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  جامعة اإلطكهذسية 

 كلية الرتبية الشياضية ـ أبو قري

   

  11/4/2017 ( بتاسيخ 10جملع الكلية سقم )  

  11/4/2017 التاسيخ : ايجالثاء اليوم  :

 قاعة إدتُاعات فًظ ايهًٝة املكاى : ايطاعة ايعاغسة ٚايٓؿف ؾباًسا الضماى :

 

 

 عُٝد ايهًٝة ٚزئٝظ اجملًظ أ.د/ ْادز قُد قُد َسدإ -1

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.د/  سطني عًى عبد ايطالّ -2

 يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبٚنٌٝ ايهًٝة  أ.د/ أمحد ضعد ايدٜٔ قُٛد عُس -3

 زئٝظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة  أ.د/ ؾفاء ؾفاء ايدٜٔ عباع اـسبٛطًى -4

 زئٝظ قطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاقٝة أ.د/ غعبإ إبساِٖٝ قُد -5

 زئٝظ قطِ تدزٜب ايسٜاقات املائٝة أ.د/ أغسف عدىل غٝت -6

 زئٝظ قطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚاؾُباش  أ.د/ حيٝى شنسٜا اؿسٜسى -7

 زئٝظ قطِ ايسٜاقة املدزضٝة أ.د/ ٖبة عبد ايععِٝ إَبابى -8

 زئٝظ قطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة أ.د/ فدى سطٔ ٜٛضف -9

 زئٝظ قطِ اإلدازة ايسٜاقٝة ٚايرتٜٚح أ.د/ زأفت ضعٝد ٖٓداٚى -10

 َطابكات املٝدإ ٚاملكُاززئٝظ قطِ تدزٜب  أ.د/ زأفت عبد املٓؿف عًى  -11

 أضتاذ َتفسغ بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة أ.د/ عبد املٓعِ بدٜس قُد ايكؿري -12

 ِ تدزٜب األيعاب ايسٜاقٝةطأضتاذ َتفسغ بك أ.د/ ذنى قُد قُد سطٔ -13

 أضتاذ َتفسغ بكطِ ايسٜاقة املدزضٝة أ.د/ عادٍ قُٛد عبد اؿافغ -14

 أضتاذ َتفسغ بكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة قُد ؾربى عُسأ.د/  -15

 أضتاذ َتفسغ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز أ.د/ ضاَى إبساِٖٝ ْؿس -16

 أضتاذ بكطِ تدزٜب األيعاب ايسٜاقٝة أ.د/ عبد احملطٔ مجاٍ ايدٜٔ -17

 أضتاذ بكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة أ.د/ ضهٝٓة إبساِٖٝ ْؿس -18

 أضتاذ بكطِ ايسٜاقة املدزضٝة أ.د/ ْٛاٍ إبساِٖٝ غًتٛت -19

 أضتاذ بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة أ.د/ ْادٜة قُد زغاد -20

 أضتاذ بكطِ تدزٜب ايسٜاقات املائٝة أ.د/ َٓتؿس إبساِٖٝ أمحد طسفة -21

 ٚاملكُازأضتاذ بكطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ  أ.د/ أمحد ايطٝد يطفى -22

 عٔ األضاترة املطاعدٜٔ أ.ّ.د/ ٖػاّ قُد أمحد محدٕٚ -23

 عٔ املدزضني    ّ.د/ قُد عازف ايطٝد ضٝد أمحد   -2 -24

 ٚسدة قُإ اؾٛدة ّ.د/ أمحد قُد عبد املٓعِ عالّ -25

   

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ أ.د/ قُد عبد اؿُٝد بالٍ -1

 زئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة أ.د/ أمحد قُٛد قُد إبساِٖٝ -2

   

 أضتاذ بكطِ اإلدازة ايسٜاقٝة ٚايرتٜٚح أ.د/ مسري عبد اؿُٝد عًى -3

  ايتُسٜٓات ٚاؾُباشأضتاذ بكطِ تدزٜب  أ.د/ ٖٝجِ عبد ايساشم أمحد -4
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 ٚايرتسٝب بايتشٝة اجملًظ بإفتتاح ـ ايهًٝة عُٝد ـ َسدإ قُد قُد ْادز/  ايدنتٛز األضتاذ قاّ بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ ، 

  اجملًظ اعكاء ظُٝع ضٝادت٘ زسب ظُٝع أعكاء اجملًظ .

ٓعـى غـٗداء ايـٛطٔ ايـرٜٔ ضـكطٛا دـساء اؿـادخ االزٖـابى ايـرى اضـتٗدف نٓٝطـة َـاز             ٚتكدّ ضـٝادت٘ ب  -

ايػـعب املؿـسى ٚايهٓٝطـة    دسدظ بطٓطا ٚايهٓٝطة املسقطـٝة باالضـهٓدزٜة ْٚتكـدّ غـايـ ايعـصاء إىل      

ْٚؤنـد بنْٓـا ْكـف َـع مجـٛع ايػـعب        إٔ  نٔ بايػفاء عًى املؿابني ، املؿسٜة ٚإىل أضس ايػٗداء ْٚدعٛ اهلل

 ككاء عًى عؿابات االزٖاب اجملسّخًف قٛاتٓا املطًشة ٚزداٍ ايػسطة ٚاثكني بعٕٛ اهلل فى قدزتٓا عًى اي

ايسٜاقـٝة ٚتكـدّ يػـهس يٓـادى االؼـاد يـدعِ املعٓـٛى         ٖٚٓئ ضٝادت٘ يًشؿٍٛ عًى املسنص االٍٚ يًعسٚض -

  يًعسض فى ؾاي٘ االؼاد 

 

   

 أوالً : المتابعة :

 13/3/2017 بتازٜخ(  9)  زقِ ايطابل ايهًٝة فًظ عًى ايتؿدٜل: ثانًيا 

 القشاس : مت التصذيق على حمضش اإلجتماع الظابق .

 عرضها أ.د/ عميد الكلية :التى والموضوعات ثالًثا : موضوعات مجلس الجامعة 

 20622شادوف للبوابة هدية من شركة سيادته بمبلغ  2خطاب المهندس/ ظريف عرجاوى مصطفى للتبرع للكليه عدد  .1
 )ثمانية وعشرون الف وستمائه جنيها الغير(

 وافق المجلس -القـــــــــــرار :
بشأن تجديد التعاقد من عدمة وفقا للمستجدات والتطورات خطاب السيد المهندس/ مدير عام منطقة اسكندرية الثالثة  .2

 الخاصة بالشركة المصرية لالتصاالت .

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
 2220لسنه  4المعدل بالقرار رقم  1994لسنه  0بتعديل القرار رقم  2212( لسنه 0قرار مجلس الجامعه رقم ) -.3

 متحانات المرحلة الجامعته األولى )البكالوريوس ــ الليسانس (بخصوص تعديل قواعد الرفع فى إ

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
محضر اجتماع لجنه الصعوبات والمعوقات التى تواجه طالب الدراسات العليا والبحوث والتظلمات التى ترد من أعضاء  .4

 .2212ــ  3ــ  23هيئة التدريس بعدم ترقيتهم جلسه 

 المجلس علماً  أحيط -قـــــــــــرار :ال
 مذكرة بشأن إنشاء مركز إعالمى للجامعه . .5

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
 .5/3/2212محضر اجتماع اللجنه العليا لتابعة ممتكات الجامعه وتحديث االستفادة منها بجلستها المنعقدة فى  

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
بشأن ضوابط سفر الطالب المتميزين لحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية  2212قرار مجلس الجامعه رقم )( لسنه  .6

 والمشاركة فى األنشطة الرياضية والدولية .

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
سكندرية للدراسات العليا لطالب الجمهورية اسإسالمية د/ رئيس الجامعه بشأن إمكانية تخصيص منح بجامعه اال2خطاب ا 

 الموريتانية فى مجال تربية وإنتاج األسماك .

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
د/ عميد الكليه ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بشأن النظر فى تنظيم حضور مجالس األقسام ومجلس 2خطاب ا .2

 الكليه .

 المجلس علماً  أحيط -ــــــــرار :القـــ
د/ المستشار القانونى للجامعه االسكندرية بخصوص التقارير الخاصة باالنتاج العلمى للدكتور/ محمد 2خطاب السيد ا .8

 عارف السيد ــ المدرس بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار بالكليه .

 يتم ارسال الموضوع الى لجنه الترقيات الدائمه للتدريب الرياضى  -القـــــــــــرار :
د/ رئيس االتحاد العربى للرياضة للجميع بخصوص مؤتمر العلمى الدولى تحت رعاية جامعه الدول العربية 2خطاب ا .9
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ــ  19ات المستقبل الرياضة للجميع أمن قومى عربى تحديات الواقع وإبداع-ووزارة الشباب والرياضة والمؤتمر بعنوان :
 فندق ماريتيم جولى فيل بننسوال ــ مدينه شرم الشيخ . 2212ابريل  22

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
 10/3/2212خطاب السيد االستاذ الدكتور/ أمين عام المجلس األعلى للجامعات بخصوص قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ  .10

ر التعليم االلكترونى المدمج والمتضمن ضوابط اعتماد برامج التعليم المفتوح االلكترونى د/ رئيس لجنه تطوي2لتقرير ا
 المدمج والموافقه على الدبلومات المهنية بنظام التعليم المفتوح .

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :
النظر فى صرف مكأفاة أعضاء مجالس خطاب السيد االستاذ الدكتور/ أمين عام المجلس األعلى للجامعات بخصوص  .11

 األقسام حضور مجلس القسم .

 المجلس علماً  أحيط -القـــــــــــرار :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رابًعا : شئون الدراسات العليا والبحوث :

 

 :إعتمادات المناقشات  االولالموضوع  

 يًباسجني االتى أمسائِٗ:اٚال : اعتُاد َٓاقػات زضائٌ املادطتري بٓعاّ ايطاعات املعتُدة 

 تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة  عبد املٓعِ قُدعبد املٓعِ 1

 االدازة ايسٜاقٝةٚايرتٜٚح  اضالّ ضعد عبد املكؿٛد   2

 :  الثانىالموضوع 

 ثاْٝا : اعتُاد َٓاقػات زضائٌ ايدنتٛزاٙ بٓعاّ ايطاعات املعتُدة يًباسجني االتى أمسائِٗ:

 تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز ايطٝد ؾالح ايطٝدقاضِ   1

 ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة ٚائٌ ٜٛضف امحد ضٝد    2

 

 دكتوراه( -على اعتمادات الرسائل العلمية)ماجستير وافق المجلس -القـــــــــــرار :   

 ثالثا: موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
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 الموضوع الثالث :
بػــنٕ َٛافكــة فًــظ قطــِ ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة عًــٞ تػــهٌٝ ؾٓــة          

املكٝـد   –َـٔ ايباسـح / فـؤاد فهـسى ابـساِٖٝ عًـى       املكدَةاملٓاقػة ٚاؿهِ يسضاية ايدنتٛزاٙ 

 14/6/2014، تازٜخ ايتطذٌٝ  12/10/2012مبسسًة ايدنتٛزاٙ بتازٜخ 

 ؽؿـ )إؾابات ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ( َٚٛقٛعٗا:

 نثري تدزٜبات بدْٝة ٚسسنٝة ٚبعض ايٛضائٌ املؿاسبة إليتٗاب ايٛتس ايسقفى  " ت

 ملفؿٌ ايسنبة يالعبى بعض االْػطة ايسٜاقٝة"

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ــٌ   ا.د/سطٔ قُد ايٓٛاؾسة         ــٝة ٚايتاٖٝـ ــابات ايسٜاقـ ــتاذ االؾـ اضـ

ــة    ــّٛ اؿٜٝٛ ــِ ايعً ايبــدْى املتفــسغ بكط

ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة    

داَعـة االضـهٓدزٜة    –ايسٜاقـٝة يًبـٓني   

 )َٓاقػا(  

ا.د/َؿطفى ايطٝد امساعٝـٌ  

 طاٖس  

ــٌ   ــٝة ٚايتاٖٝـ ــابات ايسٜاقـ ــتاذ االؾـ اضـ

ايبدْى بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـة ٚايؿـشٝة     

ة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني ايسٜاقٝة بهًٝ

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا( –

اضتاذ دساسـة ايععـاّ ٚاالؾـابات بكطـِ      ا.د/سطٔ امحد اؿطٝٓى    

داَعــة  –دساســة ايععــاّ بهًٝــة ايطــب  

 االضهٓدزٜة )َػسفا(

ــٌ   ا.د/امحد ضٝد امحد ــٝة ٚايتاٖٝـ ــابات ايسٜاقـ ــتاذ االؾـ اضـ

ايبدْى بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـة ٚايؿـشٝة     

ة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني ايسٜاقٝ

 داَعة بٛزضعٝد )َٓاقػا( –

 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس  -القـــــــــــرار :
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 الموضوع الرابع :

 بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة           

املكٝـد مبسسًـة    –َٔ ايباسح / قُٛد ٜٛضف قُد ايصٜٓى املكدَةٚاؿهِ يسضاية ايدنتٛزاٙ 

 10/11/2015، تازٜخ ايتطذٌٝ  10/2/2015ايدنتٛزاٙ  بتازٜخ 

 :ؽؿـ )فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقة( َٚٛقٛعٗا

 " تنثري تٓاٍٚ املاء املُػٓط َع بسْاَر بدْى عًى بعض

 املؤغسات ايبٝٛيٛدٝة ٚتنخري ظٗٛز ايتعب يًسٜاقٝني" 

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ــّٛ     ا.د/ٜٛضف دٖب عًى           ــِ ايعً ــسغ بكط ــشٝة املتف ــة ايؿ ــتاذ ايرتبٝ اض

اؿٜٝٛـــة ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة 

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا(   –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضتاذ فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقـة بكطـِ عًـّٛ ايؿـشة      ا.د/يًٝى ؾالح ايدٜٔ قُد    

داَعــــة  -بهًٝــــة ايرتبٝــــة ايسٜاقــــٝة بــــا سّ

 سًٛإ)َٓاقػا(

اضــتاذ ايؿــشة ايسٜاقــٝة بكطــِ ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة  دٜٔ قُد عًٝٛةا.د/عالء اي

ــٝة     ــة ايسٜاق ــة ايرتبٝ ــٝة بهًٝ ــشٝة ايسٜاق ٚايؿ

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا( –يًبٓني 

ا.ّ.د/ْـــٝفني فُٗـــى قُـــد   

 عذُى  

اضـــتاذ َطـــاعد بكطـــِ ايتػرٜـــة باملعٗـــد ايعـــاىل 

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا( –يًؿشة ايعاَة 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 الموضوع الخامس :

بػــنٕ َٛافكــة فًــظ قطــِ ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة عًــٞ تػــهٌٝ ؾٓــة          

  -َٔ ايباسجة /اضالّ قُـد امحـد غـشاتة خطـاب      املكدَةاملٓاقػة ٚاؿهِ يسضاية املادطتري 

 14/3/2015، تازٜخ ايتطذٌٝ  8/10/2013املكٝدة مبسسًة املادطتري  بتازٜخ 

 ؽؿـ )ايرتبٝة ايؿشٝة ٚايؿشة ايسٜاقٝة( َٚٛقٛعٗا:

 " تنثري بسْاَر تجكٝف ؾشى غرائى عًى ْطبة ا ُٝٛدًٛبني ٚاؿاية ايبدْٝة

 "(ضٓة12 -9يدى ايتًُٝرات َٔ )

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :
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ــد   ــات قُــــ ا.د/دٓــــ

 دزٜٚؼ         

اضـــتاذ فطـــٝٛيٛدٝا ايسٜاقـــة املتفـــسغ بكطـــِ ايعًـــّٛ 

اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة ايسٜاقـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة      

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا(   –يًبٓني 

ا.د/عــالء ايــدٜٔ قُــد 

 عًٝٛة

ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  اضتاذ ايؿشة ايسٜاقٝة بكطِ 

داَعــة  –ايسٜاقــٝة بهًٝــة ايرتبٝــة ايسٜاقــٝة يًبــٓني  

 االضهٓدزٜة )َػسفا(

ــطفى  ــس َؿــ ا.د/ْاؾــ

 قُد ايطٜٛفى  

اضتاذ ايؿشة ايسٜاقٝة بكطـِ عًـّٛ ايؿـشة ايسٜاقـٝة     

 بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة داَعة املٓٝا )َٓاقػا(

ا.ّ.د/ايطـــٝد ضـــًُٝإ  

 ايطٝد محاد  

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة 

داَعـة االضـهٓدزٜة    –بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقـٝة يًبـٓني   

 )َػسفا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس  -القـــــــــــرار :

 الموضوع السادس :
بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة         

املكٝـدة مبسسًـة     -َٔ ايباسجة /ٖٓد امحـد غـٛقى ٜٛضـف     املكدَةٚاؿهِ يسضاية املادطتري 

 14/5/2015، تازٜخ ايتطذٌٝ  13/3/2012املادطتري  بتازٜخ 

 عٗا:ؽؿـ )إؾابات ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ( َٚٛقٛ

 " تنثري بسْاَر زٜاقى َكرتح يًتشهِ ايكٛاَى عًى ؼطني ايهفاءة ايكٛاَٝة ٚايٛظٝفٝة

 يالطفاٍ املؿابى مبتالشَة دإٚ"                                                                

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ــد   ــات قُــــ ا.د/دٓــــ

 دزٜٚؼ         

اضتاذ فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقة املتفسغ بكطـِ ايعًـّٛ   

اؿٜٝٛـــة ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة 

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا(   –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ا.د/ؾفاء ؾـفاء ايـدٜٔ   

 عباع اـسبٛطًى

اضتاذ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛـة  

ــٝة    ــة ايسٜاق ــة ايرتبٝ ــٝة بهًٝ ــشٝة ايسٜاق ٚايؿ

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا( –يًبٓني 
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ــد  ــا امحـــ ا.ّ.د/شنسٜـــ

 ايطٝد َتٛىل  

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة 

ــٝة يًبــٓني      ــة ايرتبٝــة ايسٜاق ــٝة بهًٝ  –ايسٜاق

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا(

ــٛض   ــاء عـــ ا.ّ.د/دعـــ

 عٛض ايطٝد  

ــة      ــٝة بهًٝ ــشة ايٓفط ــِ ايؿ ــاعد بكط ــتاذ َط اض

 اقػا(داَعة االضهٓدزٜة)َٓ –ايرتبٝة 

   على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكموافق المجلس  -القـــــــــــرار :

 :السابع الموضوع
بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓـة املٓاقػـة ٚاؿهـِ            

املكٝـد مبسسًـة ايـدنتٛزاٙ      -َٔ ايباسح /قُد زدب عًى عػـسى   املكدَةيسضاية ايدنتٛزاٙ 

 14/6/2014، تازٜخ ايتطذٌٝ 12/7/2011بتازٜخ 

 ؽؿـ )تدزٜب ايهسة ايطائسة( َٚٛقٛعٗا:

 " بسْاَر يًتؿسف اـططى يبعض املٛاقف ايدفاعٝة اؿدٜجة يالعب ايًٝربٚ

 قد ايكسب ا ذَٛى يالعبى ايهسة ايطائسة "  

 تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :ٜٚكرتح 

اضــتاذ تــدزٜب ايهــسة ايطــائسة املتفــسغ بكطــِ تــدزٜب   ا.د/ ْادز عبد ايطالّ ايعٛاَسى

 –االيعاب ايسٜاقـٝة  بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة يًبـٓني      

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا(

اضتاذ تدزٜب ايهسة ايطائسة املتفسغ بكطِ تدزٜب  ا.د/عبد احملطٔ قُد مجاٍ ايدٜٔ   

 –االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝةايسٜاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة )َػسفا(

اضتاذ تدزٜب ايهسة ايطائسة بكطِ االيعاب اؾُاعٝة  ا.د/قُٛد محدى عبد ايهسِٜ    

داَعة  –ٚايعاب املكسب بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 طٓطا)َٓاقػا(

 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس  -القـــــــــــرار :
 الموضوع الثامن:

بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓـة املٓاقػـة ٚاؿهـِ            

املكٝد مبسسًة املادطـتري بتـازٜخ     -َٔ ايباسح /ٚيٝد قُد خًٌٝ  املكدَةيسضاية املادطتري 

 18/4/2015تازٜخ ايتطذٌٝ  8/10/2013
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 ؽؿـ )تدزٜب نسة ايٝد( َٚٛقٛعٗا:

 ("IHF" ْعاّ َكرتح يتعًِٝ املبتدئني ٚتدزٜب ْاغئني نسة ايٝد فى قٛء َكرتسات االؼاد ايدٚىل )

 ايطادة :ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ 

اضتاذ تـدزٜب نـسة ايٝـد  بكطـِ تـدزٜب االيعـاب        ا.د/ ٜاضس قُد سطٔ دبٛز

ــٓني     ــٝة يًب ــة ايسٜاق ــة ايرتبٝ ــٝة  بهًٝ  –ايسٜاق

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا(

اضتاذ تدزٜب نسة ايٝد ٚزئٝظ قطِ تدزٜب  ا.د/ْادى قُد ايؿاٚى    

االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝةايسٜاقٝة يًبٓات 

 داَعة ايصقاشٜل)َٓاقػا( –

ا.ّ.د/قُد أغسف قُد 

 ناٌَ     

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة  

داَعة  –بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة)َػسفا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 الموضوع التاسع :

بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز عًـٞ تعـدٌٜ تػـهٌٝ ؾٓـة             

 –َـٔ ايباسـح / عـادٍ سطـاّ ايـدٜٔ َؿـطفى        املكدَـة املٓاقػة ٚاؿهـِ يسضـاية ايـدنتٛزاٙ     

 13/8/2013، تازٜخ ايتطذٌٝ   2/7/2011املكٝد مبسسًة ايدنتٛزاٙ  بتازٜخ 

 ايعاب ايكٛى( َٚٛقٛعٗا:ؽؿـ )تدزٜب 

 " تكٓني محٌ ايتدزٜب ايبًَٝٛرتى ملتطابكى ايٛثب ايجالثى ٚفكا ملتػريات االداء املٗازى "

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ــدزٜب    ا.د/ ضاَى ابساِٖٝ ْؿس    ــِ تـ ــسغ بكطـ ــٛى املتفـ ــاب ايكـ ــتاذ ايعـ اضـ

َطـــابكات املٝـــدإ ٚاملكـــُاز بهًٝـــة ايرتبٝـــة     

 داَعة االضهٓدزٜة )َٓاقػا( –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ــساِٖٝ   ــٓعِ ابــ ــد املــ ا.د/عبــ

 ٖسٜدى

ــدزٜب    ــِ تـ ــسغ بكطـ ــٛى املتفـ ــاب ايكـ ــتاذ ايعـ اضـ

َطـــابكات املٝـــدإ ٚاملكـــُاز بهًٝـــة ايرتبٝـــة     

 دزٜة )َػسفا(داَعة االضهٓ –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضــتاذ ايعــاب ايكــٛى بكطــِ تــدزٜب َطــابكات       ا.د/امحد ضعد ايدٜٔ قُٛ د  

املٝدإ ٚاملكُاز ٚٚنٝـٌ نًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة     

ــِٝ   –يًبــٓني   ــة االضــهٓدزٜة يػــئٕٛ ايتعً داَع
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 ٚايطالب )َػسفا(

ا.د/ٖػاّ قُد اؾٝٛغى عبد 

 اـايل  

اضتاذ تـدزٜب َطـابكات املٝـدإ ٚاملكـُاز بكطـِ      

ــة    ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ــات االضاضـ ــدزٜب ايسٜاقـ تـ

 –ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة بـــا سّ 

 داَعة سًٛإ)َٓاقػا(

 

علــى تعــديل التشــكيل المقتــرح مــن القســم العلمــي ألعضــاء لجنــة المناقشــة  وافــق المجلــس -القـــــــــــــرار :
 ذار ا.د/سمير عباس عمر نظرا لظروف طارئة.والحكم  وذلك العت
 الموضوع العاشر:

بػــنٕ َٛافكــة فًــظ قطــِ تــدزٜب املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة عًــٞ تػــهٌٝ ؾٓــة         

  -َـٔ ايباسـح /عًـى ابـساِٖٝ عًـى عبـد ايػٓـى          املكدَـة املٓاقػة ٚاؿهِ يسضـاية املادطـتري   

 8/12/2015، تازٜخ ايتطذٌٝ 8/10/2013املكٝد مبسسًة املادطتري بتازٜخ 

 ؽؿـ )ايتدزٜب ايسٜاقى فى زٜاقة ايهازاتٝ٘( َٚٛقٛعٗا:

 " تنثري اضتشداخ دصء تدزٜبات َطافات ايًعب بايٛسدة ايتدزٜبٝة عًى َطتٛى

 عبى َطابكة ايٓصاٍ ايفعًى " ايهَٛٝت٘ " بسٜاقة ايهازاتٝ٘"  قددات ايٓػاط اـططى يدى ال

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ا.د/امحد قُٛد 

 قُدإبساِٖٝ     

اضتاذ ايتدزٜب ايسٜاقى يسٜاقة ايهازاتٝ٘ 

ٚزئٝظ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات 

داَعة  –ايفسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة )َػسفا(

ا.د/امحد قُد عبد ايكادز 

 ايفاز 

اضتاذ ايهازاتٝ٘ بكطِ تطبٝكات ْٚعسٜات 

املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة بهًٝة ايرتبٝة 

 داَعة بٛزضعٝد)َٓاقػا(  –ايسٜاقٝة 

ا.ّ.د/ٚيٝد قطٔ َؿطفى 

 ْؿسٙ

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات 

داَعة  –ايفسدٜة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة )َٓاقػا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 الموضوع الحادى عشر:

ِ ايسٜاقة املدزضٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ يسضاية بػنٕ َٛافكة فًظ قط        

املكٝد مبسسًة ايدنتٛزاٙ  بتازٜخ   -َٔ ايباسح /ٖػاّ قُد ضعٝد ابٛ ايكاضِ  املكدَةايدنتٛزاٙ 
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 10/2/2015، تازٜخ ايتطذٌٝ 8/10/2013

 ؽؿـ )َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتبٝة ايبدْٝة( َٚٛقٛعٗا:

 ّ اإلغساف ايرتبٛى فى فاٍ ايتدزٜب املٝداْى" اضرتاتٝذٝة َكرتسة يٓعا

 يطالب ايرتبٝة ايبدْٝة ظاَعة اؾبٌ ايػسبى بًٝبٝا  "

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتفسغ بكطِ ايسٜاقة  ا.د/ فاطُة عٛض ؾابس

 –املدزضٝة  بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة)َػسفا(

اضتاذ طسم ايتدزٜظ  بكطِ ايسٜاقة املدزضٝة   ا.د/ شنٝة ابساِٖٝ ناٌَ

داَعة  –بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة)َػسفا(

اضتاذ طسم ايتدزٜظ املتفسغ بكطِ املٓاٖر  ا.د/عالء ايدٜٔ ابساِٖٝ ؾاحل

 ٚطسم ايتدزٜظ بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني

 داَعة ايصقاشٜل)َٓاقػا( –

اضتاذ املٓاٖر ٚزئٝظ قطِ ايسٜاقة املدزضٝة   ا.د/ٖبة عبد ايععِٝ اَبابى

داَعة  –بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة)َٓاقػا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 الموضوع الثانى عشر:

بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايسٜاقة املدزضٝة عًٞ تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ يسضاية         

،  12/3/2013املكٝد مبسسًة املادطتري  بتازٜخ  -َٔ ايباسح /إٜٗاب عُس غفٝل  املكدَةاملادطتري 

 11/7/2015تازٜخ ايتطذٌٝ 

 ايبدْٝة( َٚٛقٛعٗا:ؽؿـ )َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتبٝة 

 يًتفهري عًى ايتشؿٌٝ املعسفى  CORT" تنثري بسْاَر قائِ عًى منٛذز نٛزت 

 ٚاػاٖات ايطالب املعًُني بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة"

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

اضــتاذ طــسم ايتــدزٜظ املتفــسغ بكطــِ ايسٜاقــة  ا.د/ فاطُة عٛض ؾابس

 –ة ايرتبٝــة ايسٜاقــٝة يًبــٓني   املدزضــٝة  بهًٝــ 

 داَعة االضهٓدزٜة)َػسفا(

اضــتاذ املٓــاٖر بكطــِ  املٓــاٖر ٚطــسم ايتــدزٜظ  ا.د/َاددة عكٌ قُد ؾابس  

داَعـــة طٓطـــا   –بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة   

 )َٓاقػا(

اضــتاذ املٓــاٖر بكطــِ ايسٜاقــة املدزضــٝة  بهًٝــة  ا.د/عبري َعٛض عبد اهلل 

داَعــــــة  –ايرتبٝــــــة ايسٜاقــــــٝة يًبــــــٓني   

 االضهٓدزٜة)َٓاقػا(
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اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايسٜاقــة املدزضــٝة بهًٝــة   ا.ّ.د/اغسف ؾبشى ْٜٛظ  

داَعـة االضـهٓدزٜة    –ايرتبٝة ايسٜاقـٝة يًبـٓني   

 )َػسفا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم   وافق المجلسالقــــرار: 
 الموضوع الثالث عشر:

بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة عًـٞ تػـهٌٝ ؾٓـة املٓاقػـة ٚاؿهـِ              

املكٝد مبسسًة ايـدنتٛزاٙ    -َٔ ايباسح /عبد ايسشام ٖٚٝب ٜاضني   املكدَةيسضاية ايدنتٛزاٙ 

 12/3/2013، تازٜخ ايتطذٌٝ 13/3/2012بتازٜخ 

 ؽؿـ )عًِ ايٓفظ ايسٜاقى( َٚٛقٛعٗا:

 " ايهفاءة ايػدؿٝة ٚعالقتٗا باضرتاتٝذٝات ايؿساع ايتٓافطى َٚطتٛى االجناش              

 يًسٜاقٝني ذٚى املطتٜٛات ايعًٝا"                                         

 ٜٚكرتح تػهٌٝ ؾٓة املٓاقػة ٚاؿهِ َٔ ايطادة :

ــٝة      ا.د/ قُد ؾربى عُس           ــة ايسٜاق ــٍٛ ايرتبٝ ــِ اؾ ــِٜٛ بكط ــاع ٚايتك ــتاذ ايكٝ اض

داَعـــة االضـــهٓدزٜة  –بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 )َػسفا(

اضتاذ عًِ ايٓفظ ايسٜاقى ٚزئٝظ قطِ عًِ ايٓفظ  ا.د/ عسفة عًى ضالَة 

داَعة  –ايسٜاقى بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 سًٛإ)َٓاقػا(

اضتاذ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚايتدزٜب بكطِ اؾٍٛ ايرتبٝة  ا.د/َٓى قُد ضهس 

داَعة  –ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة )َٓاقػا(

اضتاذ عًِ ايٓفظ ايسٜاقى ٚزئٝظ قطِ اؾٍٛ ايرتبٝة  ا.د/فدى سطٔ ٜٛضف    

داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 )َػسفا(

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس  -ــــــرار :القـــــ
 

 رابعاً : موضوعات تسجيل خطط األبحاث
 :عشر الرابع الموضوع

ايدنتٛزاٙ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

ايرتبٝة ؽؿـ) ايدنتٛزاٙاملكٝد مبسسًة  –  عؿاّ ايدٜٔ ايبدزاٚىقُد اـاؾـة بايدازع / 

 ( َٚٛقٛعٗا:ايؿشٝة ٚايؿشة ايسٜاقٝة
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 االغرتاطات ايؿشٝة يبعض املٓػآت ايسٜاقٝة ٚتاثريٖا عًى اؿاية ايؿشٝة" " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضــتاذ ايرتبٝــة ايؿــشٝة املتفــسغ بكطــِ  ُد زغاد  ا.د/ْادٜة ق

ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة    

ــٓني    ــٝة يًبـ ــة ايسٜاقـ ــة ايرتبٝـ  –بهًٝـ

 داَعة االضهٓدزٜة 

ؾـفاء ؾـفاء ايـدٜٔ عبـاع     ا.د/ 

     اـسبٛطًى

قطِ ايعًّٛ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ اضتاذ 

اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة بهًٝــة    

داَعـــة  – ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني

 االضهٓدزٜة

ّ.د/زقــــٛإ ضــــعٝد قُــــد   

    اؾٖٛسى  

كطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  َدزع ب

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 عشر:  الخامس الموضوع

ايدنتٛزاٙ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

إؾابات ؽؿـ) ايدنتٛزاٙمبسسًة  ةاملكٝد –  اٌَ قُٛد سطٔ قُد فُٗى/  ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ(

 

 املدفة ٚتنثريٙتكِٜٛ عٛاٌَ االَإ ٚايطالَة بايبٝئة املدزضٝة " 

 عًى االؾابات ٚاالحنسافات ايكٛاَٝة"

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــٌ     ا.د/سطٔ قُد ايٓٛاؾسة  ــٝة ٚايتنٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –ٓني يًب

ؾـفاء ؾـفاء ايـدٜٔ عبـاع     ا.د/ 

     اـسبٛطًى

قطِ ايعًّٛ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ اضتاذ 

اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة بهًٝــة    

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة

 من القسم العلميعلي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة  وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 

 عشر:  السادس الموضوع
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ايدنتٛزاٙ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

ايرتبٝة ؽؿـ) ايدنتٛزاٙمبسسًة  ةاملكٝد –ٜامسني ضعٝد قُد ايتالٚى/  ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ايؿشٝة ٚايؿشة ايسٜاقٝة(

 

 تنثري بسْاَر غرائى ٚزٜاقى عًى َهْٛات اؾطِ ٚبعض ايكدزات ايبدْٝة يًبٓات " 

 ضٓة "  16 – 12ايٓشٝفات َٔ ضٔ 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضــتاذ ايرتبٝــة ايؿــشٝة املتفــسغ بكطــِ  ا.د/ْادٜة قُد زغاد  

ٝة ايسٜاقــٝة ايعًــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــش  

ــٓني    ــٝة يًبـ ــة ايسٜاقـ ــة ايرتبٝـ  –بهًٝـ

 داَعة االضهٓدزٜة 

ا.ّ.د/ايطـــٝد ضـــًُٝإ ايطـــٝد   

 محاد  

ــة    ــّٛ اؿٜٝٛ اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايعً

ــة   ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

 اسإشراف المقترحة من القسم العلمي علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 عشر:  السابع الموضوع

ايدنتٛزاٙ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

إؾابات ؽؿـ) ايدنتٛزاٙمبسسًة  ةاملكٝد –زغا َؿطفى ؾابس ضًُٝإ/  ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ(

 

 تنثري ايتدزٜبات ؼت املاء عًى آآلّ أضفٌ ايعٗس يدى ايطٝدات " " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــٌ    ــٝد إمساعٝ ــطفى ايط ا.د/َؿ

 طاٖس   

ــٌ     ــٝة ٚايتنٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

َدزع بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة   ّ.د/مجاٍ عبد ايٓاؾس ْٜٛظ  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 : عشر: الثامن الموضوع

ايدنتٛزاٙ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

 ايدنتٛزاٙمبسسًة  ةاملكٝد –ضبٝهة أمحد عبد ا ادى ايؿكسإ/  ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقة(ؽؿـ)
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 تنثري بسْاَر يًرتبٝة ايبدْٝة مبسسًتى ايتعًِٝ االبتدائى ٚاملتٛضط عًى ايهفاءة" 

 ايبٝٛيٛدٝة يتًُٝرات ايدَر بدٚية ايهٜٛت " 

   ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                

اضــتاذ فطــٝٛيٛدٝا ايسٜاقــة املتفــسغ     ا.د/عبد املٓعِ بدٜس ايكؿري   

ــشٝة   ــة ٚايؿــ ــّٛ اؿٜٝٛــ ــِ ايعًــ بكطــ

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ــٌ     ا.د/سطٔ قُد ايٓٛاؾسة    ــٝة ٚايتنٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى املتفـسغ بكطـِ ايعًـّٛ اؿٜٝٛـة     

ــة   ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضتاذ طـسم ايتـدزٜظ بكطـِ ايسٜاقـة      ا.د/ َسفت عًى سطٔ خفادة  

ــٝة    ــة ايسٜاقـ ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ املدزضـ

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 : عشر: التاسع الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

إؾابات ايسٜاقة ؽؿـ)املادطتريمبسسًة  ةاملكٝد –َٓة اهلل قُد خايد عٛف /  ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ٚايتنٌٖٝ(

 

 تكِٝٝ ايجبات ايٛظٝفى ٚنفاءة املٓعَٛة اؿطٝة يًطٝدات املؿابات" 

 غػْٛة ايسنبة " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــٌ    ــٝد امساعٝ ــطفى ايط ا.د/َؿ

 طاٖس   

ــٌ     ــٝة ٚايتنٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ــٝد    ــاح ايط ــد ايفت ــد عب ا.د/امح

 عُسإ   

ــٌ     ــٝة ٚايتنٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى  بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة 

سٜاقـــٝة ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة اي

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
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 العشرين:  الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

إؾابات ؽؿـ)املادطترياملكٝد مبسسًة  –قُد فٛشى امساعٌٝ قُد عُس اـاؾـة بايدازع / 

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ(

 

 بسْاَر تدزٜبات تعٜٛكٝة ْٛعٝة يٓاغئى ايهازاتٝ٘ ذٚى إحنسافات ايعُٛد ايفكسى املسنبة " " 

  ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                 

ا.د/ؾــــــفاء ؾــــــفاء ايــــــدٜٔ 

 اـسبٛطًى     

اضتاذ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ قطِ ايعًّٛ 

اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة بهًٝــة    

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة 

ا.ّ.د/ؾــبشى سطــْٛة سطــْٛة 

 سطٔ     

اضـتاذ َطـاعد بكطـِ تـدزٜب املٓــاشالت     

ــة   ــة ايرتبٝـ ــة بهًٝـ ٚايسٜاقـــات ايفسدٜـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 

 والعشرين:  الواحد الموضوع
املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

إؾابات ؽؿـ)املادطترياملكٝد مبسسًة  –طًعت قُد ضعد قُٛد طًعت اـاؾـة بايدازع / 

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقة ٚايتنٌٖٝ(

 

 ايدٚازٙتنثري بسْاَر تنًٖٝى سسنى َٚائى عًى ايهفاءة اؿسنٝة يعكالت ايهفة " 

 )املؿابة بايتُصم( مبفؿٌ ايهتف يًسٜاقٝني  " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضتاذ االؾابات ايسٜاقٝة ٚايتنٌٖٝ  ا.د/عبد ايباضط ؾدٜل عبد اؾٛاد   

ايبدْى بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة 

ايسٜاقٝة ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –يًبٓني 

َدزع بكطِ أؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة  ّ.د/َٓؿٛز عبد اؿُٝد عطا اهلل  

 –بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 والعشرين:  الثانى الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

ايرتبٝة ؽؿـ)املادطترياملكٝد مبسسًة  –َسٚإ ابساِٖٝ مجعة ابساِٖٝ اـاؾـة بايدازع / 
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 َٚٛقٛعٗا: ايؿشٝة ٚايؿشة ايسٜاقٝة(

 

 اـًفٝة( يًعُٛد ايفكسى  –ؼدٜد َعدالت االحنٓاءات ايطبٝعٝة )األَاَٝة " 

 تبعا يألطٛاٍ اؾطُٝة املدتًفة  يًبٝئة املؿسٜة " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

طِ ايعًّٛ اضتاذ تسبٝة ايكٛاّ ٚزئٝظ ق ا.د/ؾفاء ؾفاء ايدٜٔ اـسبٛطًى     

اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة بهًٝــة    

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة 

َدزع بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة   ّ.د/زقٛإ ضعٝد قُد اؾٖٛسى   

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل خطة  وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 و العشرين:  الثالث الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

ايرتبٝة ؽؿـ)املادطتريمبسسًة  ةاملكٝد –َٓاز عادٍ عبد ايععِٝ سطٔ / ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ٚايؿشة ايسٜاقٝة(ايؿشٝة 

 

 تنثري بسْاَر تدزٜبات ٖٛائٝة داخٌ ٚخازز ايٛضط املائى ٚتجكٝف غرائى " 

 عًى إْكاف ايٛشٕ يًطٝدات" 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضــتاذ ايؿــشة ايسٜاقــٝة بكطــِ ايعًــّٛ  ا.د/عالء ايدٜٔ قُد عًٝٛة      

اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة بهًٝــة    

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة 

ا.ّ.د/ايطـــٝد ضـــًُٝإ ايطـــٝد   

 محاد  

ــة    ــّٛ اؿٜٝٛ اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايعً

ــة   ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضتاذ َطاعد بكطـِ تـدزٜب ايسٜاقـات     ُد سطٔ    ا.ّ.د/قُد سطٔ ق

 –املائٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة 

 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -:القـــــــــــرار 
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 و العشرين:  الرابع الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

االؾابات ؽؿـ)املادطترياملكٝد مبسسًة  –قُد عاطف قُٛد َسداؽ اـاؾـة بايدازع/ 

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقٝة ٚايتاٌٖٝ(

 

 احملددات ايبدْٝة ٚايفطٝٛيٛدٝة ٚعالقتٗا باالؾابات ايػائعة " 

 ( " 3X3املطتٜٛات ايعًٝا يهسة ايطًة )يالعبى 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضتاذ فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقة املتفسغ  ا.د/ٜٛضف دٖب عًى    

بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة 

ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –يًبٓني 

اضتاذ َطاعد بكطِ تدزٜب االيعاب  ا.ّ.د/اضعد عًى امحد ايهٝهى  

ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –يًبٓني 

َدزع بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة  ّ.د/ قُد مخٝظ أْٛز  

ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 والعشرين:  الخامس الموضوع
املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

االؾابات ؽؿـ)املادطترياملكٝد مبسسًة  –اضاَة ٚىل ايدٜٔ عبد ايٛاسد غساب اـاؾـة بايدازع/ 

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقٝة ٚايتاٌٖٝ(

 َطابكة االغرتاطات ايؿشٝة ايٛقائٝة يًُٓػنت ايسٜاقٝة سطب املعاٜري ايكٝاضٝة ٚعالقاتٗا"

 مبعدالت االؾابات يدى طالب االناد نٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشسى " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ا.د/امحد عبد ايفتاح ايطٝد 

 عُسإ  

اضتاذ االؾابات ايسٜاقٝة ٚايتنٌٖٝ 

ايبدْى  بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة 

ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –يًبٓني 

ا.ّ.د/ايطٝد ضًُٝإ ايطٝد 

 محاد 

اضتاذ َطاعد بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة 

ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضتاذ َطاعد بكطِ االدازة ايسٜاقٝة  ا.ّ.د/ؾفٛت عًى مجعة 

ٚايرتٜٚح بهًٝة ايرتبٝة ايٝاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة  –

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -ـــرار :القــــــــ
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 والعشرين:  السادس الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

االؾابات ؽؿـ)املادطتريمبسسًة  ةاملكٝد –ٚالء ايؿاٚى ابساِٖٝ ايؿاٚى / ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقٝة ٚايتاٌٖٝ(

 

 بسْاَر تنًٖٝى ٚتٛعٝة قٛاَٝة ٚتنثريٙ عًى اؿاية ايكٛاَٝة يهبازايطٔ " "

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ِ  ا.ّ.د/شنسٜا امحد ايطٝد َتٛىل   ــة  اضــتاذ َطــاعد بكطــ ــّٛ اؿٜٝٛ ايعً

ــة   ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

َدزع بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة   ّ.د/زقٛإ ضعٝد اؾٖٛسى  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

 وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل خطة البحث  وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 والعشرين:  السابع الموضوع
املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

االؾابات ايسٜاقٝة ؽؿـ)املادطتريمبسسًة  ةاملكٝد –امساء ضاَى ضٝد ٖٚبى / ةاـاؾـة بايدازض

 َٚٛقٛعٗا: ٚايتاٌٖٝ(

 

 تنثري اؿٌُ املتهسز عًى عكالت ايعٗس َٚٛزفٛيٛدٝا ايطسف ايطفًى"   "

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــساِٖٝ    ــد إبــ ــات قُــ ا.د/دٓــ

 دزٜٚؼ  

اضــتاذ فطــٝٛيٛدٝا ايسٜاقــة املتفــسغ    

ــشٝة   ــة ٚايؿــ ــّٛ اؿٜٝٛــ ــِ ايعًــ بكطــ

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ــة    ا.ّ.د/شنسٜا امحد ايطٝد َتٛىل   ــّٛ اؿٜٝٛ اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ايعً

ــة   ــة ايرتبٝـ ــٝة بهًٝـ ٚايؿـــشٝة ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 :  والعشرين: الثامن الموضوع

املادطتري بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة عًى تطذٌٝ خطة عح      

االؾابات ؽؿـ)املادطتريمبسسًة  ةاملكٝد –قشى عُاد َؿطفى ايػسب / ةاـاؾـة بايدازض
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 َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقٝة ٚايتاٌٖٝ(

 

 االؾابات ايسٜاقٝة ٚعالقتٗا باؿاية ايٓفطٝة يٓاغئ بعض االْػطة ايسٜاقٝة"  "

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــٌ     ا.د/سطٔ قُد ايٓٛاؾسة    ــٝة ٚايتاٖٝ ــابات ايسٜاق ــتاذ االؾ اض

ايبدْى بكطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿـشٝة  

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ــِ ايــٓفظ ايسٜاقــى ٚزئــٝظ   ا.د/فدى سطٔ ٜٛضف     اضــتاذ عً

قطــِ اؾــٍٛ ايرتبٝــة ايسٜاقــٝة بهًٝــة  

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -لقـــــــــــرار :ا

 
 والثالثين :  التاسع الموضوع

اـاؾـة ايدنتٛزاٙ عًى تطذٌٝ خطة عح  تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝةبػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

 تدزٜب نسة ايكدّ(ؽؿـ)ايدنتٛزاٙ املكٝد مبسسًة  –امحد ؾبٝح دٜٛإ ايػُسى بايدازع/ 

   َٚٛقٛعٗا:

 تنثري ايتدزٜبات ايفٓٝة االدبازٜة عًى بعض االداءات املٗازٜة ٚاـططٝة  "

 يٓاغئ نسة ايكدّ بدٚية ايهٜٛت" 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضتاذ تدزٜب نسة ايكدّ املتفـسغ بكطـِ    ا.د/سطٔ ايطٝد ابٛ عبدٙ     

تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝـة  

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضتاذ تدزٜب نـسة ايكـدّ قطـِ تـدزٜب      ا.د/عادٍ عبد اؿُٝد ايفاقى    

االيعــــاب ايسٜاقــــٝة بهًٝــــة ايرتبٝــــة  

 هٓدزٜة داَعة االض –ايسٜاقٝة يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 

 الثالثين :  الموضوع
اـاؾـة ايدنتٛزاٙ عًى تطذٌٝ خطة عح  تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝةبػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

 تدزٜب نسة ايكدّ(ؽؿـ)ايدنتٛزاٙ املكٝد مبسسًة  –امحد قُد سطٔ ؾاحل بايدازع/ 

   َٚٛقٛعٗا:

 َٓعَٛة َكرتسة يالزتكاء باالداء ايبدْى ٚاملٗازى ٚاـططى "
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 الناد نٝات نسة ايكدّ فى قٛء ؼًٌٝ بعض االناد نات ايعاملٝة " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضتاذ تدزٜب نسة ايكدّ املتفـسغ بكطـِ    بٛ عبدٙ     ا.د/سطٔ ايطٝد ا

تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝـة  

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ  تــدزٜب االيعــاب   ا.ّ.د/ٖػاّ قُد محدٕٚ      

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -:القـــــــــــرار 

 
 و الثالثين :  الواحد الموضوع

اـاؾـة ايدنتٛزاٙ عًى تطذٌٝ خطة عح  اؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝةبػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

 عًِ ايٓفظ ايسٜاقى(ؽؿـ)ايدنتٛزاٙ املكٝد مبسسًة  –ٖاْى ضٝد محصة عبد املعطى بايدازع/ 

   َٚٛقٛعٗا:

 دافعٝة اإلجناش يدى ايعاًَني باملؤضطات ايسٜاقٝة ٚعالقتٗا "

 بنمناط اإلتؿاٍ ٚايطًٛى ايكٝادى " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

ــِ ايــٓفظ ايسٜاقــى ٚزئــٝظ   ا.د/فدى سطٔ ٜٛضف      اضــتاذ عً

قطـــِ أؾـــٍٛ ايرتبٝـــة بهًٝـــة ايرتبٝـــة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

اضــتاذ عًــِ ايــٓفظ ايسٜاقــى بكطــِ      ا.د/ضهٝٓة قُد ْؿس   

أؾٍٛ ايرتبٝة بهًٝة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة   

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

اضـــتاذ َطـــاعد ٚزئـــٝظ قطـــِ االدازة   ا.ّ.د/زافت ضعٝد ٖٓداٚى  

ــة    ــة ايرتبٝـ ــح بهًٝـ ــٝة ٚايرتٜٚـ ايسٜاقـ

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 و الثالثين :  الثانى الموضوع

اـاؾـة املادطتري عًى تطذٌٝ خطة عح  ايرتبٝة ايسٜاقٝةاؾٍٛ بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

عًِ ايٓفظ ؽؿـ)املادطتري املكٝد مبسسًة  –قُد ابساِٖٝ عبد اـايل زخا بايدازع/ 

   َٚٛقٛعٗا: ايسٜاقى(

 تاثري بسْاَر ايتؿٛز اؿٝٛى عًى ؼطني االداء ملٗازة ْطس ايهسة"
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 يهُٝٓاتٝهٝة  " بايطشب يٓاغئ ا ٛنى بدالية بعض املتػريات ا

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضتاذ املٝهاْٝها اؿٜٝٛة املتفسغ  بكطـِ   ا.د/اَُٝة ابساِٖٝ ايعذُى  

اؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة بهًٝـة ايرتبٝـة   

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ــِ ايــٓفظ ايسٜاقــى ٚزئــٝظ   ا.د/فدى سطٔ ٜٛضف      اضــتاذ عً

قطـــِ أؾـــٍٛ ايرتبٝـــة بهًٝـــة ايرتبٝـــة 

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ــاب    ا.ّ.د/مسري غعبإ سٛتة   ــدزٜب االيع اضــتاذ َطــاعد بكطــِ ت

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل  وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 و الثالثين :  الثالث الموضوع

اـاؾـة املادطتري عًى تطذٌٝ خطة عح  ايسٜاقة املدزضٝةبػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

َٓاٖر ٚطسم ؽؿـ)املادطتري املكٝد مبسسًة  –قُد عًى عبد ايسمحٔ ايهُػٝػى دازع/ ـباي

   َٚٛقٛعٗا: ايبدْٝة( تدزٜظ ايرتبٝة

 تنثري اضتدداّ اضرتاتٝذٝة يًتعًِ ايٓػط ٚفل ايرناءات املتعددة عًى ؼطني "

 املٗازات اؿسنٝة بدزع ايرتبٝة ايسٜاقٝة" 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

املتفــسغ  بكطــِ اضـتاذ طــسم ايتـدزٜظ    ا.د/َؿطفى ايطاٜح قُد    

ايسٜاقـــة املدزضـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة    

 داَعة االضهٓدزٜة  –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ــد   ــٛد عبـــ ــاْى قُـــ ا.ّ.د/ٖـــ

 ايْٛٝظ    

ــة     ــٍٛ ايرتبٝ ــِ اؾ ــاعد بكط ــتاذ َط اض

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

 وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل خطة البحث  وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 و الثالثين :  الرابع الموضوع
ايدنتٛزاٙ عًى تطذٌٝ خطة عح ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

ايدنتٛزاٙ املكٝد مبسسًة  –امحد ابساِٖٝ امحد قُد غًبى  دازع/ ـاـاؾـة باي

   َٚٛقٛعٗا: فطٝٛيٛدٝا ايسٜاقة(ؽؿـ)

 تاثري تدزٜبات ايتطٗٝالت ايعؿبٝة ايعكًٝة عًى االٚعٝة ايدَٜٛة ٚاالعؿاب ايطسفٝة "

 ٚاملدى اؿسنى يدى َسقى ايطهس َٔ ايٓٛع ايجاْى" 
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 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضــتاذ فطــٝٛيٛدٝا ايسٜاقــة املتفــسغ     ا.د/عبد املٓعِ بدٜس ايكؿري   

ــشٝة   ــة ٚايؿــ ــّٛ اؿٜٝٛــ ــِ ايعًــ بكطــ

ايسٜاقـــٝة بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة 

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ّ.د/تاَس ايطـعٝد ضـٝف ايٓؿـس    

 سٝدز     

َــدزع بكطــِ اَــساض ايباطٓــة بهًٝــة 

 داَعة نفس ايػٝخ    –ايطب 

 البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي علي تسجيل خطة وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 و الثالثين :  الخامس الموضوع

اـاؾـة ايدنتٛزاٙ عًى تطذٌٝ خطة عح االدازة ايسٜاقٝة ٚايرتٜٚح بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ      

 االدازة ايسٜاقٝة(ؽؿـ)ايدنتٛزاٙ املكٝد مبسسًة  –قُد ايكُس أمحد زشم أمحد   دازع/ ـباي

   َٚٛقٛعٗا:

 ايتدطٝط اإلضرتاتٝذى يالؼاد ايسٜاقى ايطٛداْى يًتاٜهْٛدٚ فى قٛء "

 أبعاد بطاقة األداء املتٛاشٕ " 

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ٖٝئة اإلغساف عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :                  

اضـتاذ االدازة ايسٜاقــٝة املتفـسغ بكطــِ    ا.د/قُد عبد ايعصٜص ضالَة    

ــة    ــح بهًٝــ ــٝة ٚايرتٜٚــ االدازة ايسٜاقــ

داَعـــة  –ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني 

 االضهٓدزٜة 

اضــتاذ َطــاعد بكطــِ االدازة ايسٜاقــٝة  ا.ّ.د/عبد اهلل قُد قى ايدٜٔ      

ــٝة    ــة ايسٜاقـ ــة ايرتبٝـ ــح بهًٝـ ٚايرتٜٚـ

 داَعة االضهٓدزٜة     –يًبٓني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 
 :       والثالثين  السابعالموضوع 

ــِ      ــة فًــظ قط ــنٕ َٛافك ــة   بػ ــات املائٝ ــساف اـاؾــة     تــدزٜب ايسٜاق ــدٌٜ ٖٝئــة االغ عًــى تع

 :املكٝد مبسسًة املادطتري ٚاملطهٔ بايكطِ ٚعٓٛاْٗا –  ْٛاف امحد داضِ بايدازع/

 بسْاَر َكرتح باضتدداّ ايتدزٜبات ايتٛافكٝة يتعًِٝ ضباسة ايصسف" 

 "عًى ايبطٔ يًُبتدئني بدٚية ايهٜٛت

 ايطباسة ٚزئٝظ قطِ تـدزٜب ايسٜاقـات املائٝـة   اضتاذ  –  اغسف عدىل ابساِٖٝا.د/ بسفع اضِ ٚذيو 
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 داَعة االضهٓدزٜة   يتؿبح ٖٝئة االغساف عًى ايٓشٛ ايتاىل : –قٝة يًبٓني بهًٝة ايرتبٝة ايسٜا

  

اضتاذ ايطباسة املتفسغ  بكطـِ تـدزٜب    ا.د/قُد فتشى ايهسداْى     

ايسٜاقــــات املائٝــــة بهًٝــــة ايرتبٝــــة 

ــٓني  ــٝة يًبـــــ ــة  –ايسٜاقـــــ داَعـــــ

 االضهٓدزٜة 

َدزع بكطِ تدزٜب ايسٜاقات املائٝة  ّ.د/قُٛد َدست عازف    

 –بهًٝـــة ايرتبٝـــة ايسٜاقـــٝة يًبـــٓني  

 داَعة االضهٓدزٜة 

 هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي تعديلعلي  وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 :       والثالثين  الثامنالموضوع 

عًى تعدٌٜ ٖٝئة االغـساف اـاؾـة   تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ  

 :املكٝد مبسسًة املادطتري ٚاملطهٔ بايكطِ ٚعٓٛاْٗا –امحد عبد ايسسِٝ َربٚى بايدازع/

 تنثري تُٓٝة بعض ايكدزات ايبدْٝة اـاؾة عًى َطتٛى اداء املٗازات " 

 "ا ذَٛٝة يالعبى ايهٝو بٛنظ

ٚإقـافة ا.د/ عبـد ايـسمحٔ عبـد ايععـِٝ       –  عبد ايفتاح فتشى َـربٚى خكـس  ا.د/ بسفع اضِ ٚذيو 

 يتؿبح ٖٝئة االغساف عًى ايٓشٛ ايتاىل :   ضٝف

اضتاذ املالنُة املتفـسغ  بكطـِ تـدزٜب     ا.د/عبد ايسمحٔ عبد ايععِٝ ضٝف    

ــة   املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة بهًٝ

ــٓني    ــٝة يًب ــة ايسٜاق ــة  –ايرتبٝ داَع

 االضهٓدزٜة 

اضتاذ َطاعد  بكطِ تـدزٜب املٓـاشالت    ا.ّ.د/ْادز امحد عبد ايٓعِٝ     

ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة بهًٝــة ايرتبٝــة    

ــٓني  ــٝة يًبـــــ ــة  –ايسٜاقـــــ داَعـــــ

 االضهٓدزٜة

 هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي تعديلعلي  وافق المجلس -القـــــــــــرار :
        :       والثالثين  التاسعالموضوع 

عًى تعدٌٜ ٖٝئة االغـساف اـاؾـة   تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ  

 :بايكطِ ٚعٓٛاْٗا ةمبسسًة املادطتري ٚاملطهٓ ةاملكٝد –غُٝاء سطٔ قُٛد /ةبايدازض
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 تنثري اضتدداّ تدزٜبات املٓافطة عًى فاعًٝة االداء ايتهتٝهى يالعبات املالنُة" " 

 يتؿبح ٖٝئة االغساف عًى ايٓشٛ ايتاىل :   –يععِٝ ضٝف عبد ايسمحٔ عبد ا ا.د/ بإقافة  ٚذيو 

  

اضتاذ املالنُة املتفـسغ  بكطـِ تـدزٜب     ا.د/عبد ايفتاح فتشى َربٚى خكس  

ــة   املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة بهًٝ

ــٓني    ــٝة يًب ــة ايسٜاق ــة  –ايرتبٝ داَع

 االضهٓدزٜة

اضتاذ املالنُة املتفـسغ  بكطـِ تـدزٜب     ا.د/عبد ايسمحٔ عبد ايععِٝ ضٝف    

ــة   املٓــاشالت ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة بهًٝ

ــٓني    ــٝة يًب ــة ايسٜاق ــة  –ايرتبٝ داَع

 االضهٓدزٜة 

اضتاذ َطاعد  بكطِ تـدزٜب املٓـاشالت    ا.ّ.د/ايطٝد َؿطفى سطٔ      

ٚايسٜاقــات ايفسدٜــة بهًٝــة ايرتبٝــة    

ــٓني  ــٝة يًبـــــ ــة  –ايسٜاقـــــ داَعـــــ

 االضهٓدزٜة

 هيئة اسإشراف المقترحة من القسم العلمي تعديلعلي  وافق المجلس -القـــــــــــرار :
 خامسا : إعتمادات االمتحان التأهيلى                                     

 االربعين :  الموضوع

دنتٛزاٙ عًى تػهٌٝ ؾٓة االَتشإ ايتاًٖٝى تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ 

 تدزٜب نسة ايٝدؽؿـ  –قُد فهسى عطا اهلل اـاف بايدازع /

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ  :    

اضتاذ تدزٜب نسة ايٝد املتفسغ بكطِ تدزٜب  ا.د/قُد خايد عبد ايكادز محٛدة 

 –االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 دزٜة داَعة االضهٓ

اضتاذ تدزٜب نسة ايطًة بكطِ تدزٜب االيعاب  ا.د/قُد عبد ايسسِٝ امساعٌٝ  

داَعة  –ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة

اضتاذ تدزٜب ا ٛنى بكطِ تدزٜب االيعاب  ا.د/َسعى سطني َسعى   

داَعة  –ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة
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اضتاذ تدزٜب نسة ايٝد بكطِ تدزٜب االيعاب  ا.د/ٜاضس قُد سطٔ دبٛز

داَعة  –ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 االضهٓدزٜة

اضتاذ تدزٜب زٜاقات املكسب بكطِ تدزٜب  ا.د/ٜاضس نُاٍ قُٛد غِٓٝ 

 –االيعاب ايسٜاقٝة بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة يًبٓني 

 داَعة االضهٓدزٜة

 علي تشكيل  لجنة التأهيلى وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 واالربعين : الواحد الموضوع

عًـى تػـهٌٝ ؾٓـة االَتشـإ ايتـاًٖٝى      تـدزٜب االيعـاب ايسٜاقـٝة    بػنٕ َٛافكة فًظ قطِ 

 تدزٜب نسة ايكدّؽؿـ  –بدز ْاؾس سطني غًّٛ دنتٛزاٙ اـاف بايدازع /

 ٚقد اقرتح فًظ ايكطِ إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ نال َٔ  :      

ــدزٜب    ا.د/فسز سطني بَٝٛى    اضــتاذ  نــسة ايكــدّ املتفــسغ بكطــِ ت

االيعاب ايسٜاقـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة     

 داَعة االضهٓدزٜة   –يًبٓني 

ــدزٜب    ا.د/سطٔ ايطٝد ابٛ عبدٙ    اضــتاذ نــسة ايكــدّ املتفــسغ  بكطــِ ت

االيعاب ايسٜاقـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة     

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

ــسسِٝ    ــد ايـ ــد عبـ ا.د/قُـ

 امساعٌٝ   

ــدزٜب      ــِ ت ــًة بكط ــسة ايط ــدزٜب ن ــتاذ ت اض

االيعاب ايسٜاقـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة     

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

اضــتاذ تــدزٜب نــسة ايطــًة ٚزئــٝظ قطــِ       ا.د/غعبإ إبساِٖٝ قُد    

ــة     ــة ايرتبٝ ــٝة بهًٝ ــاب ايسٜاق ــدزٜب االيع ت

 داَعة االضهٓدزٜة –ايسٜاقٝة يًبٓني 

ــد   ــد اؿُٝــ ــادٍ عبــ ا.د/عــ

 ايفاقى  

ــدزٜب     ــِ ت ــدّ بكط ــسة ايك ــدزٜب ن ــتاذ ت اض

االيعاب ايسٜاقـٝة بهًٝـة ايرتبٝـة ايسٜاقـٝة     

 داَعة االضهٓدزٜة –يًبٓني 

 علي تشكيل  لجنة التأهيلى فق المجلسوا -القـــــــــــرار :
 :واالربعين  الثانى الموضوع

 بػنٕ إعتُاد ْتٝذة االَتشإ ايتاًٖٝى دنتٛزاٙ اـاف بايدازضني:     

    تدزٜب َطابكات املٝدإ ٚاملكُاز   عادٍ عبد اجملٝد ضامل ضٜٛد  

 تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة  زادح فٛشى امحد غاىل

 تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة  اضاَة غسٜب قُد ايبٓا

 تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة  اَرية فازٚم عبد اؾٛاد
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 تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة عًى فتٛح عبد ايفتاح عطٛة

 علي اعتماد نتيجة التأهيلى وافق المجلس -القـــــــــــرار :
       واالربعين  :  الثالثالموضوع 

املرنسة املكدَة َٔ قطـِ ايدزاضـات ايعًٝـا ٚذيـو يػـطب قٝـد بعـض طـالب َسسًتـى          بػنٕ  

املادطتري(ٚايرٜٔ اضـتٓفرٚاَدة ايكٝـد )اـُـظ ضـٓٛات( دٕٚ اضـتهُاٍ املكـسزات        –)ايدبًّٛ 

 ٚتطذٌٝ خطط االعاخ ملسسًة املادطتري .

 اٚال : َسسًة ايدبًّٛ  

 تاريخ القيد القسم العلمى   االســـــــم م

 12/2/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية حسام الدين محمود ابراهيم الصفتى 1

 11/10/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية محمد جمال محمد سليمان 2

 12/2/2002 اصول التربية الرياضية وائل صالح الدين عبدالحميد فكرى 3

 15/2/2002 المائيةتدريب الرياضات  محمد يسرى ابراهيم الدسوقى 4

 15/2/2002 تدريب االلعاب الرياضية اسامة حسنى فتح هللا محمد 5

 15/2/2002 تدريب المنازالت والرياضات الفردية كريم محمود احمد مصطفى 6

 15/2/2002 تدريب المنازالت والرياضات الفردية احمد سالم جمال عبدالغفور 7

 15/2/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية حمدى عبدالمجيد احمد عبدالمطلب 2

 15/2/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية عبدة محمد عبده على 2

 15/2/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية محمد عثمان محمد الشيخ 10

 15/2/2002 العلوم الحيوية والصحية الرياضية مصطفى حامد مصطفى 11

 16/2/2010 العلوم الحيوية والصحية الرياضية الصعيدىابراهيم على  12

 14/2/2011 العلوم الحيوية والصحية الرياضية رنا صالح حسين صالح 13

 14/2/2011 تدريب االلعاب الرياضية هبه ابراهيم الوكيل 14

 13/2/2011 العلوم الحيوية والصحية الرياضية حنان شكرى محمد جمعة 15

 13/2/2011 االدارة الرياضية والترويح خليفة احمد عبدربه حسن 16

 13/2/2011 العلوم الحيوية والصحية الرياضية ايهاب سمير احمد خيرهللا 17
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 ثانيا : مرحلة الماجستير

 رقم

 المسلسل

 التخصص القسم التابع له الطالب تاريخ القيد االســــــــــم

 ترويح رياضى الرياضية والترويحاالدارة  12/2/2007 لمياء صبرى حماد ابراهيم 1

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 12/2/2007 مها صبرى ابو علم السعيد 2

 تدريب كرة يد تدريب العاب رياضية 12/2/2007 احمد جمعة محمد عبد الرحمن 3

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 12/2/2007 حسن كمال درويش 4

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 12/2/2007 مبروك محمد مسلمأشرف  5

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 12/2/2007 محمد سامى عبد الدايم 6

 تدريب سباحة تدريب رياضات مائية 12/2/2007 الشريف محمد ابراهيم بخيت 7

 تدريب سباحة رياضات مائيةتدريب  12/2/2007 عمرو مصطفى محمد عبد الحميد 2

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2007 وليد محمد محمد الزلبانى 2

 تدريب كرة قدم تدريب العاب رياضية 12/2/2007 محمد على عزب على 10

 تدريب كرة قدم تدريب العاب رياضية 12/2/2007 مروان محمود عبد الفتاح 11

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2002 بن الوليد صابراحمد خالد  12

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2002 محمد فهمى ناجى محمد بلبع 13

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2002 عبدة بسيونى احمد النحراوى 14

 تدريب تجديف تدريب رياضات مائية 12/2/200 احمد احمد فاروق 15

 تدريب تجديف تدريب رياضات مائية 12/2/2002 فتحى توفيق رضوان 16

 تدريب سباحة تدريب رياضات مائية 12/2/2002 مصطفى محمد صابر مرسال 17

 علم نفس رياضى أصول التربية الرياضية 2/7/2002 عبد المنعم عاطف محمد بركات 12

 تدريب تايكوندو تدريب منازالت فردية 2/7/2002 هيثم عالء الدين السيد محمد عمر 12

 مناهج وطرق تدريس الرياضة المدرسية 2/2/2002 محمد السيد ابراهيم مسلم 20

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 2/2/2002 طارق عبد الحميد السيد متولى 21
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 ترويح رياضى االدارة الرياضية والترويح 2/2/2002 ميادة عادل محمد 22

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 2/2/2002 محمد احمد ابراهيم 23

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 2/2/2002 ياسر عبد الفتاح السيد 24

 تربية صحية الرياضيةالعلوم الحيوية والصحية  2/2/2002 ماجد محروس محمود 25

 تدريب تنس تدريب العاب رياضية 2/2/2002 انس محمد امين ابراهيم 26

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2002 عادل زكريا عبد الحميد الصعيدى 27

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 12/2/2002 السيد حسن احمد يونس 22

 مناهج وطرق تدريس الرياضة المدرسية 12/2/2002 محمد ابراهيم محمد جمال الدين 22

 تدريب تنس طاولة تدريب العاب رياضية 12/2/2002 محمد حامد محمد الدسوقى 30
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 رقم

 المسلسل

 التخصص القسم التابع له الطالب تاريخ القيد االســــــــــم

 مناهج وطرق تدريس الرياضة المدرسية 12/2/2002 محمد حسن ابراهيم حسن 31

 تدريب تنس طاولة تدريب العاب رياضية 12/2/2002 محمد حامد محمد داود على 32

 تدريب كارتية تدريب منازالت فردية 12/2/2002 مصطفى عبدة نبية محمد العمار 33

 كرة قدمتدريب  تدريب العاب رياضية 12/2/2002 احمد ابراهيم فتحى محمد 34

 تدريب مالكمة تدريب منازالت فردية 12/2/2002 احمد محمود خضر 35

 تربية صحية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/6/2002 اشرف نوفل ابو العطا 36

 تدريب اثقال تدريب منازالت فردية 16/6/2002 ابراهيم احمد محمد القيم 37

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/6/2002 رباح زكريا النوبى عبد الرحيم 32

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/6/2002 احمد رمزى السعيد محمد 32

 تدريب كرة طائرة تدريب العاب رياضية 16/6/2002 عمرو محمد جابر شاهين 40

 اصابات رياضية الحيوية والصحية الرياضيةالعلوم  16/6/2002 طارق وجدى محمد عبد هللا 41

 تدريب كرة قدم تدريب العاب رياضية 16/6/2002 رائد جمال عمران 42

 جمباز ارضى تدريب التمرينات والجمباز 16/6/2002 احمد عبد الراضى محمود محمد 43

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 15/2/2002 محمد محمود عثمان امين امبابى 44

 تدريب مصارعة تدريب منازالت فردية 15/2/2002 مسعد السيد محمد السيد 45

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 15/2/2002 زكريا محمد بلتاجى محمد الديهمى 46

 رياضيةاصابات  العلوم الحيوية والصحية الرياضية 15/2/2002 ليلى يوسف عبد المنعم تمساح 47

 تدريب كارتية تدريب منازالت فردية 15/2/2002 هشام اشرف مصطفى كمال السيد 42

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 15/2/2002 محمد فيصل ابراهيم مصطفى 42

 تدريب سباحة تدريب رياضات مائية 15/2/2002 محمد على محمد شوقى الشافعى 50

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 15/2/2002 احمد حسناميمة حسن كامل  51

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/2/2010 هيثم عبد الحميد محمد محمد الديار 52

 تدريب سباحة تدريب رياضات مائية 16/2/2010 اسالم محمود احمد دويدار 53

 ادارة رياضية االدارة الرياضية والترويح 16/2/2010 احمد نبيل احمد عبد المقصود 54

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/2/2010 يارا السيد كامل عوض 55
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 علي شطب قيد الطالب وافق المجلس -القـــــــــــرار :

        الموضوع الخامس واالربعين  :
َسسًـة   –املكٝـد بايدزاضـات ايعًٝـا     –ايطًب املكدّ َـٔ ايـدازع/ قُـد غـٛقى قُـد      بػنٕ  

ايدنتٛزاٙ قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة ؽؿـ ايتـدزٜب ايسٜاقـى فـى زٜاقـة     

ــّٛ اؿٜٝٛــة ٚايؿــشٝة ايسٜاقــٝة ؽؿـــ إؾــابات     ــ٘ اىل قطــِ ايعً ايهازاتٝــة ٚذيــو يتشًٜٛ

 ايسٜاقة ٚايتاٌٖٝ . )َع َٛافكة قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚفسض املكسزات( 

 ويل قيد الدارس.علي تح القــــرار : وافق المجلس

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 16/2/2010 حسام الدين محمد عبد المجيد 56

 علم نفس رياضى أصول التربية الرياضية 16/2/2010 هيثم جمال الدين ثابت على 57

 تدريب كرة سلة تدريب العاب رياضية 14/2/2010 محمد موسكو المنزالوى 52

 اصابات رياضية العلوم الحيوية والصحية الرياضية 14/2/2010 محمد مصفى محمد مصطفى 52

 تدريب كرة قدم تدريب العاب رياضية 14/2/2010 احمد عطا عباس ابراهيم 60

 خامًسا : شئون التعليم والطالب :

1 
بػنٕ ؼدٜد ايعدد ايَٝٛى املُهٔ يًهًٝ٘ أضـتٝعابة يتندٜـة أختبـازات ايكـدزات يًعـاّ اؾـاَعى       
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2017/2018 

 .2017/2018( طالب فى اليوم لتأدية أختباسات القذسات للعام اجلامعى 150على حتذيذ )  اجمللع وافق القشاس :

 

 : خدمة المجتمع وتنمية البيئة سادًسا

بػنٕ تكسٜس عٔ محًة ايتربع بايدّ اؿًُة ايجاْٝة قُٔ فعايٝات ايٝٛبٌٝ املاضى يًذاَع٘  .1

 3/2017ّــ  28/29ٚذيو َٜٛى ايجالثاء ٚاالزبعاء بتازٜخ 

 (512( طالب وموطف بمجموع كلى فى الحملتين )142تم التبرع لعدد ) -القــــــرار :
َة إستفاالت ّٜٛ ايٝتِٝ بايهًٝ٘ ٚذيو تكآًَا َع اؿادخ املؤضف ايرى َس بػنٕ تندٌٝ إقا .2

 بايبالد .

   المجلس القرار  : وافق
 بػنٕ عسض َرنسة يًكٛابط ٚايكٛاعد ايتٓعُٝٝة ملعٌُ املٝهاْٝها اؿٜٝٛة . .3

   المجلس القرار  : وافق

 سابًعا : وحدة ضمان الجودة :

 شئون هيئة تدريس -:ثامنا

 الرياضة املدرسيةقسه 

 

 يعكد املؤمتس ايطٓٛى يًكطِ .  18/4/2017بػنٕ ؼدٜد ّٜٛ ايجالثاء املٛافل  -

 اجمللس علنا القرار : أحيط -

 

 قطِ تدزٜب االيعاب ايسٜاقٝة

 

د/ عادٍ عبد اؿُٝد ايفاقى إلْتداب٘ يتدزٜظ َسسًة ايدزاضات 0بػنٕ ايطًب املكدّ َٔ ا -

 دزٜة ٚذيو َٜٛى األزبعاء َٔ نٌ أضبٛع يًبٓات داَع٘ االضهٓايعًٝا بهًٝة ايرتبٝة ايسٜاقٝة 

 اجمللس القرار : وافق

 

 

 

د/ عبد احملطٔ قُد مجاٍ ايدٜٔ يًعٌُ باالؼاد املؿسى يًهسة 0بػنٕ ايطًب املكدّ َٔ ا -

ايطائسة نعكٛ ؾٓ٘ فٓٝة ٚإعطاء قاقسات فى بعض املؤضطات ٚا ٝئات ايسٜاقٝة 

ٚاملؤمتسات فى فاٍ ايرتبٝة ايسٜاقٝة ناضتػازى يبعض ا ٝئات يالغرتاى فى ايٓدٚات 

 ٚاملؤضطات ايسٜاقٝة .

 حليـن استكنال األوراق اجمللس القرار : وافق
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د/ عبد احملطٔ قُد مجاٍ ايدٜٔ ملٓع دخٍٛ أى طايب َدخٔ  0بػنٕ طًب املكدّ َٔ ا -

 يًهًٝ٘ .

 اجمللس القرار : وافق
 

 ٚاملكُازقطِ تدزٜب َطابكات املٝدإ 

 

بػنٕ  إخطاز اؾاَع٘ بنمساء أعكاء ؾٓ٘ إعداد الئش٘ ايبهايٛزٜٛع ٚايطٝد ايدنتٛز/ عبد  -

 اؿًِٝ قُد عبد اؿًِٝ َٔ عكٜٛة اسدى ايًذإ .

 اجمللع وافقالقرار : 

د/ قُد عًى عبد اجملٝد املكطف بٛظٝفة أضتاذ بايكطِ سٝح ٚافل فًظ 0ّ0بػنٕ تعٝني ا -

 عًى تعٝٝٓ٘ فى ٚظٝفة أضتاذ. 26/3/2017املٓعكدة فى اؾاَع٘ ظًطت٘ 

القـشاس : وافق اجمللع على تعيني طيادتٌ فى وظيفة اطتار بزات القظم بهاء على قشاس جملع  -

علمًا بأنٌ مظتوفى الششوط القانونية وحممود الظرية وحظو  26/3/2017اجلامعٌ املهعقذة فى 

 وحمظو ادائٌ . الظمعة وملتضم فى عملٌ ومظلكة مهز تعييهٌ

 

 قطِ تدزٜب ايسٜاقات املائٝة

 

بػإ ايطًب املكدّ َٔ االضتاذ ايدنتٛز/ قُٛد َدست عازف يًعٌُ نُػسف فٓى يكطاع  -

 ايٓاغئني بٓادى مسٛسة ٚذيو فى غري أٚقات ايعٌُ ايسمسٝة .

 اجمللع وافقالقرار : 

أبٛشٜد اىل نًٝة ايرتبٝة  د/ فدى ابسا0ِٖٝبػنٕ اـطاب ايٛازد َٔ داَع٘ دَٝاط إلْتداب ا -

 بدَٝاط يًفؿٌ ايدزاضى ايجاْى .

 اجمللع وافقالقرار : 

 قطِ تدزٜب املٓاشالت ٚايسٜاقات ايفسدٜة

 

 قطِ تدزٜب ايتُسٜٓات ٚاؾُباش

 

غؿٛف تطٌٗٝ اضتدساز دٛاش ضفس خاف العكاء ٖٝئة ايتدزٜظ بايكطِ عٓد ايطفس  -

 يًُؤمتسات ايعًُٝة .

 على أسطل مزكشة  للحامعٌ اجمللع وافقالقرار : 

 غؿٛف ؼدٜد قاٚز املؤمتس ايعًُى ايطٓٛى يًكطِ . -

 اجمللع وافقالقرار : 

 قطِ اؾٍٛ ايرتبٝة ايسٜاقٝة
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 قطِ ايعًّٛ اؿٜٝٛة ٚايؿشٝة ايسٜاقٝة

 

 قطِ اإلدازة ايسٜاقٝة ٚايرتٜٚح

 

 يٛظٝفة َدزع َطاعد بايكطِ.غؿٛف تعٝني املعٝد/ امحد مجع٘ ايطٝد ابساِٖٝ ايطٝد ،   -

 املهعقذة جبلظتٌ اجلامعٌ جملع موافقة ضوء فى املزكوس تعيني على اجمللع وافق اجمللع وافقالقرار :  -

 23/10/2016 فى املهعقذة جبلظتٌ والبحوث العليا الذساطات جملع اليٌ انتًى ما على باملوافقة 30/10/2016

 يو ملا وفقًا ورلك الذوىل التويفل امتحاى املظاعذيو واملذسطني املعيذيو اجتياص بذوى التعيني يكوى بأى

 .2017 خشيف فصل وحتى اجلامعٌ جملع قشاس صذوس مو الفرتة فى ورلك هلم أصلح

غؿٛف تطٌٗٝ َٓح دٛاش ايطفس اـاف يعكاء ٖٝئة ايتدزٜظ املطافسٜٔ يٓػس اعاثِٗ فى  -

 املؤمتسات اـازدٝة بايدٍٚ املدتًفة .

 اجمللع وافقالقرار : 

 تاسًعا : األقسام العلمية :

 عاشًرا : ما يستجد من أعمال

 مو نفع اليومالواحذة  والهصف  وقذ إنتًى اإلجتماع فى متام الظاعة

 عميد الكلية  
   

 أ.د/ نادر محمد محمد مرجان  
 


