
 
 

 

  جامعة اإلسكهدرية 

 كلية الرتبية الرياضية ـ أبو قري

   

 
 

 12/12/2012( بتاريخ  6جملص الكلية رقم ) 
 

  12/12/2017 التاريخ : الجالثاء اليوم  :

 قاعة إجتناعات جملظ الكلية املكاى : الطاعة العاغسة صباًحا الزماى :

 

 

 عنيد الكلية  يً حمنود عنسأ.د/ أمحد ضعد الد  .1

 وكيل الكلية لػئوٌ الدزاضات العليا والبحوث أ.د/ حمند عبد احلنيد بالل  .2

 زئيظ قطه تدزيب األلعاب السياضية أ.د/ غعباٌ إبساٍيه حمند  .3

 املياشالت والسياضات الفسديةزئيظ قطه تدزيب  أ.د/ أمحد حمنود حمند إبساٍيه  .4

 يظ قطه تدزيب التنسييات واجلنباش زئ أ.د/ حييى شكسيا احلسيسى  .5

 زئيظ قطه العلوو احليوية والصحية السياضية أ.د/ وائل إبساٍيه عنس  .6

 زئيظ قطه السياضة املدزضية أ.د/ ٍبة عبد العظيه إمبابى  .7

 زئيظ قطه تدزيب السياضات املائية أ.و.د/ حمند حطً حمند   .8

 بقات امليداٌ واملضناز زئيظ قطه تدزيب مطا أ.و.د/ زأفت عبد امليصف على  .9

 زئيظ قطه اإلدازة السياضية والرتويح د/ زأفت ضعيد ٍيداوىو.أ.  .10

 زئيظ قطه أصول الرتبية السياضية أ.و.د/ وليد ضليناٌ  إمساعيل  .11

 قطه أصول الرتبية السياضيةاضتاذ مً  د/ ضوضً حمند عبد امليعه0ا  .12

 ات واجلنباشاضتاذ مً قطه تدزيب امتسيي أ.د/ حمنود حمند عباع  .13

 أضتاذ مً قطه اإلدازة السياضية والرتويح د/حمند عبد العصيص ضالمة0ا  .14

 قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةأضتاذ مً  د/ جيات حمند دزويؼ0ا  .15

 قطه تدزيب املياشالت والسياضات الفسدية أضتاذ مً د/ عبد السمحً عبد العظيه ضيف0ا  .16

 تاذ مً قطه السياضة املدزضيةأض أ.د/ حمطً حمند زدويؼ محص  .17

 قطه تدزيب األلعاب السياضية أضتاذ مً  أ.د/ مسعى حطني مسعى ىصس  .18

 تدزيب مطابقات امليداٌ واملضنازأضتاذ مً قطه  .د/ حمند على عبد اجمليد املقطفأ  .19

 عً األضاترة املطاعديً   إضالو حمند حمنود ضاملأ.و.د/   .20

 دزضنيعً امل و.د/مجال عبد الياصس يوىظ  .21

 وحدة ضناٌ اجلودة و.د/ أمحد حمند عبد امليعه عالو  .22

 قطه العلوو احليوية والصحية السياضيةأضتاذ مً  أ.د/ عبد امليعه بديس القصري  .23

 تدزيب مطابقات امليداٌ واملضنازأضتاذ مً قطه  أ.د/ عبد احلليه حمند عبد احلليه   .24

 ة السياضيةقطه أصول الرتبياضتاذ مً  أ.د/ حمند صربى عنس  .25

 أضتاذ مً قطه تدزيب التنسييات واجلنباش أ.د/ أمحد فؤاد جابس الػاذىل  .26

 قطه أصول الرتبية السياضيةاضتاذ مً  أ.د/ أمينة إبساٍيه العحنى   .27

  اعتذر عن احلضور       

 تدزيب السياضات املائيةأضتاذ مً قطه   أ.د/عادل حطيني محودة الينوزى 1

 



 
 

 

  

  
  

  
  

  
  

  

     
  

        بإفتتاح ـ الكلية عنيد ـ أمحد ضعد الديً حمنود عنس /  الدكتوز األضتاذ بطه اهلل السمحً السحيه ،  قاو 

 . جبنيع أعضاء اجمللظ والرتحيب بالتحية اجمللظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/11/2012 ( بتازيخ 5)  زقه الطابق الكلية جملظ على التصديق 

 . 

 
 : د/ عنيد الكلية و املوضوعات اخلاصة باجلامعى و الكلية 0موضوعات يعرضوا ا -ثالجا:- 

ة املعدل بػأٌ تيعٔه أعنال اختبازات الكبْل )الكدزات( ّاالمتخاىات الػفَٔ 2017( لطية 35قساز جملظ اجلامعة زقه ) -

 .27/11/2017ّالتطبٔكٔة ّالعنلٔة ّالرتبٔة العنلٔة ّالتدزٓظ الصٔفى ّصسف ملافآتَا الصادز ظلطتُ امليعكدة فى 

-  . 

 

( زضالة ماجطتري مببلغ 160املركسة املكدمة مبْافكة جلية امللتٔة على إضافة زضائل علنٔة مَداة مللتبة الللٔة ّعدد ) -

( ثالثى آالف ّثالمثائة 3300( زضالة  دكتْزاِ مببلغ ّقدزِ )66ّعدد ) –( ضتة أالف ّأزبعنائة جيَا 6400ّقدزِ )

 ( تطعة آالف ّضبعنائة جئُ الغري 9700( زضالة بأمجاىل مبلغ )226جئَا لٔصبح االمجاىل )

-  . 
 

 ث.جلنى شئون الدارسات العليا والبحو -رابعا:             

 :ئهرّاداخ إٌّالشاخ  األٚيٌّٛػٛم ا  

 تٕلاَ اٌغاهاخ اٌّورّذج ٌٍثاؼصيٓ االذٝ أعّائُٙ: ِٕالشاخ سعائً اٌّاظغريش اهرّاد : اٚال         

 العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ  اششف اؽوذ ػيف اهلل 1

 العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ اؽوذ هؾوْد هظطفٔ هؾوذ 2

 العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ يذ سهؼبىثبعن الغ 3

 رذسيت االلعبة الشيبػيخ  طبُش ععذ اثْ االععبد 4

 رذسيت االلعبة الشيبػيخ  اؽوذ هؾوذ هؾوذ ًْس 5

 رذسيت االلعبة الشيبػيخ  هٌيشح اؽوذ ؽغيي  6

 رذسيت االلعبة الشيبػيخ ششيف هؾوْد الغيذ ععذ 7

 اسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ االد ايوبى هؾوذ يْعف هٌيغٔ  8

 االداسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ ثغٌذ علٔ هؾوذ ثذس  9

 رذسيت هغبثمبد الويذاى ّالوؼوبس هؾوْد عذالى عجذ سثَ  11

 رذسيت هغبثمبد الويذاى ّالوؼوبس فِذ هؾوذ اثشاُين لٌبّٓ 11



 
 

 

 الشيبػخ الوذسعيخ  هؾوْد اثشاُين الذعْلٔ  12

 الشيبػخ الوذسعيخ هؾوذ غبًن عجذ الذاين  13

 االداسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ  اششف هظطفٔ علٔ عبلن  14

 رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبص ّليذ ثغئًْ دؽشّط 15

 رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبص اؽوذ علٔ يؾئ علٔ  16

 االداسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ  اًغٔ اؽوذ عجذ الشؽوي  17

 ؾيخ الشيبػيخالعلْم الؾيْيخ ّالظ ُبًن هؾوْد علٔ  18

  تٕلاَ اٌغاهاخ اٌّورّذج ٌٍثاؼصيٓ االذٝ أعّائُٙ: ِٕالشاخ سعائً اٌذورٛساٖ اهرّاد : شأيا

 االداسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ  ّليذ عجذ العضيض هظطفٔ سفبعٔ  1

 اطْل الزشثيخ الشيبػيخ هؾوذ طَ عجذ الوغيذ علٔ  2

 يخ اطْل الزشثيخ الشيبػ اؽوذ سافذ فشيذ اثْ الغعْد 3

 

-  . 

 شاٌصا: ِٛػٛهاخ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ                               

 :اٌصأٝ اٌّٛػٛم

 لشعيبلخ علي  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين      اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح  ثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

، 23/4/3124ترححاسي  اٌحذورٛساٖ  ثوشؽلييخ  الومييذ  –هٍحٝ ٔؽاعححح   هحء  ِؽّححذ هيي الجبؽييش /  الومذهييخاٌحذورٛساٖ  

 14/11/2114ذاسي  اٌرغعيً 

 اطبثبد الشيبػخ ّالزأُيل( ّهْػْعِب:رخظض )

 ذأشيش تشٔاِط ذّشيٕاخ ذأ٘يٍيح تاٌّماِٚح هٍٝ ذؽغيٓ اٌعٙاص اٌٙيىٍٝ ٌىثاس اٌغٓ" " 

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اعرار فغيٌٛٛظيا اٌشياػح تمغُ هٍَٛ اٌظؽح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  ؽّذ ٔذاا.د/فرؽٝ ِ

 ظاِوح ؿٕـا )ِٕالشا(

اعرار اٌظؽح اٌشياػيح تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح  ا.د/ هء  اٌذيٓ ِؽّذ هٍيٖٛ

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرأ٘يً تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح  ّشاْ ا.د/اؼّذ هثذ اٌفراغ ه

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 



 
 

 

 

 :اٌصاٌس اٌّٛػٛم 

 لشعيبلخ بلشيخ ّالؾلين   علي  رشيليل لغٌيخ الوٌ   اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح  ثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ترحححاسي   اٌّاظغحححريش ثوشؽليييخ ح الومييييذ –تاعحححٕد ِؽّحححٛد هضِحححٝ ِظحححـفٝ / خهيييي الجبؽضييي الومذهيييخاٌّاظغحححريش 

 9/2/2116ذاسي  اٌرغعيً ، 25/21/3123

 الزشثيخ الظؾيخ ّالظؾخ الشيبػيخ( ّهْػْعِب:رخظض )

 شتاخ" ذأشيش اعرخذاَ اٌرغزيح اٌشاظوح اٌؽيٛيح هٍٝ ِغرٜٛ االدا  ٌثوغ اٌؼ

 االسػيح ٌذٜ الهثٝ اٌرٕظ" .

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اعرار فغيٌٛٛظيا اٌشياػح تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح  تىٍيح  ا.د/هثذ إٌّوُ تذيش اٌمظيش  

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

عرار اٌظؽح اٌشياػيح تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح ا ا.د/ هء  اٌذيٓ ِؽّذ هٍيٖٛ

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ظاِوح ِذيٕح  –اعرار اٌواب اٌّؼشب ٚهّيذ وٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  ا.د/ِؽّذ ؿٍود اتٛ اٌّواؿٝ    

 اٌغاداخ)ِٕالشا(

ٌواب سياػاخ اٌّؼشب تمغُ ذذسية االٌواب اٌشياػيح تىٍيح اعرار ا ا.د/ياعش وّاي ِؽّٛد غٕيُ 

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 :اٌشاتن اٌّٛػٛم

 لشعيبلخ علي  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين      اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح  ثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ترحححاسي   اٌّاظغحححريش ثوشؽليييخ ح الومييييذ –ايحححح ِؽّحححٛد هثحححذ اٌّؽغحححٓ فحححشاض / خهيييي الجبؽضييي ومذهيييخالاٌّاظغحححريش 

 11/1/2117ذاسي  اٌرغعيً ، 22/21/3126

 الزشثيخ الظؾيخ ّالظؾخ الشيبػيخ( ّهْػْعِب:رخظض )

 " ذأشيش ذٕاٚي ِىًّ غزائٝ )غٕٝ تاٌعٍٛذاِيٓ( هٍٝ ذأخيش كٙٛس اٌروة ٚاٌّغرٜٛ 

 رش ؼٛاظض" .ِ 511اٌشلّٝ ٌغثاق 

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

 

 



 
 

 

اعرار فغيٌٛٛظيا اٌشياػح تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح  تىٍيح  ا.د/يٛعف د٘ة هٍٝ   

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

وٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح اعرار اٌظؽح اٌشياػيح تمغُ اٌ ا.د/ هء  اٌذيٓ ِؽّذ هٍيٖٛ

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار ذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ ٚاٌّؼّاس تمغُ ذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ  ا.د/ؼّذٜ اتشا٘يُ عيذ اؼّذ يؽيٝ    

 ظاِوح ؿٕـا)ِٕالشا( –ٚاٌّؼّاس تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح 

اعرار ِغاهذ ٚسئيظ لغُ ذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ ٚاٌّؼّاس تىٍيح  إٌّظف هٍٝ   ا.َ.د/ سافد هثذ

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 :اٌخاِظ اٌّٛػٛم

 لشعيبلخ  علي  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين     اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح  ثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

، 22/3/3125ترحاسي    اٌّاظغحريش  ثوشؽليخ  ح الومييذ  –ايّاْ ٌـفٝ هثذ اٌعٍيحً  / خهي الجبؽض الومذهخاٌّاظغريش 

 8/9/3126ذاسي  اٌرغعيً 

 إطبثبد الشيبػخ ّالزأُيل( ّهْػْعِب:رخظض )

 " ذأشيش تشٔاِط ذأ٘يٍٝ ِرمذَ تأعرخذاَ االيشٚصِٚثا هٍٝ ذؽغيٓ 

 ٌشوثح" .االِىأاخ اٌؽشويح ٌّفظً ا

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرا٘يً اٌثذٔٝ تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح  ا.د/ؼغٓ ِؽّذ إٌٛاطشج    

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌشياػيح  تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

شيٕاخ ٚاٌعّثاص تمغُ اٌرّشيٕاخ ٚاٌعّثاص ٚاٌروثيش اعرار ذذسية اٌرّ ا.د/ اِأٝ يغشٜ اٌعٕذٜ

 ظاِوح اٌضلاصيك)ِٕالشا( –اٌؽشوٝ تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕاخ 

اعرار ِغاهذ تمغُ إٌّا٘ط ٚؿشق اٌرذسيظ تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  ا.َ.د/ٔعء  فرؽٝ خٍيفح     

 ظاِوح االعىٕذسيح)ِششفا( –ٌٍثٕاخ 

اعرار ِغاهذ تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح  ٛعٝ   ا.َ.د/ ِؽّذ وّاي هٍٝ ِ

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 :اٌغادط اٌّٛػٛم

 لشعبلخعل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيحثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

تراسي   اٌّاظغريش ثوشؽلخ  الوميذ –اؼّذ شٛلٝ هيذ هثذ إٌثٝ هي الجبؽش / الومذهخاٌّاظغريش 

 23/7/3127ذاسي  اٌرغعيً  ،21/3/3126

 



 
 

 

 إطبثبد الشيبػخ ّالزأُيل( ّهْػْعِب:رخظض )                

 " ذؽغيٓ اٌىفا ج اٌٛكيفيح ٌٍوؼءخ اٌواٍِح ٌّفظً اٌىرف توذ اٌخٍن

 ػييٓ" .اٌعضئٝ ٌٍشيا

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرا٘يً اٌثذٔٝ تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح  ا.د/ِظـفٝ اٌغيذ ؿا٘ش     

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌشياػيح  تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

يح ٚاٌرا٘يً اٌثذٔٝ تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اعرار االطاتاخ اٌشياػ ا.د/ ٚائً ِؽّذ هّش

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌشياػيح  تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرا٘يً اٌثذٔٝ  ٚسئيظ لغُ هٍَٛ اٌظؽح  ا.د/ِعذٜ ِؽّٛد هٍٝ ٚوٛن     

 ٕالشا(ظاِوح ؿٕـا )ِ –اٌشياػيح  تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  

-  . 

 

 :اٌغاتن اٌّٛػٛم

 الومذهيخ اٌّاظغريش  لشعبلخعل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن اٌشياػح اٌّذسعيحثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ذحاسي  اٌرغحعيً    ،25/21/3123ترحاسي    اٌّاظغحريش  ثوشؽليخ  ح الومييذ  –ِحشيُ ِؽّحذ اتحٛ صيرؽحاس    / خهي الجبؽضي 

28/5/3126 

 هٌبُظ ّطشق رذسيظ الزشثيخ الجذًيخ( ّهْػْعِب:ظض )رخ

 " ذأشيش اعرخذاَ اعرشاذيعيح اٌروٍُ ٌٍرّىٓ تاعاٌية ذذسيغيح ِخرٍفح هٍٝ توغ 

 اٌّٙاساخ اٌؽشويح تذسط اٌرشتيح اٌشياػيح" .

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اٌشياػح اٌّذسعيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح اعرار ؿشق اٌرذسيظ تمغُ  ا.د/فاؿّح هٛع طاتش     

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –ٌٍثٕيٓ 

اعرار ؿشق اٌرذسيظ تمغُ إٌّا٘ط ٚؿشق اٌرذسيظ تىٍيح اٌرشتيح  ا.د/ ٚؼيذ اٌذيٓ اٌغيذ هّش 

 ظاِوح تٛسعويذ   )ِٕالشا( –اٌشياػيح 

 –اٌّذسعيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ اعرار ِغاهذ تمغُ اٌشياػح  ا.َ.د/اششف طثؽٝ يٛٔظ لاتيً      

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا(

 –اعرار ِغاهذ تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  ا.َ.د/ِؽّذ هثذ اٌٛ٘اب ِثشٚن هـيح 

 ظاِوح االعىٕذسيح)ِششفا(

-  . 

 

 

 



 
 

 

 :اٌصآِ اٌّٛػٛم

اٌّاظغحريش   لشعيبلخ عل  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين     ذذسية االٌواب اٌشياػيحظ لغنثشأى هْافمخ هغل        

ْ    هيي الجبؽيش /   الومذهخ ذحاسي    ،25/21/3123ترحاسي    اٌّاظغحريش  ثوشؽليخ   الومييذ  –اؼّحذ ِؽّحذ ِؽّحذ عحوفا

 9/23/3125اٌرغعيً 

 رذسيت االلعبة الشيبػيخ( ّهْػْعِب:رخظض )

 ٝ اٌوظثٝ هٍٝ توغ اٌمذساخ اٌؽشويح ٚاٌغيـشج" ذأشيش ذذسيثاخ اٌرٛافك اٌوؼٍ

 هٍٝ اٌىشج ٌٕاشئ وشج اٌمذَ" .

 ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرشغ ذشىيً 

اعرار ذذسية وشج اٌمذَ تمغُ ذذسية االٌواب اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح  ا.د/ؼغٓ اٌغيذ اتٛ هثذٖ      

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار ذذسية وشج اٌمذَ تمغُ ذذسية االٌواب اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح  د/ هادي هثذ اٌؽّيذ اٌفاػٝ  ا.

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

 –اعرار ذذسية وشج اٌمذَ تمغُ اٌرذسية اٌشياػٝ تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  ا.د/سائذ ؼٍّٝ سِؼاْ  

 ظاِوح تٛسعويذ )ِٕالشا(

اعرار ذذسية وشج اٌمذَ تمغُ ذذسية االٌواب اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح  شاَ ِؽّذ اؼّذ ؼّذْٚ ا.د/ ٘

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا( –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 :اٌراعناٌّٛػٛم 

ٖ  لشعيبلخ عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلين  االداسج اٌشياػيح ٚاٌرشٚيػثشأى هْافمخ هغلظ لغن          اٌحذورٛسا

ٜ   / خالومذهخ هي الجبؽض ذحاسي  اٌرغحعيً    ،21/3/3126ترحاسي    اليذتزْساٍ ثوشؽليخ   حالومييذ  – ٘ثحٗ اؼّحذ تغحـاٚ

21/22/3126 

 رخظض )االداسح الشيبػيخ( ّهْػْعِب:

 اعرشاذيعيح ذغٛيميح ٌٕشاؽ االذؽاد اٌّظشٜ ٌٍّءؼح اٌشياػيح " 

 " وّذخً ٌرغٛيك اٌغياؼح اٌشياػيح

 غ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :ٚيمرش

اعححرار االداسج اٌشياػححيح تمغححُ االداسج اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح     ا.د/ وّاي اٌذيٓ هثذ اٌشؼّٓ دسٚيش

 ظاِوح ؼٍٛاْ)ِٕالشا( –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح تاٌٙشَ 

الداسج اٌشياػححيح ٚاٌرححشٚيػ تىٍيححح اٌرشتيححح اعححرار  االداسج اٌشياػححيح تمغححُ ا ا.د/ِؽّذ هثذ اٌوضيض عءِح     

 ا(ششفظاِوح االعىٕذسيح )ِ –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

 



 
 

 

اعححرار  االداسج اٌشياػححيح تمغححُ االداسج اٌشياػححيح ٚاٌرححشٚيػ تىٍيححح اٌرشتيححح   ا.د/عّيش هثذ اٌؽّيذ هٍٝ 

 ا(ِٕالشظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

مغحُ االداسج اٌشياػحيح ٚاٌرحشٚيػ تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح       ت هذِغحا اعرار    ا.َ.د/ طفٛخ هٍٝ ظّوح  

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 : اٌواششاٌّٛػٛم 

 اٌّاظغريش عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن لشعبلخاالداسج اٌشياػيح ٚاٌرشٚيػثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ً   / خالومذهخ هيي الجبؽضي   ذحاسي  اٌرغحعيً    ،22/3/3125ترحاسي   الوبعغيزيش  ثوشؽليخ   حالومييذ  – ؼٕحاْ اؼّحذ اٌعّح

23/2/3127 

 رخظض )االداسح الشيبػيخ( ّهْػْعِب:

 "٘يىً ذٕليّٝ ِمرشغ الداسج اٌرخـيؾ االعرشاذيعٝ تاالٔذيح اٌشياػيح" 

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

اعححرار  االداسج اٌشياػححيح تمغححُ االداسج اٌشياػححيح ٚاٌرححشٚيػ تىٍيححح اٌرشتيححح   ح     ا.د/ِؽّذ هثذ اٌوضيض عءِ

 (لشاإظاِوح االعىٕذسيح )ِ –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعححرار  االداسج اٌشياػححيح تمغححُ االداسج اٌشياػححيح ٚاٌرححشٚيػ تىٍيححح اٌرشتيححح   ا.د/عّيش هثذ اٌؽّيذ هٍٝ 

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ظاِوححححح  –اعححححرار االداسج اٌشياػححححيح تىٍيححححح اتٍرشتيححححح اٌشياػححححيح ٌٍثٕححححاخ    ا.د/ ّ٘يّح اتشا٘يُ ؼشيش

 االعىٕذسيح )ِٕالشا(

مغحُ االداسج اٌشياػحيح ٚاٌرحشٚيػ تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح       ت ِغحاهذ اعرار    ا.َ.د/ هثذ اهلل ِؽّذ ِؽٝ اٌذيٓ  

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 هشش : اٌؽادٜاٌّٛػٛم 

 عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن لشعبلخذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ ٚاٌّؼّاسثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

تراسي  الوبعغزيش  ثوشؽلخالوميذ  – اؼّذ عاِٝ هثذ اٌفراغ ٘يىًالومذهخ هي الجبؽش / اٌّاظغريش

 22/7/3126ذاسي  اٌرغعيً  ،23/4/3124

 ( ّهْػْعِب:رذسيت العبة المْٓرخظض )

 "اٌّإششاخ اٌرّييضيح ٌٍّشاؼً اٌغٕيح اٌّخرٍفح ٌّرغاتمٝ سِٝ اٌشِػ" 

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

 



 
 

 

تىٍيححح  اٌوححاب اٌمححٜٛ تمغححُ ذححذسية ِغححاتماخ اٌّيححذاْ ٚاٌّؼححّاس     اعححرار        عاِٝ اتشا٘يُ ٔظش ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –ٍثٕيٓ اٌرشتيح اٌشياػيح ٌ

هٍَٛ اٌؽشوح ٚسئيظ لغُ اٌرحذسية اٌشياػحٝ ٚهٍحَٛ اٌؽشوحح تىٍيحح      اعرار   ِؽّذ اؼّذ سِضٜ ا.د/

 )ِٕالشا( ظاِوح اٌضلاصيك –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ظاِوحح   –اعرار ِغاهذ ٚسئيظ لغُ ذذسية ِغحاتماخ اٌّيحذاْ ٚاٌّؼحّاس     ا.َ.د/سافد هثذ إٌّظف هٍٝ

 االعىٕذسيح )ِششفا(

تىٍيححح اٌرشتيححح  ذححذسية ِغححاتماخ اٌّيححذاْ ٚاٌّؼححّاس مغححُ ت ِغححاهذاعححرار    ا.َ.د/ ِؽّذ هاسف اٌغيذ  

 (ٕالشاظاِوح االعىٕذسيح )ِ –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 هشش : اٌصأٝاٌّٛػٛم 

 عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن لشعبلخاسذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ ٚاٌّؼّثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

 ،21/3/3126تراسي  الوبعغزيش الوميذ ثوشؽلخ  – اتشا٘يُ ظّوح ؿيش اٌوثيغيالومذهخ هي الجبؽش / اٌّاظغريش

 25/7/3127ذاسي  اٌرغعيً 

 ( ّهْػْعِب:رذسيت العبة المْٓرخظض )        

 غيشاخ اٌثذٔيح ٚاٌّٙاسيحذأشيش اٌرذسية اٌثٍيِٛرشٜ فٝ اٌشِاي هٍٝ توغ اٌّر" 

 "َ ِٛأن 4111فٝ عثاق 

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

تىٍيححح  اٌوححاب اٌمححٜٛ تمغححُ ذححذسية ِغححاتماخ اٌّيححذاْ ٚاٌّؼححّاس     اعححرار        عاِٝ اتشا٘يُ ٔظش ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح  اٌوححاب اٌمححٜٛ تمغححُ ذححذسية ِغححاتماخ اٌّيححذاْ ٚاٌّؼححّاس     اعححرار    ْ اؼّذ فىشٜ ِؽّذ عٍيّاا.د/

 االعىٕذسيح )ِٕالشا(ظاِوح  –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

 –اعرار اٌواب اٌمٜٛ تمغُ ؿشق اٌرذسيظ تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػحيح ٌٍثٕحاخ    ا.د/عٙيش عاٌُ ِؽفٛف

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِٕالشا(

تىٍيححح اٌرشتيححح  ذححذسية ِغححاتماخ اٌّيححذاْ ٚاٌّؼححّاس مغححُ ت ِغححاهذاعححرار     ا.َ.د/ ِؽّذ هاسف اٌغيذ 

 ظاِوح االعىٕذسيح )ِششفا( –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

  



 
 

 

 

 هشش : اٌصاٌساٌّٛػٛم 

ٖ  علي  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين لشعيبلخ      اطحٛي اٌرشتيحح اٌشياػحيح   ثشأى هْافمخ هغلظ لغن          اٌحذورٛسا

ذحاسي    ،24/4/3123ترحاسي   اليذتزْساٍ  الومييذ ثوشؽليخ    – اعءَ ِؽّذ هض اٌحذيٓ يٛعحف  ومذهخ هي الجبؽش /ال

 24/22/3124اٌرغعيً 

 ( ّهْػْعِب:علن الؾشتخ ّالويلبًيلب الؾيْيخرخظض )

 اٌرمييُ اٌثيِٛيىأيىٝ ٌٍرظٛية تثاؿٓ ٚٚظٗ اٌمذَ االِاِٝ ٌٍّغرٛياخ" 

 "ح ؼذيصحاٌّخرٍفح تاعرخذاَ ذمٕيح لياعي

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

تىٍيححح اٌرشتيححح  اٌّيىأيىححا اٌؽيٛيححح تمغححُ اطححٛي اٌرشتيححح اٌشياػححيح  اعححرار       ِؽّذ هثذ إٌّوُ  عٛعٓ ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح اٌرشتيححح  ٛي اٌرشتيححح اٌشياػححيحاٌّيىأيىححا اٌؽيٛيححح تمغححُ اطحح اعححرار   اِيّح اتشا٘يُ اٌوعّٝ ا.د/

 )ِٕالشا( ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعححرار ذححذسية وححشج اٌمححذَ ٚٚويححً وٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌشحح ْٛ اٌروٍححيُ       ا.د/ِّذٚغ اتشا٘يُ ؼغٓ 

 ظاِوح اٌضلاصيك )ِٕالشا( –ٚاٌـءب 

غححُ ذححذسية االٌوححاب اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح    ذححذسية وححشج اٌمححذَ تم اعححرار   ا.د/هادي هثذ اٌؽّيذ اٌفاػٝ   

 )ِششفا( ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 هشش : اٌشاتناٌّٛػٛم 

 اٌّاظغريش عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾلن لشعبلخذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ذاسي  اٌرغعيً  ،25/21/3123تراسي  الوبعغزيش الوميذ ثوشؽلخ  – صٜ هثذ اهللؼغاَ فٛالومذهخ هي الجبؽش /

22/7/3126 

 ( ّهْػْعِب:رذسيت عجبؽخرخظض )

 "ذمٛيُ هٛاًِ اٌغءِح تشٛاؿئ االعىٕذسيح ٚهءلرٙا تؽٛادز اٌغشق" 

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

تىٍيححح  ية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  ذححذساعححرار      ِعذٜ ِؽّذ اتٛ صيذ ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح  ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح   اعححرار  هادي ؼغٕيٓ إٌّٛسٜ  ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح  ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح   اعححرار  اؼّذ اٌٙٛاسٜ  ا.د/هضخ 

 ِٕالشا(ظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 



 
 

 

 

ذذسية اٌغثاؼح ٚسئيظ لغُ إٌّا٘ط ٚؿشق اٌرذسيظ  تىٍيح اٌرشتيح اعرار   ا.د/ِؽّذ فرؽٝ يٛعف اٌثؽشاٜٚ    

 (لشاإ)ِ جظاِوح إٌّظٛس –اٌشياػيح  

-  . 

 

 هشش : اٌخاِظاٌّٛػٛم 

 اٌّاظغحريش  عل  رشيليل لغٌيخ الوٌبلشيخ ّالؾلين لشعيبلخ     ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحثشأى هْافمخ هغلظ لغن        

ٜ  الومذهخ هي الجبؽش / ذحاسي    ،22/21/3126ترحاسي   الوبعغيزيش  الومييذ ثوشؽليخ    – هٍٝ خٍف عحٍيّاْ اٌوٕيحض

 7/9/3127يً اٌرغع

 ( ّهْػْعِب:رذسيت عجبؽخرخظض )

 "دساعح اعثاب ذشاظن ِغرٜٛ وشج اٌّا  فٝ دٌٚح اٌىٛيد" 

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :

تىٍيححح اٌرشتيححح   ذححذسية اٌغححثاؼح  تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح     اعححرار      ِؽّذ فرؽٝ اٌىشدأٝ  ا.د/

 (ِششفاالعىٕذسيح )ظاِوح ا –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح  ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح   اعححرار  ِٕرظش اتشا٘يُ ؿشفح   ا.د/

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيححح  ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تمغححُ اٌرححذسية ٚهٍححَٛ اٌؽشوححح     اعححرار  ا.د/ظٍيٍح ؼغٓ ِؽّذ اتشا٘يُ   

 ِٕالشا(ظاِوح االعىٕذسيح ) – اخشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕاٌر

ِغحححاهذ ٚسئحححيظ لغحححُ ذحححذسية اٌشياػحححاخ اٌّائيحححح  تىٍيحححح اٌرشتيحححح اعحححرار   ا.َ.د/ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ هٍٝ    

 (لشاإ)ِ ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  

-  . 

 

 هشش : اٌغادطاٌّٛػٛم 

 عل  رشليل لغٌخ الوٌبلشيخ ّالؾلين لشعيبلخ    إٌّاصالخ ٚاٌشياػاخ اٌفشديحذذسية ظ لغنثشأى هْافمخ هغل        

 ،25/21/3125تراسي  الذتزْساٍ  الوميذ ثوشؽلخ  – ِؽّذ عويذ هثذ اهلل اٌذيةالومذهخ هي الجبؽش / اٌذورٛساٖ

 23/5/3127ذاسي  اٌرغعيً 

 ( ّهْػْعِب:رذسيت سفع االصمبلرخظض )

 شغ ِٓ ؿشيمرٝ اٌرذسية اٌشٚعٝ ٚاٌثٍغاسٜ ٌرـٛيش اعٍٛب ذذسيثٝ ِمر" 

 "االٔعاص اٌشلّٝ ٌٍشتاهيٓ اٌّظشييٓ

 ٚيمرشغ ذشىيً ٌعٕح إٌّالشح ٚاٌؽىُ ِٓ اٌغادج :



 
 

 

 

اٌرذسية اٌشياػٝ ٌشياػح اٌىاساذيٗ ٚسئحيظ لغحُ ذحذسية إٌّحاصالخ     اعرار      اؼّذ ِؽّٛد ِؽّذ اتشا٘يُ   ا.د/

ظاِوحح االعحىٕذسيح    –ح اٌشياػحيح ٌٍثٕحيٓ   تىٍيحح اٌرشتيح   ٚاٌشياػاخ اٌفشديحح 

 (ِششفا)

تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح     تمغُ ذذسية إٌّاصالخ ٚاٌشياػاخ اٌفشديحاعرار  ؼّذٜ هثذ اٌّمظٛد اٌعضاس   /ا.د

 (ِششفاظاِوح االعىٕذسيح ) –ٌٍثٕيٓ 

ٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح   ذذسية سفن االشماي تمغُ ذـثيماخ ٚٔلشياخ تىاعرار  ا.د/خاٌذ هثذ اٌشؤٚف هثادٖ   

 ِٕالشا() تثٛسعويذ 

ِغاهذ تمغحُ ذحذسية إٌّحاصالخ ٚاٌشياػحاخ اٌفشديحح  تىٍيحح اٌرشتيحح        اعرار   ا.َ.د/ٔادس اؼّذ هثذ إٌويُ     

 (لشاإ)ِ ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  

-  . 

 

 اتوًا : ِٛػٛهاخ ذغعيً خـؾ األتؽازس

 هشش:  اتناٌغػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

تْد  اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض) الذتزْساٍالوميذ ثوشؽلخ  –ثبلذاسط

 ّهْػْعِب:(21-15-17الوؾْس)

 ٓ تأرىاط" ذأشيش تشٔاِط ذأ٘يٍٝ هٍٝ اٌّظاتي

 غيش اٌّواٌعيٓ ظشاؼيا"  –اٌمشص اٌغؼشٚفٝ اٌمـٕٝ  

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعححرار االطححاتاخ اٌشياػححيح ٚاٌرا٘يححً اٌثححذٔٝ تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح   ا.د/ هثذ اٌثاعؾ طذيك هثذ اٌعٛاد 

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ اٌشياػيح تىٍيح ا

 

 –تىٍيحح اٌـحة    –ظشاؼحح اٌوّحٛد اٌفمحشٜ تمغحُ ظشاؼحح اٌولحاَ        ِغاهذاعرار       .ا.َ.د/ياعش ِؽغٓ هءَ   

  ظاِوح االعىٕذسيح 

اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح      .ا.َ.د/ِؽّذ وّاي هٍٝ ِٛعٝ 

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ح ٌٍثٕيٓ اٌشياػي

-  . 

 

 هشش :  اٌصآِػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-15-17وؾْس)تْد ال فغيْلْعيب الشيبػخ(رخظض) الذتزْساٍالوميذ ثوشؽلخ  –ثبلذاسط

ّهْػْعِب:(21



 
 

 

 

 " اٌرىيف اٌفغيٌٛٛظٝ ٌرذسيثاخ ٔمض االٚوغعيٓ ٚهءلرٗ تّإششاخ اٌورثح اٌفاسلح 

 اٌء٘ٛائيح ٌذٜ اٌشياػييٓ" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

-  . 

اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح  اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ    .د/ يٛعف د٘ة هٍٝ  ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ِححذسط تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح      ا.َ.د/ ظّاي هثذ إٌاطش يٛٔظ  

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

 

 : اٌراعن هششػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثبلذاسطثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-15-17تْد الوؾْس) فغيْلْعيب الشيبػخ(رخظض) الذتزْساٍالوميذ ثوشؽلخ  –

 ّهْػْعِب:(21

 يٛيح ٚاٌثذٔيح خءي اٌرذسية" ذأشيش تشٔاِط ذذسيثاخ ِرٕٛهح هٍٝ ذّٕيح اٌٛكائف اٌؽ

 فٝ دسظاخ اٌؽشاسج اٌّشذفوح ٌءهثٝ وشج اٌمذَ إٌاش يٓ فٝ دٌٚح اٌىٛيد" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

يح اٌشياػححيح تىٍيححح اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽ    ا.د/ هثذ إٌّوُ تذيش اٌمظيش  

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعحححرار ذحححذسية وحححشج اٌمحححذَ  تمغحححُ ذحححذسية االٌوحححاب اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح    ا.د/ ؼغٓ اٌغيذ اتٛ هثذٖ  

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ػٛم اٌوششيٓ : اٌّٛ

الخبطـخ ثبلذاسطثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ لغنثشأى هْافمخ هغلظ      

 (21-15-17تْد الوؾْس) فغيْلْعيب الشيبػخ(رخظض) الذتزْساٍالوميذ ثوشؽلخ  –

 ّهْػْعِب:

 تذٌٚح اٌىٛيد" " تشٔاِط ذذسيثٝ ٌرـٛيش ِغرٜٛ اٌىفا ج اٌٛكيفيح ٌٕاشئ وشج اٌمذَ 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 



 
 

 

 

 

اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح     ا.د/ ظٕاخ ِؽّذ دسٚيش  

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعحححرار ذحححذسية وحححشج اٌمحححذَ  تمغحححُ ذحححذسية االٌوحححاب اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح    ٝ   ا.د/ هادي هثذ اٌؽّيذ اٌفاػ

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ِححذسط تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح      َ.د/ظّاي هثذ إٌاطش يٛٔظ

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌؽادٜم ػٛاٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-17تْد الوؾْس) إطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشالوميذ ثوشؽلخ  –خثبلذاسع

 ّهْػْعِب:(15-21

 َ اعٍٛب اٌراٜ ذشي ٌرؽغيٓ اٌىفا ج اٌٛكيفيح " تشٔاِط ذأ٘يٍٝ تاعرخذا

 ٚظٛدج اٌؽياج ٌىثاس اٌغٓ" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح     ا.د/ ظٕاخ ِؽّذ دسٚيش  

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ  اٌرشتيح اٌشياػيح

ِححذسط تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح      َ.د/سػٛاْ عويذ اٌعٛ٘شٜ

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌصأٝػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخخ العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-17تْد الوؾْس) إطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشالوميذ ثوشؽلخ  –عخثبلذاس

 ّهْػْعِب: (15-21

 " االشرشاؿاخ اٌظؽيح ٌؽّاِاخ اٌغثاؼح ٚهءلرٙا تاٌّشىءخ اٌظؽيح ٚاالطاتاخ 

 اٌشياػيح تّذاسط اٌغثاؼح" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

اعحححرار ِغحححاهذ  تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح    .َ.د/اٌغيذ عٍيّاْ اٌغيذ ؼّاد  ا 

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ة اٌشياػاخ اٌّائيح  تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح ٌٍثٕحيٓ      ِغاهذ تمغُ ذذسياعرار  َ.د/صياد ِؽّذ اِيٓ  .ا

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

 



 
 

 

 

ِححذسط تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح      َ.د/سػٛاْ عويذ اٌعٛ٘شٜ

 ح ظاِوح االعىٕذسي –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌصاٌسػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ خ هغلظ لغنثشأى هْافم     

تْد  اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشثوشؽلخ ح الوميذ –عخثبلذاس

 ّهْػْعِب:(21-15-17الوؾْس)

 ٌّيذاْ" " تشٔاِط ٚلائٝ تذٔٝ ٌٍؽذ ِٓ االطاتاخ ٌٕاشئ ٘ٛوٝ ا

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرأ٘يً تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح    .د/هثذ اٌثاعؾ طذيك هثذ اٌعٛاد  ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح      اي هٍٝ ِٛعٝا.َ.د/ِؽّذ وّ

 عىٕذسيح ظاِوح اي –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ظاِوح  –ِذسط تمغُ ذذسية االٌواب اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  د اٌغيذ ِظـفٝ َ.د/ِذؼ

 سيح االعىٓ

-  . 
 

 ٚاٌوششيٓ :  اتناٌشػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-15-17تْد الوؾْس) اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشثوشؽلخ  الوميذ –طثبلذاس

 ّهْػْعِب:(21

 عٕح"  23 – 9لٛط اٌمذَ اٌّفٍـؽح ٌٍرءِيز ِٓ " ذأشيش تشٔاِط ذأ٘يٍٝ ٚذذٌيه هٍٝ 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرأ٘يً تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح    ا.د/هثذ اٌثاعؾ طذيك هثذ اٌعٛاد  

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٓ تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕي

اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح      اٌغيذ ِرٌٛٝ   ا.َ.د/صوشيا اؼُ

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 



 
 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌخاِظػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخشيبػيخ العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-15-21تْد الوؾْس) اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشثوشؽلخ  الوميذ –عالل الذيي اؽوذ عاللطثبلذاس

 ّهْػْعِب:(21

 " تشٔاِط ذأ٘يٍٝ ٌرؽغيٓ اٌىفا ج اٌٛكيفيح ٌٍوّٛد اٌفمشٜ ٚأؽشافاذٗ ٌذٜ 

 ٚاٌؽاعثاخ(" ؿءب وٍيح إٌٙذعح شوثح )اٌرؽىُ 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح     .د/هثذ إٌّوُ تذيش اٌمظيش  ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح      ِرٌٛٝ  َ.د/صوشيا اؼّذ اٌغيذا.

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌغادطػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-17تْد الوؾْس) اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيشثوشؽلخ  الوميذ –عبهش ثذيش سهؼبى هطبّعطلذاسثب

 ّهْػْعِب:(15-21

 " دساعح ذؽٍيٍيح ٌءطاتاخ اٌثذٔيح إٌاظّح هٓ دِط اٌّواليٓ 

 اٌرشتيح ٚاٌروٍيُ "  ؼشويا فٝ ِذاسط

   اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي : ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح                 

 

 

اعححرار االطححاتاخ اٌشياػححيح ٚاٌرا٘يححً اٌثححذٔٝ تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح   .د/ِظـفٝ اٌغيذ اعّاهيً ؿا٘ش   ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح  اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظححح   .َ.د/صوشيا اؼّذ اٌغيذ ِرٌٛٝ ا

 هح االعىٕذسيح  ظا –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

  

 ٚاٌوششيٓ:  اٌغاتنػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-17تْد الوؾْس) اطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخح الوميذ –شيوبء عبهش عجذ الُْبةعخثبلذاس

 ّهْػْعِب:(15-21

 " ذأشيش تشٔاِط ذشتيح ؼشويح ِوذٌح هٍٝ دسظاخ االٔؽشافاخ اٌمٛاِيح تاٌـشف اٌغفٍٝ 

 ٌزٜٚ االهالح اٌومٍيح" 

 



 
 

 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعرار االطاتاخ اٌشياػيح ٚاٌرا٘يً تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظحؽيح اٌشياػحيح    اؼّذ هثذ اٌفراغ هّشاْ ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح      .َ.د/صوشيا اؼّذ اٌغيذ ِرٌٛٝ ا

 ِوح االعىٕذسيحظا –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

 –اعححرار ِغححاهذ تمغححُ اٌشياػححح اٌّذسعححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ       َ.د/اششف طثؽٝ يٛٔظا.

 ظاِوح االعىٕذسيح 

-  . 

 

 ٚاٌوششيٓ :  اٌصآِػٛم اٌّٛ

الخبطـخ تزْساٍ ثؾش الذ علٔ رغغيل خطخرذسيت الوٌبصالد ّالشيبػبد الفشديخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-9تْد الوؾْس) رذسيت تبساريَ(رخظض)الذتزْساٍ ثوشؽلخ  الوميذ –علٔ اؽوذ عجذ الشؽوي هؾوذ اعوبعيلطثبلذاس

 ّهْػْعِب:(15-21

 " ذأشيش ادساض  ذذسيثاخ ِذاخً اٌٙعَٛ اٌّثاشش ٚغيش اٌّثاشش ٌءهة االسذىاص 

 ٌءهثٝ اٌىِٛيرٗ" اٌّواوظ هٍٝ فواٌيح توغ ِؽذداخ إٌشاؽ اٌٙعِٛٝ ٚأّاؿٗ 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

اعححرار اٌرححذسية اٌشياػححٝ ٌشياػححح اٌىاساذيححٗ ٚسئححيظ لغححُ ذححذسية إٌّححاصالخ     .د/اؼّذ ِؽّٛد ِؽّذ اتشا٘يُ  ا

 ىٕذسيحظاِوح االع –ٚاٌشياػاخ اٌفشديح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعححرار ِغححاهذ تمغححُ ذححذسية إٌّححاصالخ ٚاٌشياػححاخ اٌفشديححح تىٍيححح اٌرشتيححح          َ.د/طثؽٝ ؼغٛٔح ؼغٛٔح  ا.

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعححرار ِغححاهذ تمغححُ ذححذسية إٌّححاصالخ ٚاٌشياػححاخ اٌفشديححح تىٍيححح اٌرشتيححح          .َ.د/ششٚخ عويذ هثذ اٌؽىيُ ا

 ىٕذسيحظاِوح االع –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 :  اٌراعن ٚاٌوششيٓػٛم اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخرذسيت الوٌبصالد ّالشيبػبد الفشديخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-15-9تْد الوؾْس) رذسيت الليك ثْتظ(رخظض)الذتزْساٍ ثوشؽلخ  الوميذ –هؾوذ اعبهخ عجذ العبل هظطفٔطثبلذاس

 ّهْػْعِب:(21

 " ذأشيش اٌرذسيثاخ إٌٛهيح ٚفك اٌّغاس اٌؽشوٝ الوصش اٌشوءخ اعرخذاِا 

 هٍٝ فواٌيح إٌشاؽ اٌٙعِٛٝ ٌءهثٝ اٌىيه تٛوظ" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 



 
 

 

 
 

 

اعححرار اٌّءوّححح تمغححُ ذححذسية إٌّححاصالخ ٚاٌشياػححاخ اٌفشديححح تىٍيححح اٌرشتيححح      ا.د/هثذ اٌشؼّٓ هثذ اٌوليُ عيف  

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعححرار ِغححاهذ تمغححُ ذححذسية إٌّححاصالخ ٚاٌشياػححاخ اٌفشديححح تىٍيححح اٌرشتيححح          ا.َ.د/اٌغيذ ِظـفٝ ؼغٓ   

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ظاِوح  –ِذسط تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  د/ِؽّذ هثذ اٌفراغ صايذ 1َ

 االعىٕذسيح 

-  . 

 

 ػٛم اٌصءشيٓ : اٌّٛ

الخبطـخ ثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالعلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

-21تْد الوؾْس) إطبثبد الشيبػخ ّالزبُيل(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  ذالومي –ؽغبم هؾوذ ؽغي هؾوذطثبلذاس

 ّهْػْعِب:(15-21

 " تشٔاِط ذأ٘يٍٝ ٌٍؽذ ِٓ اٌّذ اٌضائذ ٌّفظً اٌشوثح ٌٍشياػييٓ إٌاش يٓ فٝ 

 (" 26:  23اٌّشؼٍح اٌغٕيح ِٓ )

   : ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي                 
 

 

تىٍيححح  فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح  اعحرار     هثذ إٌّوُ تذيش اٌمظيش ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيحححح اٌرشتيحححح   اٌوٍحححَٛ اٌؽيٛيحححح ٚاٌظحححؽيح اٌشياػحححيح  اعحححرار ِغحححاهذ تمغحححُ   ِؽّذ وّاي هٍٝ ِٛعٝا.َ.د/

 ِوح االعىٕذسيح ظا –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 ٚاٌصءشيٓ  :  اٌؽادٜػٛم اٌّٛ

هعزض ععيذ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-22تْد الوؾْس) رذسيت عجبؽخ(رخظض)الذتزْساٍ ثوشؽلخ  الوميذ –فزؾٔ عجذ اهلل الؾذاد

 " اشش اعرخذاَ اعٍٛب ذذسية االٚوٍٛظيٓ هٍٝ توغ اٌّرغيشاخ اٌثذٔيح 

 َ ؼشج"  311ٚاٌثيٛويّيائيح ٚصِٓ 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 
 

 

تىٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح   خ اٌّائيح ذذسية اٌغثاؼح تمغُ ذذسية اٌشياػااعرار    هادي ؼغٕيٓ إٌّٛسٜ   .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحح  لغُ ٚسئيظ اعرار ِغاهذ  ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ هٍٝ.َ.د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

رشتيححح اٌشياػححيح  ِححذسط تمغححُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظححؽيح اٌشياػححيح تىٍيححح اٌ    َ.د/ظّاي هثذ إٌاطش يٛٔظ 

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 



 
 

 

 ٚاٌصءشيٓ  :  اٌصأٝػٛم اٌّٛ

عوش خبلذ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش  علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-12الوؾْس) تْد رذسيت عجبؽخ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –ؽغيي خجيض

 ِرش عثاؼح تاٌضهأف"  61ِرش االٌٚٝ ِٓ عثاق  26" اٌرؽٍيً اٌثيٛ ِيىأيىٝ ٌّغافح 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

تىٍيحح اٌرشتيحح   اخ اٌّائيحح  ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيح تمغُ ذذسية اٌشياػح اعرار    هٍٝ فّٙٝ اٌثيه   ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحح  لغُ ٚسئيظ اعرار ِغاهذ  ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ هٍٝا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

ح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ ِذسط تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيح اٌشياػيح تىٍي َ.د/ِؽّذ اؼّذ هثذ اٌفراغ صايذ

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

-  . 

 

 

 اٌصءشيٓ  : اٌصاٌس ٚػٛم اٌّٛ

االء ثِبء عخالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش  علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-12تْد الوؾْس) سيت عجبؽخ(رذرخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ ح الوميذ –هؾوذ عجذ الِبدٓ

 " هءلح توغ ِإششاخ اٌىفا ج إٌفغيح تاٌّغرٜٛ اٌشلّٝ ٌغثاؼٝ اٌضؼف هٍٝ اٌثـٓ" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

تىٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح ٌٍثٕحيٓ    ػاخ اٌّائيح اٌغثاؼح تمغُ ذذسية اٌشيااعرار    ِؽّذ فرؽٝ اٌىشدأٝ   .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –

تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحح  لغُ ٚسئيظ اعرار ِغاهذ  ِؽّذ ؼغٓ ِؽّذ هٍٝا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

ح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح اعرار ِغاهذ تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيح اٌشياػي َ.د/٘أٝ ِؽّٛد هثذ اٌٛٔيظا.

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 
 ٚاٌصءشيٓ  :  اٌشاتنػٛم اٌّٛ

هؾوْد ؽوذٓ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالشيبػخ الوذسعيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-16تْد الوؾْس) ظ(طشق رذسيرخظض)الذتزْساٍ ثوشؽلخ  الوميذ –هؾوْد اؽوذ 

 " ٚؼذج ذوٍيّيح ِذهِٛح تاٌّصيشاخ اٌثظشيح ٚذاشيش٘ا هٍٝ توغ ٔٛاذط اٌروٍُ تذسط

 اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍرءِيز رٜٚ االهالح اٌزٕ٘يح" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 



 
 

 

 
 

 

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  ؿشق اٌرذسيظ  تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيحاعرار     فاؿّح هٛع طاتش ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ ؿشق اٌرذسيظ تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيح  اعرار  ا.د/ِظـفٝ اٌغايػ ِؽّذ 

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

 –اٌّذسعححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ     اعححرار ِغححاهذ تمغححُ اٌشياػححح   ا.َ.د/اششف طثؽٝ يٛٔظ 

 ظاِوح االعىٕذسيح 

 . اٌمــــشاس :  -
 

 ٚاٌصءشيٓ:  اٌخاِظػٛم اٌّٛ

هؾوذ هؾوذ هؾوذ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الذتزْساٍ  علٔ رغغيل خطخالشيبػخ الوذسعيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-15تْد الوؾْس) طشق رذسيظ(رخظض)اٍ الذتزْسثوشؽلخ  الوميذ –ؽغي 

 " تشٔاِط ذوٍيّٝ لائُ هٍٝ اٌشعَٛ اٌّرؽشوح شءشيح االتواد ٚاششٖ هٍٝ ٔٛاذط اٌروٍُ 

 ٌّٙاسج دفن اٌعٍح ٌرءِيز اٌّشؼٍح االهذاديح " 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 
 

 

تىٍيح اٌرشتيح تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيح  ذىٌٕٛٛظيا اٌروٍيُ ٚاٌرذسيةاعرار    ِٕٝ ِؽّذ عىش   .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ ؿشق اٌرذسيظ تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيح  اعرار  ا.د/ِشاد ِؽّذ اتشا٘يُ ٔعٍح  

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

اعرار ِغاهذ ٚسئيظ لغُ ذذسية ِغاتماخ اٌّيذاْ ٚاٌّؼحّاس تىٍيحح اٌرشتيحح     َ.د/سافد هثذ إٌّظف هٍٝ  ا.

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 

 

 اٌصءشيٓ  : اٌغادط ٚػٛم اٌّٛ 

اؽوذ هؾوذ عجذ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش  علٔ رغغيل خطخالشيبػخ الوذسعيخثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 (21-15-16تْد الوؾْس) هٌبُظ ّطشق رذسيظ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –الؾويذ اعوبعيل عوش

 ّهْػْعِب:

 " اعرخذاَ اعرشاذيعيح تٛعٕش فٝ ذوذيً اٌّفا٘يُ اٌّوشفيح ٚاشش٘ا هٍٝ ادا  

 توغ اٌّٙاساخ اٌؽشويح تذسط اٌرشتيح اٌشياػيح" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 
 

 

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػحيح ٌٍثٕحيٓ   ؿشق اٌرذسيظ تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيح اعرار    ِشاد ِؽّذ اتشا٘يُ ٔعٍح    .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –

ظاِوححح  –يححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ  ِححذسط تمغححُ اٌشياػححح اٌّذسعححيح تىٍيححح اٌرشت   ا.َ.د/هثذ اهلل عويذ ِٛعٝ 

 االعىٕذسيح 

-  . 

 



 
 

 

 ٚاٌصءشيٓ  :  اٌغاتنػٛم اٌّٛ

طجؾٔ عجذ المبدس طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالشيبػخ الوذسعيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-16تْد الوؾْس) طشق الزذسيظ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –اثشاُين الوعٌبّٓ

 " فاهٍيح اعرخذاَ اعرشاذيعيح اٌرذسيظ اٌرفاهٍٝ هٍٝ ذؽغيٓ توغ اٌّٙاساخ اٌؽشويح 

 تذسط اٌرشتيح اٌشياػيح ٌرءِيز اٌّشؼٍح االهذاديح " 

 ذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :لٚ

 

-  . 

 

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  اٌرذسيظ  تمغُ اٌشياػح اٌّذسعيحؿشق اعرار    فاؿّح هٛع طاتش  .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –

 –اعححرار ِغححاهذ تمغححُ اٌشياػححح اٌّذسعححيح تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ       ا.َ.د/اششف طثؽٝ يٛٔظ 

 ظاِوح االعىٕذسيح 

ظاِوححح  –اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ ِححذسط تمغححُ اٌشياػححح اٌّذسعححيح تىٍيححح اٌرشتيححح    َ.د/٘شاَ ٔثيً اتشا٘يُ ششف 

 االعىٕذسيح

 ٚاٌصءشيٓ  :  اٌصآِػٛم اٌّٛ

هؾوذ يؾئ شذيذ طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخالشيبػخ الوذسعيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-14لوؾْس)تْد ا هٌبُظ ّطشق الزذسيظ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –هؾوذ سؽبة

 شاسن( "  -صاٚض –" تشٔاِط ذّٕيح ِٕٙيح ٌّوٍّٝ اٌرشتيح اٌشياػيح لائُ هٍٝ اعرشاذيعيح )فىش 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

-  . 
 

تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  سعيحؿشق اٌرذسيظ  تمغُ اٌشياػح اٌّذاعرار    ِيشفد هٍٝ ؼغٓ خفاظح د/ا.

 ظاِوح االعىٕذسيح –

 –تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ   اٌشياػححح اٌّذسعححيح  اعححرار ِغححاهذ تمغححُ   اششف طثؽٝ يٛٔظا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح 

 

 :   اٌراعن ٚاٌصءشيٓػٛم اٌّٛ

ًبطش طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخشيبػيخ اطْل الزشثيخ الثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-9تْد الوؾْس) اخزجبساد ّهمبييظ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –الشؾبد سعت ؽجبلَ

 " ذمٛيُ اٌٍيالح اٌثذٔيح اٌّشذثـح تاٌظؽح ٌرءِيز اٌّشؼٍح االهذاديح تّؽافلح 

 االعىٕذسيح ٚفما ٌٕلاَ اٌىرشٚٔٝ" 

 



 
 

 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

تىٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    اٌمياط ٚاٌرمٛيُ تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيحاعرار    ِؽّذ طثشٜ هّش  ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

 –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕحيٓ  اٌشياػيح  اطٛي اٌرشتيحاعرار ِغاهذ تمغُ  ؿاسق يظ هثذ اٌظّذا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح 

ظاِوح  –ِذسط تمغُ اطٛي اٌرشتيح اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  َ.د/واسَ اؼّذ اتٛ صيذ 

 االعىٕذسيح 

-  . 

 

 : االستويٓ  ػٛم اٌّٛ

هظطفٔ  طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخلوبئيخ رذسيت الشيبػبد اثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-9تْد الوؾْس) رذسيت عجبؽخ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –هذؽذ الغيذ هؾوذ عيذ اؽوذ

 " ذؽغيٓ اٌرٛافك ٚاششٖ هٍٝ اٌّغرٜٛ اٌشلّٝ ٌغثاؼٝ اٌفشاشح" 

   ْ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىٛ                 

 

 

تىٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    ذذسية اٌغثاؼح تمغُ ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحاعرار    هادي ؼغٕيٓ إٌّٛسٜ   ا.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

 –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيح اعرار ِغاهذ تمغُ  ِؽّٛد ِذؼد هاسفا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح 

ظاِوح  –ِذسط تمغُ ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيح تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ  َ.د/اؼّذ عوذ لـة  

 االعىٕذسيح 

-  . 

 

 ٚاالستويٓ  :  اٌؽادٜػٛم اٌّٛ

اؽوذ  طخبطـخ ثبلذاسالثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 تْد الوؾْس رذسيت عجبؽخ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –عششٓ عجش

 ّهْػْعِب:(22-15-21)

 " ذمٛيُ هٛاًِ اٌغءِح اٌفٕيح تأؼٛاع اٌغثاؼح تثوغ ِؽافلاخ طويذ ِظش" 

 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :                 

 

 

تىٍيح اٌرشتيحح اٌشياػحيح    ذذسية اٌغثاؼح تمغُ ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيحاعرار    هادي ؼغٕيٓ إٌّٛسٜ   .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

  ظاِوح إٌّيا –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ ذذسية اٌغثاؼح اعرار  ا.د/ؿاسق طءغ فؼٍٝ 

 –تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ شياػاخ اٌّائيح ذذسية اٌاعرار ِغاهذ تمغُ  ِؽّٛد ِذؼد هاسفا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح 

-  . 
 

 



 
 

 

 ٚاالستويٓ :  اٌصأٝػٛم اٌّٛ

لجٌٔ اثشاُين عخالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-11تْد الوؾْس) رذسيت عجبؽخ(رخظض)الوبعغزيش خ ثوشؽلح الوميذ –عجذ الؾويذ عجلخ 

 " دساعح ذؽٍيٍيح ٌثوغ اٌّرغيشاخ اٌثيٛ ِيىأيىيح ٚاٌثذٔيح ٌؼشتاخ اٌزساهيٓ ٌذٜ عثاؼٝ 

 اٌلٙش ٚهءلرٙا تاٌّغرٜٛ اٌشلّٝ " 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :

 

 

اعحححرار اٌّيىأيىحححا اٌؽيٛيحححح  تمغحححُ اطحححٛي اٌرشتيحححح اٌشياػحححيح تىٍيحححح اٌرشتيحححح    ِرٌٛٝ     ا.د/اِاي ظاتش 

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

ِغاهذ تمغُ ذذسية اٌشياػاخ اٌّائيح  تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح ٌٍثٕحيٓ      اعرار  ا.َ.د/صياد ِؽّذ اِيٓ  

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

-  . 
 

 ٚاالستويٓ :  اٌصاٌسػٛم اٌّٛ

طبسق عويش طالخبطـخ ثبلذاسثؾش الوبعغزيش علٔ رغغيل خطخرذسيت الشيبػبد الوبئيخثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:(21-15-9تْد الوؾْس) رذسيت رغذيف(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –عجذ الؾويذ دعْلٔ 

 ٝ االٔعاص اٌشلّٝ ٌٕاشئ " فاهٍيح اعرخذاَ اٌرذسيثاخ إٌٛهيح هٍ

 سياػح اٌرعذيف" 

   ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ ٘ي ح اإلششاف هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :
 

 

تىٍيحححح اٌرشتيحححح  اٌشياػحححاخ اٌّائيحححح  تمغحححُ ذحححذسية اٌشياػحححاخ اٌّائيحححح اعحححرار    ِٕرظش اتشا٘يُ ؿشفح    .د/ا

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

 –ِححذسط تمغححُ ذححذسية اٌشياػححاخ اٌّائيححح  تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ     عيف  َ.د/ِظـفٝ هثذ اٌشؼّٓ 

 ظاِوح االعىٕذسيح 

-  . 

 

 ٚاالستويٓ  :  اٌشاتنػٛم اٌّٛ

ّليذ هؾوذ هبعذ طالخبطـخ ثبلذاسرعذيل ُيئخ االششاف علٔ رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبص ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

ّهْػْعِب:رذسيت الزوشيٌبد ّالعشّع الشيبػيخ (رخظض)الذتزْساٍ ثوشؽلخ  الوميذ –ذ الغي

 " اٌّإششاخ اٌرّيضيح ٌفاهٍيح االدا  اٌّٙاسٜ وأعاط ٌٛػن ذّشيٕاخ

 ٔٛهيح هٍٝ توغ اظٙضج اٌعّثاص اٌفٕٝ" 

ٌرظثػ ٘ي ح  ح اإلششاف ٘ي ٚرٌه تاػافح ا.َ.د/عّيش هثذ إٌثٝ هيغٝ ،َ.د/طاٌػ ِغوٛد فشض اٌٝ                 

   هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :االششاف 
تىٍيح اٌرشتيح اٌشياػيح  ذذسية اٌعّثاص تمغُ ذذسية اٌرّشيٕاخ ٚاٌعّثاصاعرار    ِٙاب هثذ اٌشصاق اؼّذ ا.د/ 

 ظاِوح االعىٕذسيح –ٌٍثٕيٓ 

ح اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕحيٓ  تىٍي اٌرّشيٕاخ ٚاٌعّثاصاعرار ِغاهذ تمغُ ذذسية     عّيش هثذ إٌثٝ هيغٝ ا.َ.د/

 ظاِوح االعىٕذسيح  –

 

 



 
 

 

 

لغُ اطحٛي اٌرشتيحح اٌشياػحيح تىٍيحح اٌرشتيحح اٌشياػحيح       ٚسئيظ  اعرار ِغاهذ  ٌٚيذ عٍيّاْ اعّاهيً د/1َا.

 ظاِوح االعىٕذسيح  –ٌٍثٕيٓ 

 –تىٍيححح اٌرشتيححح اٌشياػححيح ٌٍثٕححيٓ  اٌرّشيٕححاخ ٚاٌعّثححاصذححذسية ِححذسط تمغححُ  َ.د/طاٌػ ِغوٛد فشض

 ظاِوح االعىٕذسيح

-  . 

 

 ٚاالستويٓ  :  اٌخاِظػٛم اٌّٛ

عخ/ الخبطـخ ثبلذاسرعذيل عٌْاى خطخ الجؾش  علٔ العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 :ّهْػْعِبفغيْلْعيب الشيبػخ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ ح الوميذ –هشّح فزؾٔ هؾوذ عفيفٔ 

" ذأشيش ذٕاٚي ظشهاخ ِٓ ٔثاخ اٌىراْ هٍٝ توغ اٌّرغيشاخ اٌفغيٌٛٛظيح ٚاٌثيٛ ويّيائيح اٌّشذثـح تاٌروة 

 ٚاالعرشفا  ٌٍشياػييٓ  " 

 ٌيظثػ ِٛػٛم اٌثؽس توذ اٌروذيً :

" ذأشيش ذٕاٚي ظشهاخ ِٓ تزٚس اٌىراْ هٍٝ توغ اٌّرغيشاخ اٌفغيٌٛٛظيح ٚاٌثيٛ ويّيائيح اٌّشذثـح تاٌروة 

 عرشفا  ٌٍشياػييٓ  " ٚاال

 ؼيس اْ اٌرغييش ٌغٜٛ فمؾ ٚغيش ظٛ٘شٜ ٚال يإشش هٍٝ ا٘ذاف ٚفشٚع ٚاظشا اخ اٌذساعح 

 ؼيس اْ اٌثاؼصح لاِد تذساعح واٍِح هٍٝ تزٚس اٌىراْ ٌٚيظ إٌثرٗ

 

 ئهرّاداخ االِرؽاْ اٌرأ٘يٍٝذشىيً ٚخاِغا :     

 :ٚاالستويٓ   اٌغادط اٌّٛػٛم

ؼغٓ علٔ رشليل لغٌخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسط /رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصثشأى هْافمخ هغلظ لغن

 ذذسية اٌرّشيٕاخ ٚاٌوشٚعذخظض  – ِؽّٛد ِؽّٛد ؿٛالْ

 ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ اٌٍعٕح ِىٛٔح ِٓ وء ِٓ  :    
 

ثللييخ الزشثييخ     ذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصالغوجبص ثمغن راعزبر   هؾوْد هؾوذ عجبط ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الشيبػيخ للجٌيي 

  الزوشيٌييبد ّالغوجييبص ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبصاعييزبر   اؽوذ اثشاُين شؾبرخا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص   رييذسيت الزوشيٌييبد   اعييزبر    ا.د/فزؾٔ اؽوذ اثشاُين  

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

 



 
 

 

 

  رييذسيت الزوشيٌييبد ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص     اعييزبر  ا.د/ًبدس هؾوذ هؾوذ هشعبى

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثللييخ    ثمغن رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجيبص  رذسيت الغوجبصاعزبر  ا.د/ اششف عجذ العبل الضُشٓ

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

-  . 

 
 :ٚاالستويٓ   اٌغاتن اٌّٛػٛم

اؼّذ علٔ رشليل لغٌخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسط /رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصثشأى هْافمخ هغلظ لغن

 ذذسية اٌرّشيٕاخ ٚاٌوشٚعذخظض  – يًهادي ِؽّذ اٌٛو
 ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ اٌٍعٕح ِىٛٔح ِٓ وء ِٓ  :    

ثللييخ الزشثييخ     الغوجبص ثمغن رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصاعزبر   طذيك هؾوذ طْالى ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الشيبػيخ للجٌيي 

  جييبص ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبصالزوشيٌييبد ّالغواعييزبر   اؽوذ اثشاُين شؾبرخا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

رييذسيت الزوشيٌييبد  ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص    اعييزبر    ا.د/فزؾٔ اؽوذ اثشاُين  

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

  وشيٌييبد ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص    رييذسيت الزاعييزبر  ا.د/ًبدس هؾوذ هؾوذ هشعبى

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثللييخ    رذسيت الغوجبص ثمغن رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجيبص اعزبر  ا.د/ هِبة عجذ الشصاق اؽوذ 

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

-  . 

 

 :ٚاالستويٓ   اٌصآِ اٌّٛػٛم

علٔ رشليل لغٌخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسط رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصثشأى هْافمخ هغلظ لغن

 ذذسية اٌرّشيٕاخ ٚاٌوشٚعذخظض  – اتشا٘يُ فرؽٝ خٍيفح/
 ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ اٌٍعٕح ِىٛٔح ِٓ وء ِٓ  :    

ثللييخ الزشثييخ     لغوجبص ثمغن رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصااعزبر   هؾوذ اثشاُين شؾبرخ ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الشيبػيخ للجٌيي 

  الزوشيٌييبد ّالغوجييبص ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبصاعييزبر   اؽوذ اثشاُين شؾبرخا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

 



 
 

 

ثللييخ الزشثييخ     ص ثمغن رذسيت الزوشيٌبد ّالغوجبصالغوجباعزبر  ا.د/ اؽوذ فؤاد الشبرلٔ 

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الشيبػيخ للجٌيي 

 

رييذسيت الزوشيٌييبد  ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص    اعييزبر    ا.د/فزؾٔ اؽوذ اثشاُين  

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

  ٌييبد ثمغيين رييذسيت الزوشيٌييبد ّالغوجييبص    رييذسيت الزوشياعييزبر  ا.د/ًبدس هؾوذ هؾوذ هشعبى

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –ثلليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

-  . 

 
 : اٌراعن ٚاألستويٓ اٌّٛػٛم

هثذ اهلل علٔ رشليل لغٌخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسط /رذسيت االلعبة الشيبػيخ ثشأى هْافمخ هغلظ لغن

 ذذسية اٌىشج اٌـائشجذخظض  – ٌٍـيفطاؼة هثذ ا

 ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ اٌٍعٕح ِىٛٔح ِٓ وء ِٓ  :    

ثلليييخ   اللييشح الطييبئشح ثمغيين رييذسيت االلعييبة الشيبػيييخ  اعييزبر   ًبدس عجذ الغالم العْاهشٓ  ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثلليييخ   لطييبئشح ثمغيين رييذسيت االلعييبة الشيبػيييخ  اللييشح ااعييزبر   صتٔ هؾوذ ؽغي ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثلليييخ   اللييشح الطييبئشح ثمغيين رييذسيت االلعييبة الشيبػيييخ  اعييزبر    ا.د/هغذٓ اؽوذ ؽغبصٓ  

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثلليييخ   بئشح ثمغيين رييذسيت االلعييبة الشيبػيييخ اللييشح الطيياعييزبر  ا.د/عجذ الوؾغي هؾوذ عوبل الذيي 

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثللييخ الزشثييخ     طشق الزيذسيظ ثمغين الشيبػيخ الوذسعييخ    اعزبر  ا.د/ هؾغي هؾوذ دسّيش ؽوض 

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الشيبػيخ للجٌيي 

-  . 

 
 :ٌخّغْٛ ا اٌّٛػٛم

ٚال  / خعلٔ رشليل لغٌخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسعاطْل الزشثيخ الشيبػيخ هغلظ لغنثشأى هْافمخ 

 هٍُ إٌفظ اٌشياػٝذخظض  – ِؽّٛد اتٛ صيذ
 ٚلذ الرشغ ِعٍظ اٌمغُ أْ ذىْٛ اٌٍعٕح ِىٛٔح ِٓ وء ِٓ  :    

 

ثللييخ    لزشثييخ الشيبػييخ  الويلبًيلب الؾيْيخ ثمغن اطيْل ا اعزبر   عْعي هؾوذ عجذ الوٌعن   ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ  –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

ثلليخ الزشثيخ   علن الؾشتخ ثمغن اطْل الزشثيخ الشيبػيخاعزبر   ًبُذ اًْس الظجبغ ا.د/

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الشيبػيخ للجٌيي 

 



 
 

 

ثلليييخ   خالميييبط ّالزمييْين ثمغيين اطييْل الزشثيييخ الشيبػييي اعييزبر    ا.د/هؾوذ طجشٓ عوش   

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

 

 

ثللييخ    الويلبًيلب الؾيْيخ ثمغن اطيْل الزشثييخ الشيبػييخ   اعزبر  ا.د/اهيوخ اثشاُين العغؤ 

 عبهعخ االعلٌذسيخ –الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي 

  عليين الييٌفظ الشيبػيئ ثمغيين اطييْل الزشثيييخ الشيبػيييخ    اعييزبر  ا.د/ هغذٓ ؽغي يْعف  

 عبهعخ االعلٌذسيخ –لليخ الزشثيخ الشيبػيخ للجٌيي ث

-  . 

 

 ٚاٌخّغيٓ اٌؽادٜ اٌّٛػٛم

 ثشأى إعزوبد ًزيغخ االهزؾبى الزبُيلٔ دتزْساٍ الخبص ثبلذاسعيي:     

 هؾوْد عجذ العبل علبشخ  -1

 اؽوذ عجبط طبدق -2

 اؽوذ طجؾٔ اؽوذ -3

 هؾوذ طفش الذهغٔ -4

 عشاػ عوبل الضُيش -5

 ؽغيي الوْيلؽغي  -6

 . 
 

 : ٚاٌخّغيٓ اٌصأٝاٌّٛػٛم 

الوزتشح الومذهخ هي لغن العلْم الؾيْيخ ّالظؾيخ الشيبػيخ ّرلك لشطت ثعغ طالة هشؽلخ الوبعغزيش ثشأى      

 ّالزيي اعزٌفزّا هذح الميذ ّعذم الغذيخ  ُّن : 

 هؾوْد عجذ الشعْل هؾوذ - هؾوذ ؽبهذ عجذ الشؽوي -   هؾوذ اؽوذ عجذ الغْاد -
   سيِبم هفشػ عجذ الوٌعن  -   هؾوْد داّّد عجذ الغٌٔ -
 ايَ اهيي ًعوبى - ايَ هؾوذ اؽوذ اعوبعيل  -   عبسح خويظ هؾوذ علٔ -
-  . 

 
 : ٚاٌخّغيٓ اٌصاٌساٌّٛػٛم 

الذاسط/عض االعالم صتشييب الومييذ ثوشؽليخ    الوزتشح الومذهخ هي لغن رذسيت الشيبػبد الوبئيخ ّرلك لشطت ليذ ثشأى      

 الوبعغزيش ّرلك العزٌفبر هذح الميذ ّعذم الغذيخ 

-  . 
 

  



 
 

 

 
 : ٚاٌخّغيٓ  اٌشاتنٌّٛػٛم ا

 الوزتشح الومذهخ هي لغن االداسح الشيبػيخ ّالزشّيؼ  ّرلك لشطت ليذ تال هي :ثشأى      

فزؾٔ عجذ اهلل ثشعٔ الوميذيي ثوشؽلخ الوبعغزيش ّرلك العزٌفبر هذح الميذ هؾوذ  –الذاسعيي: عالء ؽغي طبلؼ ػجبشخ 

 ّعذم الغذيخ 

-  . 

 

 : ٚاٌخّغيٓ اٌخاِظاٌّٛػٛم 

الوزتشح الومذهخ هي لغن رذسيت الوٌبصالد ّالشيبػبد الفشديخ ّرليك لشيطت ثعيغ طيالة هشؽليخ الوبعغيزيش       ثشأى      

 الميذ ّعذم الغذيخ  ُّن :   ّالزيي اعزٌفزّا هذح

 اؽوذ ؽغيي عطيخ –اؽوذ ؽغٌيي عيذ اؽوذ  -   ديٌب هؾوذ شعجبى -
-  . 

 

 : ٚاٌخّغيٓ  اٌغادطاٌّٛػٛم 

الخطيبة اليْاسد هيي لغين ريذسيت الوٌيبصالد ّالشيبػيبد الفشدييخ ثخظيْص رفعييل العيشع الزميذيؤ لطيالة              ثشأى      

 غغيل اطبساد اثؾبصِن ّاالخزجبس الزبُيلٔ لوشؽلخ الذتزْساٍ .الذساعبد العليب خالل ر

 .علمًا    -

 

  



 
 

 

 

 : ٚاٌخّغيٓ اٌغاتن اٌّٛػٛم 

شطت ليذ ثعغ طالة هشؽلخ الوبعغزيش ّالزيي اعزٌفزّا هذح الميذ دّى اعزلوبل الومشساد الذساعيخ ّعذم ثشأى      

رغغيل خطط اثؾبس 

 سلُ
 اٌّغٍغً

سلُ  ذاسي  اٌميذ ــــــــــُاالع
 اٌّغٍغً

 ذاسي  اٌميذ االعـــــــــــُ

هّشٚ ِؽّذ هثذ اٌّعيذ  34 25/3/3122 اتشا٘يُ هـيح ِشعاي 2
 ِؽّٛد

25/9/3121 

أِأٝ هثذ اٌّعيذ هثذ اٌعٛاد  3
 اٌعاسسف

 25/9/3121 تذٚس ٔاطش اوياد اٌفؼٍٝ 35 23/7/3122

ِؽّذ هثذ اٌوٍيُ ِؽّذ  36 23/7/3122 ِؽّذ اٌغيذ ِٛعٝ خٍيً 4
 ادسيظ

25/9/3121 

 25/9/3121 ٔعء  ِؽّذ ِؽّذ تشادج 37 23/7/3122 ِشعيح ِؽّذ سشذٜ اتٛؿٗ 5

 25/9/3121 سٔا ؼّذٜ وّاي اؼّذ 37 25/9/3121 ِؽّذ هٍٝ هثذ اٌشاصق ؼّوح 6

 25/9/3121 أِأٝ اٌغيذ ِؽّذ اؼّذ 38 9/9/3118 اؼّذ ِؽّٛد اٌمـة ِؽّذ 7

هثذ اٌظّذ ِؽّذ هثذ  ؼغاْ 7
 اٌفراغ

ششيف هثذ اٌغءَ ؼاِذ هثذ  39 26/9/3119
 اٌغءَ

25/9/3121 

 25/9/3121 طءغ ؼغٓ هٍٝ اٌظويذٜ 41 26/9/3119 ديٕا ظّاي هثذ اٌثذين ِؽّذ 8

 25/9/3121 اؼّذ هثذاٌءٖ اؼّذ االٚدْ 42 27/3/3121 اؼّذ هثذ اٌوٍيُ اؼّذ هٍٝ لاعُ 9

ِؽّذ هظّد ِؽّذ هثذ  43 25/9/3121 هثذ اٌفراغ ِؽّذ ِؽّٛد ِؽّذ 21
 اٌّوـٝ

25/9/3121 

 25/9/3121 ؼاصَ اؼّذ ِؽّذ هٍٝ ِؽّذ 44 23/9/3117 ؿاسق ِؽّذ عيذ اؼّذ هثذ اٌىشيُ 22

ِٕٝ اتشا٘يُ اتشا٘يُ  45 23/9/3117 هثذ اهلل ِؽّذ هٍٝ ِشعاي 23
 اٌمـٛسٜ

25/9/3121 

 25/3/3122 ِؽّذ اعّاهيً اؼّذ ؼافق 46 23/9/3117 اٌغيذ اؼّذ ِؽّذ اٌّغشتٝ 24

أيح ِؽّذ اتشا٘يُ ِرٌٛٝ  47 23/7/3117 ِؽّٛد ِؽّذ اٌشافوٝ اٌخـية 25
 اتشا٘يُ

25/3/3122 

 25/3/3122 أيّاْ هثذ اٌغءَ ؼاِذ 47 23/9/3117 ِؽّذ ِظـفٝ اٌّؽّذٜ االششَ 26

شيشيٙاْ اؼّذ سفود ِؽّذ ِؽّذ  27
 ِؽّٛد

غ اٌغيذ هثذ ِؽّذ طء 48 23/3/3118
 اٌٍـيف

25/3/3122 

هثذ اٌشؼّٓ عّيش ِثشٚن  49 27/7/3119 ِظـفٝ اؼّذ هثذ اٌشاصق ِؽّٛد 27
 اٌغيذ

25/3/3122 

 25/3/3122 ٔيشٖ ِظـفٝ ؼغيٓ ِؽّٛد 51 26/9/3119 ِؽّذ ِظـفٝ هضخ ِؽّٛد 28

 25/3/3122 ِٕٝ ِؽّٛد تخيد اؼّذ 52 26/9/3119 اؼّذ تغيٛٔٝ عوذ ٔٛيعٝ 29

 25/3/3122 أيح ِؽّٛد ِؽّذ يٛعف 53 25/9/3121 ِؽّذ ِظـفٝ ِؽّٛد هٍٝ 31

٘شاَ ِؽّذ اٌغيذ ِؽّذ  54 25/9/3121 سٔا فرؽٝ ؼغيٓ واًِ 32
 ِغوٛد

25/3/3122 

 25/3/3122 سٔا اٌغويذ ِؽّذ عٕذ 55 25/9/3121 اؼّذ ِؽّٛد ِؽّذ ؼّذْٚ 33
 

-  . 

 



 
 

 

 

 :   ٚاٌخّغيٓ اٌصآِاٌّٛػٛم 

ثشبى الطلت الومذم هي الغبدح اعؼبء ُيئخ الزذسيظ ثمغن الشيبػخ الوذسعيخ ثخظْص االعزشاع علٔ ؽزف تلوخ      

 "ثشاهظ رعليويخ" هي الجؾْس العلويخ الخبطخ ثبلمغن .

-   

 

 :   اٌراعن ٚاٌخّغيٓػٛم اٌّٛ

ثبعن طالخبطـخ ثبلذاسرعذيل ُيئخ االششاف علٔ خ ّالظؾيخ الشيبػيخ العلْم الؾيْيثشأى هْافمخ هغلظ لغن     

 ّهْػْعِب:الزشثيخ الظؾيخ ّالظؾخ الشيبػيخ(رخظض)الوبعغزيش ثوشؽلخ  الوميذ –هؾوْد اؽوذ ثغئًْ

 " ذاشيش تشٔاِط ذذسيثاخ ٘ٛائيح هٍٝ اٌىفا ج اٌمٍثيح ٚاٌرٕفغيح ِٚوذي 

 اٌذْ٘ٛ ٌذٜ اٌثذيٕاخ ِٓ وثاس اٌغٓ" 

   هٍي إٌؽٛ اٌراٌي :ٌرظثػ ٘ي ح االششاف ٘ي ح اإلششاف  اػافح ا.د/ هء  اٌذيٓ ِؽّذ هٍيٖٛ اٌٝتٚرٌه            

 

 

تىٍيححح  اعحرار فغححيٌٛٛظيا اٌشياػححح تمغحُ اٌوٍححَٛ اٌؽيٛيححح ٚاٌظحؽيح اٌشياػححيح     ا.د/يٛعف د٘ة هٍٝ  

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار اٌظؽح اٌشياػيح تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح  ّذ هٍيٖٛا.د/ هء  اٌذيٓ ِؽ

 ظاِوح االعىٕذسيح  –اٌرشتيح اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

اعرار ِغاهذ تمغُ اٌوٍَٛ اٌؽيٛيح ٚاٌظؽيح اٌشياػيح تىٍيح اٌرشتيح  َ.د/ ِؽّذ ِغوٛد ششفأ.

 ظاِوح االعىٕذسيح –اٌشياػيح ٌٍثٕيٓ 

-  . 
 

 شئون التعليه والطالب. -خامسا:                  

 :  اٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 

:  اٌؽادٜ ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

:  اٌصأٝ ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 



 
 

 

 

 :اٌصاٌس ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 :اٌشاتن ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 :اٌخاِظ ٚاٌغرْٛ ٛم ـاٌّٛػ

 :اٌغادط ٚاٌغرْٛ ٛم ـاٌّٛػ

 : اٌغاتن ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 :اٌصآِ ٚاٌغرْٛٛم ـاٌّٛػ

 :ٚاٌغرْٛ اٌراعنٛم ـّٛػاٌ



 
 

 

 

 

 شئون خدمى اجملتنع وتننية البيئة. -سادسا :              

بشأٌ ياورد يٍ انسيذ أ.د/ َائب رئيس انجايعة نًُالشة إستعذادات   -: ٚاٌغثويٓ اٌّٛػٛم اٌصاٌس   

انًحافظة وشركة انصرف انصحي إلستمبال يوسى األيطار وانسيول وانتوصية 

بًراجعة كافة خطوط انصرف انصحي وانًطار داخم حذود انكهيات وانتُسيك يع 

 شركة انصرف حال وجود أى يشاكم 

  

وضع يمترح نعًم انسوق انخيرى عهي اٌ يبذأ تفعيهه بذاية انتيرو  -: اٌشاتن ٚاٌغثويٌّٓٛػٛم ا    

 انثاَي 

 
 

  

 :اٌغثويٓٛم ـاٌّٛػ

 

 :اٌؽادٜ ٚاٌغثويٓٛم ـاٌّٛػ

 :اٌصأٝ ٚاٌغثويٓٛم ـاٌّٛػ



 
 

 

 

 وحدة الضنان واجلودة . -سابعا:              

 7102/  7102خبصوص تسلين توصيف املقزرات الفصل الدراسى االول للعام اجلاهعة 

 7102/  7102و تقزيز املقزرات الفصل الدراسي االول للعام اجلاهعى 

 هرحلح الثكالوريوس هرحلح الدراساخ العليا

توصيف  تقرير الوقرراخ القسن العلوى

 الوقرراخ

توصيف  تقرير الوقرراخ

 الوقرراخ

 قسن الرياضح الودرسيح  √  √ 

 قسن تدرية االلعاب الرياضيح  √   

قسن تدرية هساتقاخ الويداى و  √  √ 

 الوضوار 

 قسن تدرية الرياضاخ الوائيح  √  √ 

 
√ √ √ 

قسن تدرية الونازالخ و 

 الرياضاخ الفرديح 

 قسن تدرية التوريناخ و الجوثاز     

 قسن اصول الترتيح الرياضيح  √  √ 

قسن العلوم الحيويح و الصحيح  √  √ 

 الرياضيح 

 قسن االدارج الرياضيح و الترويح  √   

 

 

 شئون هيئة تدريس واألقساو العلنية. -ثامنا:

 

 قسه الرياضة املدرسية

 

حمند إبسأٍه جنلة  للتدزٓظ  خبصْص مْافكة جملظ قطه السٓاضة املدزضٔة على إىتداب الطٔد االضتاذ الدكتْز/ مساد -

 جامعة بيَا  ْٓماٌ  أضبْعًٔا  –بللٔة الرتبٔة السٓاضٔة

 

 

 

 



 
 

 

 

 قسه تدريب االلعاب الرياضية

خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب األلعاب السٓاضٔة على إىتداب الطٔد الدكتْز/ مسري غعباٌ حْتُ للتدزٓظ بللٔة  -

 جامعة اإلضليدزٓة ْٓو ّاحد أضبْعًٔا  –ات  الرتبٔة السٓاضٔة للبي

 

 ظلجم لٔلػت ًم – دمحأ هعيملا دبع دٔلّ /د.و هضا عفزخبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب األلعاب السٓاضٔة على  -

  . ُيم الدب ٌاسٍش ىفطل قزاط/د.و عضّّ هطكلا

 

-  

-  

 قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار

زئٔظ قطه تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملطناز عً حطْز  –خبصْص التكسٓس املكدو مً أ.و.د/ زأفت عبد امليصف على   -

 .  24/10/2017 ّحتى 15/10/2017مؤمتس علنى بدّلة زّضٔا فى الفرتة مً 

 

 –خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملطناز على اضافة كل مً أ.و.د/ ضعد فتح اهلل العامل  -

 2017ّذلم عً غَس أكتْبس  2017/2018أ.و.د/أضامة إمساعٔل الػاعس اىل قائنة تػلٔل جملظ الكطه للعاو اجلامعى 

 

 ملائيةقسه تدريب الرياضات ا

خبصْص احتٔاج الكطه اىل اضتاذ متدصص فى تدزٓب التحدٓف مبسحلة الدزاضات العلٔا ّاقرتاح جملظ الكطه على  -

 اىتداب أ,د/ حطني على عبد الطالو . 

 

 قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية

 

االضتاذ بكطه تدزٓب املياشالت ّالسٓاضات  -ضا السّبى  خبصْص التكسٓس املكدو مً الطٔد االضتاذ الدكتْز/ حمند ز -

 الفسدٓة بػأٌ حطْز املؤمتس العلنى ظنَْزٓة اجلصائس . 

 

خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب املياشالت ّالسٓاضات الفسدٓة على إىتداب الطٔد االضتاذ الدكتْز/ حمند زضا  -

 ْٓو ّاحد أضبْعًٔا جامعة بيَا   –السّبى  للتدزٓظ بللٔة الرتبٔة السٓاضٔة

 

خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب املياشالت ّالسٓاضات الفسدٓة على إىتداب الطٔد االضتاذ الدكتْز/ أمحد حمنْد  -

 جامعة دمٔاط  ْٓو ّاحد أضبْعًٔا  –إبسأٍه  للتدزٓظ بللٔة الرتبٔة السٓاضٔة

 

( معٔد دفعة 1) – 2019( معٔد دفعة 1ني )خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب املياشالت ّالسٓاضات الفسدٓة على تعٔ -

 . 2021( معٔد دفعة 1) – 2020

 

 



 
 

 

 

 

  ثْخبلاّ ألعلا تاضازدلا ةيجل ىف اْطعّ  - ةٔلللا ظلجم ىف اْطع -  ىسٍصلا لاعلا دبع فسغأأ.د/ نئعتخبصْص  -

 آسكش دنحم ىٔحي /د.أ نئعتّ – ىسٓسحلا دنحم ىٔحي /د.أ ًم الدب شابنجلاّ تايٓسنتلا بٓزدت هطكل اطٔئز ُئٔعتل

  ىسٍصلا لاعلا دبع فسغأ /د.أ ًم الدب ةٔنلعلا تاربتدملاّ ةصَجألا ةيحلب اْطع ىسٓسحلا

 

فى ّظٔفة  –خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب التنسٓيات ّاجلنباش على تعٔني و.و/ عادل عباع على امليحْدى  -

 مدزع برات الكطه . 

 

صْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب التنسٓيات ّاجلنباش على تعٔني أ.و.د/ اضالو  حمند ضامل فى ّظٔفة اضتاذ تدزٓب خب -

 التنسٓيات ّالعسّض السٓاضٔة برات الكطه . 

 

خبصْص مْافكة جملظ قطه تدزٓب التنسٓيات ّاجلنباش على إىتداب الطٔد االضتاذ الدكتْز/ ىادز حمند حمند مسجاٌ   -

 جامعة العسٓؼ  ْٓو ّاحد أضبْعًٔا  –ٔة الرتبٔة السٓاضٔةللتدزٓظ بلل

 

 

 

 

خبصْص مْافكة جملظ قطه أصْل الرتبٔة السٓاضٔة على اختٔاز و.د/ أمني حمند عبد العصٓص غسٓف )مكسز للحية دعه  -

 مبدزضة الصعٔه الطادات االبتدائٔة املطائٔة( األىػطة املدزضٔة مبحلظ األمياء ّاآلباء ّاملعلنني 

 

خبصْص مْافكة جملظ قطه أصْل الرتبٔة السٓاضٔة على إىتداب الطٔد االضتاذ الدكتْز/ حمند صربى عنس  للتدزٓظ  -

 جامعة العسٓؼ  ْٓو ّاحد أضبْعًٔا  –بللٔة الرتبٔة السٓاضٔة

 

االضتاذ الدكتْز/ جمدى حطً ْٓضف  للتدزٓظ بللٔة  مْافكة جملظ قطه أصْل الرتبٔة السٓاضٔة على إىتداب الطٔد -

 جامعة العسٓؼ  ْٓو ّاحد أضبْعًٔا  –الرتبٔة السٓاضٔة

 

 وقد إنتهى اإلجتماع فى متام الشاعة الواحدة  والهصف مو نفص اليوم

 

 

 عميد الكلية  أمني سر اجمللس
 

 
 

 عد الدين حممود عمرأمحد سأ.د/   أ.م.د/ رأفت السعيد هنداوى
 

 قسه تدريب التنرينات واجلنباز

 قسه اصول الرتبية الرياضية


