص :
-1

ّافل اجمللػ

ساد ًسا  :خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بػإٔ محًة ايتربع بايدّ اذتًُة ايجاْٝة ضُٔ ؾعايٝات ايٛٝب ٌٝاملاضى يًذاَع٘ ٚذيو َٜٛى ايجالثاء ٚاالزبعاء بتازٜخ 29/28
ــ .2017/3

الكضاص ّ :افل اجمللػ علٍ ٙشا املٔعار ّسلك ست ٙال ٓتعاصض مع االمتشاىات التطبٔكٔ٘ ّقز مضت ثالث٘ ؽَْص علٙ
احلنل٘ األّىل سفاظا عل ٙصش٘ الطالب .

-2

بػإٔ إقاَة إستؿاالت  ّٜٛايٝت ِٝبايهً ٘ٝضُٔ ؾعايٝات ايٛٝب ٌٝاملاضى يًذاَع٘ ٚذيو  ّٜٛارتُٝظ املٛاؾل ّ2017/4/6

الكضاص ّ :افل اجمللػ ّٓضعل خطاب لألقغاو العلنٔ٘ ّاإلراصٓ٘ للنؾاصك٘ فٍ ٙشا العنل اإلىغاى. ٙ

-3

بػإٔ إقاَة ايطٛم ارتريى ضُٔ ؾعايٝات ايٛٝب ٌٝاملاضى يًذاَع٘ َٚػازنة األقطاّ ايعًُٝة .

12

الكضاص ّ :افل اجمللػ ّعٔته إقامتُ خالل ؽَض إبضٓل قبل اإلمتشاىات التطبٔكٔ٘ ّالؾفْٓ٘ بالكلُٔ .
ساب ًعا  :وحدة ضمان الجودة :
ثام ًنا  :شئون أعضاء هيئة التدريس :
قغه تزصٓب األلعاب الضٓاضٔ٘
-1

خطاب ا0دٚ /ن ٌٝايهً ٘ٝيػئ ٕٛايدازضات ايعًٝا ٚايبشٛخ يكب ٍٛاعتراز ضٝادت٘ يتذاٚش ٙيالداشة ارتاصة مبستب ذتطٛز
ادتُاع احتاد ادتاَعات املتٛضطٝة باالزدٕ خالٍ ايؿرتة َٔ ٚ 2017/2/28ستى .2017/3/1

الكضاص ّ :افل اجمللػ
قغه تزصٓب مغابكات املٔزاٌ ّاملضناص
-1

بػإٔ ايطًب املكدّ َٔ ّ /ّ0ستُد ستُٛد ستُد سطني يتعَ ٘ٓٝٝدزع برات ايكطِ ٚايهًٚ ٘ٝادتاَع٘ .

الكضاص ّ :افل اجمللػ

-2

غصٛص اْتداب ا0ّ0د /ستُد عًى عبد اجملٝد املكطـ يهً ٘ٝايرتبٝة داَع٘ دَٓٗٛز يًتدزٜظ ٚ ّٜٛاسد ( ايطبت )
يًؿصٌ ايدازضى ايجاْى يًعاّ ادتاَعى .2017/2016

الكضاص ّ :افل اجمللػ

-3

بػإٔ ايطًب املكدّ َٔ ّ /امحد عبد اهلل ايداغس يتعَ ٘ٓٝٝدزع َطاعد برات ايكطِ ٚايهًٚ ٘ٝادتاَع٘ .

الكضاص ّ :افل اجمللػ ّافل اجمللػ عل ٙتعٔني املشكْص ف ٙضْ ٛمْافك٘ دللػ اجلامعُ ظلغتُ امليعكزٗ
 2016/10/30باملْافك٘ عل ٙما اىتَ ٙالُٔ دللػ الزصاعات العلٔا ّالبشْخ ظلغتُ امليعكزٗ فٙ
 2016/10/23بأٌ ٓكٌْ التعٔني بزٌّ ادتٔاط املعٔزًٓ ّاملزصعني املغاعزًٓ امتشاٌ التْٓفل الزّىل ّسلك
ّفكاً ملا ٍْ أصلح هله ّسلك ف ٙالفرتٗ مً صزّص قضاص دللػ اجلامعُ ّست ٙفصل خضٓف .2017
قغه تزصٓب الضٓاضات املاٜ٘ٔ
-1

بػإ ارتطاب ايٛازد َٔ نًٝة ايرتبٝة داَع٘ دَٝاط غصٛص اْتداب ا0د /زتدى ستُد ابساٖ ِٝابٛشٜد .

الكضاص ّ :افل اجمللػ .

-2

بػإ ارتطاب ايٛازد َٔ نًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة داَع٘ املٓصٛز ٙغصٛص اْتداب ا0د /عصت امحد ؾطٌ اهلٛازى ٚذيو

َٜٛإ اضبٛعٝا .

الكضاص ّ :افل اجمللػ .

-3

بػإ ارتطاب ايٛازد َٔ نًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة داَع٘ نؿس ايػٝخ غصٛص اْتداب ا0د /سطني عًى عبد ايطالّ ملدة

 ّٜٛاضبٛعٝا .

الكضاص ّ :افل اجمللػ .
قغه أصْل الرتبٔ٘ الضٓاضٔ٘
-1

بػإٔ خطاب ا0د /عُٝد نًٝة ايرتبٝة داَع٘ االضهٓدزٜة إلْتداب ا0ّ0دٚ /يٝد ضًُٝإ ايصعٝدى يًتدزٜظ ايؿسقة االٚىل
بٛاقع ٚ ّٜٛاسد ( ارتُٝظ ) َٔ نٌ اضبٛع يًؿصٌ ايدازضى ايجاْى يًعاّ ادتاَعى .2016/2017
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الكضاص ّ :افل اجمللػ
قغه العلْو احلْٔٓ٘ ّالصشٔ٘ الضٓاضٔ٘
-1

بػإ ارتطاب ايٛازد َٔ نًٝة ايرتبٝة ايسٜاضٝة داَع٘ نؿس ايػٝخ غصٛص اْتداب ا0د /سطٔ ايٓٛاصسة ملدة ّٜٛ
اضبٛعٝا .

الكضاص ّ :افل اجمللػ
قغه اإلراصٗ الضٓاضٔ٘ ّالرتّٓح
-1

ايطادة اعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ املٓتدبني يًتدزٜظ بايكطِ يًدزاضات ايعًٝا ؾصٌ ايسبٝع ْعاّ ايطاعات املعتُدة

الكضاص ّ :افل اجمللػ

تاس ًعا  :األقسام العلمية :
عاشرً ا  :ما يستجد من أعمال
ّقز إىتَ ٙاإلدتناع ف ٙمتاو الغاع٘ الْاسزٗ ّاليصف مً ىفػ الْٔو

أمين سر المجلس

عميد الكلية

أ.د /هيثم عبد الرزاق أحمد

أ.د /نادر محمد محمد مرجان
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