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  جامعة اإلضكهدزية 

 كلية الرتبية السياضية ـ أبو قري

   

  9/5/2012 ( بتازيخ 11جملظ الكلية زقم )  

  9/5/2017 التازيخ : الج٣ثاٛ اليوم  :

 قاع٘ إدتناعات صبلظ الهلٔ٘ املكاى : الطاع٘ العاغسٗ ّاليؿـ ؾباًسا الصماى :

 

 

 عنٔد الهلٔ٘ ّزٜٔظ اجمللظ أ.د/ ىادز ضبند ضبند مسداٌ -1

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘ أ.د/  سطني علٙ عبد الط٣و -2

 التعلٔه ّالط٣ب ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ أ.د/ أمحد ضعد الدًٓ ضبنْد عنس -3

 ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ الدزاضات العلٔا ّالبشْخ أ.د/ ضبند عبد اسبنٔد ب٣ل -4

 زٜٔظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘  أ.د/ ؾؿاٛ ؾؿاٛ الدًٓ عباع اشبسبْطلٙ -5

 زٜٔظ قطه تدزٓب ا٤لعاب السٓاقٔ٘ أ.د/ غعباٌ إبسأٍه ضبند -6

 زٜٔظ قطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ إبسأٍهأ.د/ أمحد ضبنْد ضبند  -7

 زٜٔظ قطه تدزٓب السٓاقات املأٜ٘ أ.د/ أغسف عدىل خبٔت -8

 زٜٔظ قطه تدزٓب التنسٓيات ّازبنباش  أ.د/ حئٙ شنسٓا اسبسٓسٚ -9

 زٜٔظ قطه السٓاق٘ املدزضٔ٘ أ.د/ ٍب٘ عبد الععٔه إمبابٙ -10

 قطه أؾْل الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ زٜٔظ أ.د/ صبدٚ سطً ْٓضـ -11

 زٜٔظ قطه اإلدازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح أ.د/ زأؾت ضعٔد ٍيداّٚ -12

 زٜٔظ قطه تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملكناز أ.د/ زأؾت عبد امليؿـ علٙ  -13

 أضتاذ متؿسؽ بكطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ أ.د/ عبد امليعه بدٓس ضبند الكؿري -14

 ه تدزٓب ا٤لعاب السٓاقٔ٘طأضتاذ متؿسؽ بك ذنٙ ضبند ضبند سطً أ.د/ -15

 أضتاذ متؿسؽ بكطه السٓاق٘ املدزضٔ٘ أ.د/ عادل ضبنْد عبد اسباؾغ -16

 أضتاذ متؿسؽ بكطه أؾْل الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ أ.د/ ضبند ؾربٚ عنس -17

 ملكنازأضتاذ متؿسؽ بكطه تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّا أ.د/ ضامٙ إبسأٍه ىؿس -18

 أضتاذ بكطه تدزٓب ا٤لعاب السٓاقٔ٘ أ.د/ عبد احملطً مجال الدًٓ -19

 أضتاذ بكطه اإلدازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح أ.د/ مسري عبد اسبنٔد علٙ -20

 أضتاذ بكطه أؾْل الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ أٍه ىؿسظأ.د/ ضهٔي٘ إبس -21

 املدزضٔ٘أضتاذ بكطه السٓاق٘  أ.د/ ىْال إبسأٍه غلتْت -22

 أضتاذ بكطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ أ.د/ ىادٓ٘ ضبند زغاد -23

 أضتاذ بكطه تدزٓب السٓاقات املأٜ٘ أ.د/ ميتؿس إبسأٍه أمحد طسؾ٘ -24

 أضتاذ بكطه تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملكناز أ.د/ أمحد الطٔد لطؿٙ -25

 ) أمني ضس اجمللظ( أضتاذ بكطه تدزٓب التنسٓيات ّازبنباش  م أمحدأ.د/ ٍٔجه عبد السشا -26

 عً ا٤ضاترٗ املطاعدًٓ أ.و.د/ ٍػاو ضبند أمحد محدٌّ -27

 عً املدزضني    و.د/ ضبند عازف الطٔد ضٔد أمحد   -2 -28

 ّسدٗ قناٌ ازبْدٗ و.د/ أمحد ضبند عبد امليعه ع٣و -29
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 زسب جبنٔع أعكاٛ اجمللظ . ّالرتسٔب بالتشٔ٘ اجمللظ بإؾتتاح ـ الهلٔ٘ عنٔد ـ مسداٌ ضبند ضبند ىادز/  الدنتْز ا٤ضتاذ قاو بطه اهلل السمحً السسٔه ، 

  اجمللظ اعكاٛ جبنٔع ضٔادتُ

-  

   

 أوالً : المتابعة :

 11/4/2017 بتازٓخ(  10)  زقه الطابل الهلٔ٘ صبلظ علٙ التؿدٓل: ثانًيا 

 القساز : مت التصديق على حمضس اإلجتماع الطابق .

 : شئون الدراسات العليا والبحوث : ثالثا

 

 :إعتمادات المناقشات  االولالموضوع  

        

 اعتناد مياقػات زضاٜل املادطتري بيعاو الطاعات املعتندٗ للباسجني ا٢تٙ أمساَٜه: اوال :

 العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘  غصال عبد الياؾس  1

 اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘العلْو  ضبند مجال عنس ابْ غ٣ب  2

 العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ امحد ضبند عسب ضبند  3

 العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ عطٔ٘ محدٚ بدٓس ابسأٍه  4

 العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ زمكاٌ زقْاٌ ضعد التلباىٙ  5

 ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح  امحد د٣ل زدب عبد ازبلٔل  6

 السٓاق٘ املدزضٔ٘  غٔناٛ علٙ الطعٔد ابْ نػو  7

 السٓاق٘ املدزضٔ٘  ضبند ضعٔد عبد اسبهٔه عبد العاطٙ 8

 السٓاق٘ املدزضٔ٘ ضبند مجع٘ ضبندابسأٍه  9

 السٓاق٘ املدزضٔ٘  امحد ضبندننال غعباٌ 10

 اؾْل الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘  مؿطؿٙ امحد ؾ١اد شٓداٌ  11

 

 الموضوع الثانى  :

 اعتناد مياقػات زضاٜل الدنتْزاِ بيعاو الطاعات املعتندٗ للباسجني ا٢تٙ أمساَٜه: ثانيا :

 تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘  ضبند امساعٔل ضبند عٔد  1

 تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملكناز امحد مسري بطْٔىٙ  2

 العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ امحد سلنٙ ابسأٍه ؾاحل  3

 تدزٓب مطابكات املٔداٌ ّاملكناز سطاو الدًٓ مؿطؿٙعادل  4

 تدزٓب التنسٓيات ّازبنباش مسٔ٘ مجع٘ ابسأٍه الطبٔكٙ 5

 

 (دكتوراه -على اعتمادات الرسائل العلمية)ماجستير وافق المجلس -القـــــــــــرار :
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 ثالثا: موضوعات تشكيل لجنة المناقشة والحكم

 الموضوع الثالث :
بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهـه لسضـال٘ الـدنتْزاِ            

ــ٘ الــدنتْزاِ بتــازٓخ   –مــً الباســح / سطــً ضبنــد ننــال اسبــاّٚ    املكدمــ٘ ، تــازٓخ التطــذٔل  8/10/2013املكٔــد حسسل

11/11/2014 

 عَا:ربؿـ )إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل( ّمْقْ

 " تأثري التأٍٔل البدىٙ مع مهنل غراٜٙ سبا٢ت ا٢ىص٢م العيكٙ لتشطني 

 ا٢داٛ الْظٔؿٙ للنيطك٘ العيكٔ٘" 

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

 –اضتاذ السّماتٔصو ّالتأٍٔل ّالطب الطبٔعـٙ املتؿـسؽ بهلٔـ٘ الطـب      ا.د/عبد الؿند ابسأٍه اسبْال٘       

 دامع٘ الصقاشٓل)مػسؾا(  

اضــتاذ ا٢ؾــابات السٓاقــٔ٘ ّالتأٍــل البــدىٙ املتؿــسؽ بكطــه العلــْو   ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ   

ــيني      ــٔ٘ للب ــ٘ السٓاق ــ٘ الرتبٔ ــٔ٘ بهلٔ ــشٔ٘ السٓاق ــ٘ ّالؿ  –اسبْٔٓ

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا(

اضتاذ ا٢ؾـابات السٓاقـٔ٘ ّالتأٍـل البـدىٙ بكطـه العلـْو اسبْٔٓـ٘         ا.د/عبد الباضط ؾدٓل عبد ازبْاد    

دامعــ٘  –ّالؿــشٔ٘ السٓاقــٔ٘ بهلٔــ٘ الرتبٔــ٘ السٓاقــٔ٘ للبــيني      

 ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(

اضتاذ الرتبٔ٘ الؿشٔ٘ بكطه العلْو الؿشٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقـٔ٘   ا.د/ دَٔاٌ حئٙ ضبنْد عؿٔؿٙ 

 ػا(دامع٘ الصقاشٓل )مياق –للبيات 

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

 الموضوع الرابع :
بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهـه لسضـال٘ املادطـتري            

٘  املكدمــ٘ ، تــازٓخ التطــذٔل  8/10/2013املكٔــد حسسلــ٘ املادطــتري بتــازٓخ  –مــً الباســح / ضبنــد ضــعٔد ةيــدٚ ضــ٣م

8/12/2015 

 ربؿـ )إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل( ّمْقْعَا:

 " ؾاعلٔ٘ تدزٓبات تط٣َٔت املطتكب٣ت العؿبٔ٘ العكلٔ٘ ؾٙ تأٍٔل اؾابات 

 عك٣ت خلـ الؿدر للسٓاقٔني "

 ي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :ّٓكرتح تػهٔل زب

ــ٘       ا.د/عبد امليعه بدٓس الكؿري        ــْو اسبْٔٓ ــه العل ــسؽ بكط ــ٘ املتؿ ــْٔلْدٔا السٓاق ــتاذ ؾط اض

دامعـ٘   –ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني     

 ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍل البدىٙ املتؿسؽ بكطه العلْو  ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ   

 –اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني    

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(

اضــتاذ ا٢ؾــابات السٓاقــٔ٘ ّالتأٍــل البــدىٙ بكطــه العلــْو        ا.د/ّاٜل ضبند ضبند عنس    

 –بٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني    اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرت

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا(
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اضتاذ مطاعد ّقاٜه باعنال زٜٔظ قطه علْو الؿش٘ السٓاقٔ٘  ا.و.د/عؿاو مجال سطً ابْ اليذا 

 الكاٍسٗ )مياقػا( –دامع٘ ا٢شٍس  –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 

 

 ضاء لجنة المناقشة والحكم  على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعوافق المجلس القــــرار: 
 الموضوع الخامس :

 بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘         

املكٔـدٗ حسسلـ٘ املادطـتري  بتـازٓخ      –مً الباسج٘ / ضازٗ دابس ابسأٍه سطـني ٍنـاو    املكدمّ٘اسبهه لسضال٘ املادطتري 

 11/11/2014، تازٓخ التطذٔل  12/3/2013

 ربؿـ )إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل( ّمْقْعَا:

 " بسىامر بدىٙ سسنٙ لتشطني الدمر ّالتْاؾل لرّٚ ا٢ستٔادات اشباؾ٘ )التْسد(مع ا٢ضْٓاٛ"

 ٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :ّٓكرتح تػهٔل زبي

ــ٘       ا.د/عبد امليعه بدٓس الكؿري        ــْو اسبْٔٓ ــه العل ــسؽ بكط ــ٘ املتؿ ــْٔلْدٔا السٓاق ــتاذ ؾط اض

دامعـ٘   –ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني     

 ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(  

ــ٘      ا.د/امحد عبد الؿتاح عنساٌ    ــْو اسبْٔٓ ــه العل ــل بكط ــٔ٘ ّالتأٍ ــابات السٓاق ــتاذ ا٢ؾ اض

دامعـ٘   –ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني     

 ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا(

 –اضتاذ مطاعد بكطـه ا٢دازٗ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘ السٓاقـٔ٘ للبـيني       ا.و.د/اغسف ضبنْد سطني  ضبند

 دامع٘ سلْاٌ )مياقػا(

اضتاذ مطاعد بكطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقـٔ٘  بهلٔـ٘    ٔد متْىل   ا.و.د/شنسٓا امحد الط

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس القــــرار: 
 الموضوع السادس : 

بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ علـٕ إعـادٗ تػـهٔل زبيـ٘ املياقػـ٘ ّاسبهـه لسضـال٘                   

، تــازٓخ 14/9/2010املكٔــد حسسلــ٘ املادطــتري بتــازٓخ  –مــً الباســح/ علــٙ ضبنــد عبــْد سطــً دــرب  ملكدمــ٘املادطــتري ا

 13/1/2015التطذٔل 

 ّمْقْعَا:   ربؿـ )إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍل ( 

 " تاثري بسىامر تدزٓبات ّقأٜ٘ علٙ اسبال٘ الكْامٔ٘ ّالْظٔؿٔ٘ لعنال غسن٘ 

 قياٗ الطْٓظ للشآّات".

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضــتاذ ؾطــْٔلْدٔا السٓاقــ٘ املتؿــسؽ بكطــه العلــْو اسبْٔٓــ٘ ّالؿــشٔ٘    ا.د/  ديات ضبند دزّٓؼ  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘)مياقػا( –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ تسبٔ٘ الكْاو ّزٜٔظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘  ا.د/ؾؿاٛ ؾؿاٛ الدًٓ اشبسبْطلٙ  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘)مػسؾا( –السٓاقٔ٘ للبيني 

ــشٔ٘       ا.د/ امحد ضبند ضٔد امحد    ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل ــدىٙ بكط ــل الب ــابات ّالتأٍٔ ــتاذ ا٢ؾ اض

 دامع٘ بْزضعٔد )مياقػا( –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 
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   على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكموافق المجلس القــــرار: 
 الموضوع السابع :

مً  املكدم٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ الدنتْزاِ         

 10/11/2015، تازٓخ التطذٔل 8/10/2013املكٔد حسسل٘ الدنتْزاِ بتازٓخ   -الباسح /ّلٔد عبد امليعه امحد ضبند 

 ّمْقْعَا: ربؿـ )تدزٓب ا٢ضهْاؽ(

 " تؿنٔه خسٓط٘ اسباٜط ا٢مامٙ لتشطني دق٘ الكسبات العنٔك٘ لياغٞ ا٢ضهْاؽ "  

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضتاذ العـاب املكـسب املتؿـسؽ بكطـه تـدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘          ا.د/ ؾْشٚ الطٔد سطً قادّع

 هيدزٓ٘ )مياقػا(دامع٘ ا٢ض –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ تدزٓب اهلْنٙ بكطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ بهلٔ٘  ا.د/مسعٙ سطني مسعٙ    

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –الرتبٔ٘السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ العاب املكسب ّزٜٔظ قطه ىعسٓات ّتطبٔكات العاب  ا.د/صبدٚ ضبند امحد غْقٙ     

 دامع٘ الصقاشٓل )مياقػا( –املكسب بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 

اضتاذ تدزٓب العاب املكسب بكطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘  ا.د/ٓاضس ننال ضبنْد غئه 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس القــــرار: 
 ثامن :الموضوع ال

مً  املكدم٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ الدنتْزاِ         

 14/3/2015تازٓخ التطذٔل  8/10/2013املكٔد حسسل٘ الدنتْزاِ بتازٓخ   -الباسح /زادح ؾْشٚ امحد غاىل 

 ربؿـ )تدزٓب نسٗ الٔد( ّمْقْعَا:

 ؾعالٔ٘ زمٔ٘ ا٢زضال الطسٓع٘ ؾٙ نسٗ الٔد"" تطْٓس 

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

ــ٘       ا.د/ضبند خالد عبد الكادز محْدٗ  ــ٘ الرتبٔ ــٔ٘ بهلٔ ــاب السٓاق ــدزٓب ا٢لع ــه ت ــد بكط ــدزٓبهسٗ الٔ ــتاذ ت اض

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا( –السٓاقٔ٘ للبيني 

اضـتاذ تـدزٓب نـسٗ الٔـد  بكطـه تـدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘  بهلٔـ٘ الرتبٔــ٘           ا.د/ ٓاضس ضبند سطً دبْز

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ التدزٓب السٓاقٙ لهسٗ الٔد ّّنٔل نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ لػٌْٝ  ا.د/غسٓـ علٙ طُ حئٙ     

 التعلٔه ّالط٣ب)مياقػا(

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

 الموضوع التاسع :
مً  املكدم٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ املادطتري         

 9/12/2014تازٓخ التطذٔل  14/10/2012تازٓخ املكٔد حسسل٘ املادطتري ب  -الباسح /ٍػاو مؿطؿٙ علٙ ابْ عٔاغ٘ 

 ربؿـ )تدزٓب نسٗ الٔد( ّمْقْعَا:

 " اضتدداو بعض ّضاٜط التدزٓب املتعددٗ ؾٙ ذبطني بعض ا٢داٛات املَازٓ٘ املسنب٘
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 ضي٘ " 15لياغٞ نسٗ الٔد ذبت 

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضتاذ تدزٓب نسٗ الٔد  بكطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقـٔ٘  بهلٔـ٘    ا.د/ ٓاضس ضبند سطً دبْز

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ مطـاعد بكطـه تـدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘         ا.و.د/ضبند اغسف ضبند نامل 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ مطاعد بكطه التـدزٓب السٓاقـٙ ّعلـْو اسبسنـ٘  بهلٔـ٘       ا.و.د/اماىٙ سطني عبد اسبنٔد 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيات 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس القــــرار: 
 الموضوع العاشر :

مً  املكدم٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ املادطتري         

 12/4/2016تازٓخ التطذٔل  10/12/2015املكٔد حسسل٘ املادطتري بتازٓخ   -الباسح /ابْ الطعْد ؾسٓد عبدِ الصؾتاّٚ

 ربؿـ )تدزٓب نسٗ قدو( ّمْقْعَا:

 " تأثري تينٔ٘ بعض الكدزات التْاؾكٔ٘ علٙ ا٢داٛات اسبسنٔ٘ الؿئ٘ سبهاو 

 نسٗ الكدو املؿيؿني "

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضتاذ تدزٓب نسٗ الكدو  بكطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘  بهلٔ٘  ا.د/ سطً الطٔد أبْ عبدِ  

 ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(دامع٘ ا٢ –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ تدزٓب نسٗ الكدو بكطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘    ا.د/عادل عبد اسبنٔد الؿاقٙ  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

بهلٔــ٘ الرتبٔــ٘  –اضــتاذ نــسٗ الكــدو بكطــه التــدزٓب السٓاقــٙ   ا.د/ممدّح ضبند احملندٚ   

 دامع٘ املئا)مياقػا( –السٓاقٔ٘ 

اضتاذ مطـاعد بكطـه تـدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘         ا.و.د/دابس زغاد ؾدٓل   

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا( –السٓاقٔ٘ للبيني 

 

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

مً  املكدم٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ املادطتري         

 13/1/2015تازٓخ التطذٔل  8/10/2013املكٔدٗ حسسل٘ املادطتري بتازٓخ   -الباسج٘ /ميريٗ امحد سطني علٙ

 ربؿـ )تدزٓب الهسٗ الطاٜسٗ( ّمْقْعَا:

 الكدزات التْاؾكٔ٘ للهسٗ الطاٜسٗ نن١غس ٢ىتكاٛ ٢عبٙ املسسل٘ ا٢بتدأٜ٘ لدّل٘ الهْٓت "" دزاض٘ 

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضتاذ تدزٓب الهسٗ الطاٜسٗ املتؿسؽ بكطه تدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘     ا.د/ ىادز عبد الط٣و العْامسٚ  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ تدزٓب الهسٗ الطاٜسٗ املتؿسؽ بكطه تدزٓب ا٢لعـاب السٓاقـٔ٘     ا.د/عبد احملطً ضبند مجال

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘)مياقػا( –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 
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اضــتاذ مطــاعد بكطــه ا٢لعــاب ازبناعٔــ٘ ّزٓاقــات املكــسب بهلٔــ٘     ا.و.د/آياع ضبند عبد امليعه 

 دامع٘ طيطا )مياقػا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 

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

بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ الـدنتْزاِ          

، تـازٓخ التطـذٔل   10/2/2015املكٔـد حسسلـ٘ الـدنتْزاِ  بتـازٓخ       -مً الباسح /علٙ ؾتـْح عبـد الؿتـاح عطـْٗ       املكدم٘

8/12/2015 

 الهازاتُٔ( ّمْقْعَا: ربؿـ )التدزٓب السٓاقٙ ؾٙ زٓاق٘

 " تأثري اضتدداو تدزٓبات التؿسف اشبططٙ ّؾكا لبعض اليناذز الدّلٔ٘ علٙ مطتْٚ 

 ضبددات اليػاط اشبططٙ ل٣عبٙ مطابك٘ )الهْمٔتُ(بسٓاق٘ الهازاتُٔ".

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

ٓاقٙ لسٓاق٘ الهازاتُٔ ّزٜٔظ قطه تدزٓب اضتاذ التدزٓب الس ا.د/امحد ضبنْد ضبندإبسأٍه     

 –املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(

اضتاذ الهازاتُٔ بكطه تطبٔكات ّىعسٓات املياش٢ت ّالسٓاقات  ا.د/امحد ضبند عبد الكادز الؿاز 

 عٔد)مياقػا( دامع٘ بْزض –الؿسدٓ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ 

اضتاذ مطاعد بكطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ بهلٔ٘  ا.و.د/محدٚ عبد املكؿْد ازبصاز

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا( –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

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

 ج

 الثالث عشر:الموضوع 
بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه لسضال٘ الـدنتْزاِ          

، تــازٓخ التطــذٔل 14/9/2010املكٔــد حسسلــ٘ الــدنتْزاِ  بتــازٓخ    -مــً الباســح /اضــام٘ غسٓــب ضبنــد البيــا      املكدمــ٘

8/12/2015 

 ٙ ؾٙ زٓاق٘ الهْىؼ ؾْ( ّمْقْعَا:ربؿـ )التدزٓب السٓاق

 ضي٘ ". 15زٓاق٘ الهْىؼ ؾْ ضاىدا ذبت  " تاثري تطْٓس بعض املَازات اهلذْمٔ٘ املسنب٘ علٙ ؾعالٔ٘ ا٢داٛ لدٚ ىاغٞ

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

لتدزٓظ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ اضتاذ امل٣نن٘ بكطه املياٍر ّطسم ا ا.د/قٔاٛ الدًٓ امحد ضبند العصب      

 دامع٘ سلْاٌ)مياقػا( -باهلسو  –بيني 

اضتاذ مطاعد بكطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ بهلٔ٘  ا.و.د/الطٔد مؿطؿٙ سطً  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا(  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ مطاعد بكطه تدزٓب املياش٢ت ّالسٓاقات الؿسدٓ٘ بهلٔ٘  ا.و.د/ىادز امحد عبد اليعٔه   

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 على التشكيل المقترح من القسم العلمي ألعضاء لجنة المناقشة والحكم  وافق المجلس القــــرار: 
 الموضوع الرابع عشر:

٘ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح علٕ تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهـه لسضـال٘ املادطـتري     بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه ا٢دازٗ          املكدمـ
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 11/6/2015، تازٓخ التطذٔل 12/3/2013املكٔد حسسل٘ املادطتري بتازٓخ   -مً الباسح /ضبنْد ضعد سطيٙ الػاعس   

 ربؿـ )ا٢دازٗ السٓاقٔ٘( ّمْقْعَا:

 لس٠ّع ا٢مْال ا٢ديبٔ٘ اىل مؿس "." تكٔٔه ضبددات ا٢ضتجناز السٓاقٙ ازباذب٘ 

 ّٓكرتح تػهٔل زبي٘ املياقػ٘ ّاسبهه مً الطادٗ :

اضتاذ ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ بكطه ا٢دازٗ السٓاقٔ٘  بهلٔ٘ الرتبٔ٘  ا.د/ننال الدًٓ عبد السمحً دزّٓؼ      

 دامع٘ سلْاٌ)مياقػا( -السٓاقٔ٘ باهلسو 

دازٗ السٓاقٔ٘ املتؿسؽ بكطه ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح اضتاذ ا٢ ا.د/ ضبند عبد العصٓص ض٣م٘   

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مياقػا(  –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ املتؿسؽ بكطه ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح  ا.د/مسري عبد اسبنٔد علٙ 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا( –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ مطاعد ّزٜٔظ قطه ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح بهلٔ٘  ا.و.د/زاؾت ضعٔد ٍيداّٚ   

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ )مػسؾا(  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

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

 األبحاثرابعاً : موضوعات تسجيل خطط 
 

 الخامس عشر:  الموضوع
 الدنتْزاِ بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –امحد ضبند الٔناىٙ ضبنْداشباؾـ٘ بالدازع / 

 

 بسىامر تأٍٔلٙ داخل ّخازز الْضط املاٜٙ لتشطني الهؿاٛٗ اسبسنٔ٘ بعد " 

 إطال٘ ععاو الطسف الطؿلٙ الٔصازّف "

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل البدىٙ املتؿـسؽ   ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ  

العلــْو اسبْٔٓــ٘ ّالؿــشٔ٘ السٓاقــٔ٘ بهلٔــ٘ بكطـه  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

ــتاذ     .و.د/ضبند ننال علٙ مْضٙ  ا ــاعد باض ــشٔ٘    مط ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل كط

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 ا٢ضهيدزٓ٘

 وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل خطة البحث وافق المجلس :  القــــرار
 السادس عشر:  الموضوع

ضامح اشباؾـ٘ بالدازع / الدنتْزاِ بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –امري الطٔد اسبلبٙ 

 

 تأثري بسىامر تأٍٔلٙ علٙ ذبطني الهؿاٛٗ اسبسنٔ٘ سبا٢ت ا٢لتَاب الؿكازٚ  "" 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل البدىٙ املتؿـسؽ   ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ  

بكطـه العلــْو اسبْٔٓــ٘ ّالؿــشٔ٘ السٓاقــٔ٘ بهلٔــ٘  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 
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ــتاذ     .و.د/ضبند ننال علٙ مْضٙ  ا ــاعد باض ــشٔ٘    مط ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل كط

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 هيدزٓ٘ا٢ض

 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
 

 السابع عشر:  الموضوع
ضبنْد اشباؾـ٘ بالدازع / الدنتْزاِ بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –ضبند ضبنْد غْٓل  

 

 بسىامر تدزٓبٙ مكرتح متعدد املساسل لتشطني الهؿاٛٗ اسبسنٔ٘ ّالْظٔؿٔ٘ " 

 سبا٢ت الػلل اليؿؿٙ الطْىل  "

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل البدىٙ املتؿـسؽ   ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ  

بكطـه العلــْو اسبْٔٓــ٘ ّالؿــشٔ٘ السٓاقــٔ٘ بهلٔــ٘  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

اضــتاذ امــساخ املــخ ّا٢عؿــاب بكطــه امــساخ املــخ  ا.د/ امساعٔل زمكاٌ امساعٔل  

دامعـ٘   –ّا٢عؿاب ّالطـب اليؿطـٙ بهلٔـ٘ الطـب     

 ا٢ضهيدزٓ٘  

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 الثامن عشر:  الموضوع 
ٍب٘ اهلل /  ٘اشباؾـ٘ بالدازضالدنتْزاِ لسٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ ا     

 ّمْقْعَا: الرتبٔ٘ الؿشٔ٘(ربؿـ) الدنتْزاِحسسل٘  ٗاملكٔد –ضبند علٙ عازف 

 

 تأثري تياّل مهنل غراٜٙ مكاد ل٥نطدٗ علٙ مطتْٚ ىػاط إىصٓه الطْبس" 

 انطٔد دٓطنْٔتٔصّاىصٓه الهاتالٔص لدٚ ٢عبٙ التشنل  " 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضــتاذ ؾطــْٔلْدٔا السٓاقــ٘ املتؿــسؽ بكطــه العلــْو  ا.د/ْٓضـ دٍب علٙ

اسبْٔٓـــ٘ ّالؿـــشٔ٘ السٓاقـــٔ٘ بهلٔـــ٘ الرتبٔـــ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

كطــه العلــْو  السٓاقــٔ٘ املتؿــسؽ ب الؿــش٘ اضــتاذ    .د/ع٣ٛ الدًٓ ضبند علِْٔا

اسبْٔٓـــ٘ ّالؿـــشٔ٘ السٓاقـــٔ٘ بهلٔـــ٘ الرتبٔـــ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ –السٓاقٔ٘ للبيني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 التاسع عشر:  الموضوع
ع٣ٛ اشباؾـ٘ بالدازع / الدنتْزاِ بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –امحد ؾسسات ضلٔناٌ  

 

 نٔ٘ لعيل املْبآلتأثري بسىامر تدزٓبات بدىٔ٘ ّنريّبسانتٔو لتشطني الهؿاٛٗ اسبس" 

(NECK MOBILE"  للنساٍكني ) 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل البدىٙ املتؿـسؽ   ا.د/سطً ضبند اليْاؾسٗ  

بكطـه العلــْو اسبْٔٓــ٘ ّالؿــشٔ٘ السٓاقــٔ٘ بهلٔــ٘  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  –لبيني الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ ل
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كطه العلـْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘     مدزع ب   و.د/ ضبند امحد ابسأٍه بسنات

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 العشرين:  الموضوع
امحد اشباؾـ٘ بالدازع / املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: إؾابات السٓاق٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ)املادطتري املكٔد حسسل٘  –ضبند عبد اسبنٔد الطٔد دّٓس 

 

 اقٙ لرّٚذبدٓد الهؿآات املَئ٘ ٢خؿاٜٙ التأٍٔل البدىٙ ّالسٓ" 

 ا٢ستٔادات اشباؾ٘ ؾٝ٘ املعاقني ذٍئا " 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔـل البـدىٙ  بكطـه     ا.د/امحد عبد الؿتاح عنساٌ   

العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –للبيني  السٓاقٔ٘

السٓاقٔ٘ بهلٔـ٘  اؾْل الرتبٔ٘ كطه مطاعد باضتاذ   ا.و.د/ ّلٔد ضلٔناٌ امساعٔل  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

ــ٘    و.د/ٍػاو ىبٔل ابسأٍه غسف   ــ٘ الرتبٔ مــدزع بكطــه السٓاقــ٘ املدزضــٔ٘ بهلٔ

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
 
 

 الحادى والعشرين:  الموضوع
ضبنْد اشباؾـ٘ بالدازع / املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: الرتبٔ٘ الؿشٔ٘ ّالؿش٘ السٓاقٔ٘(ربؿـ)املادطتري املكٔد حسسل٘  –د٣ل زدب عبد ازبلٔل  

 

 مكازى٘ بعض أضالٔب التْعٔ٘ الؿشٔ٘ ّتأثريٍا علٙ منط اسبٔاٗ" 

 السٓاقٔ٘ لدٚ الؿسم املدزضٔ٘ " 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

ــشٔ٘      امحد الطٔد متْىلا.و.د/ شنسٓا  ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل ــاعد بكط ــتاذ مط اض

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 ا٢ضهيدزٓ٘  

مدزع بكطه العلـْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘      و.د/زقْاٌ ضعٔد ازبٍْسٚ

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 الثانى والعشرين :  الموضوع
إض٣و اشباؾـ٘ بالدازع / املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) املادطتريحسسل٘  ٗاملكٔد –الطعٔد عبد املكؿْد امحد 

 

 دزاض٘ ذبلٔلٔ٘ ٢ؾابات امليطك٘ ا٢زبٔ٘ ل٣عبٙ نسٗ الكدو )اضبابَا،الْقآ٘ ميَا(  "" 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقـٔ٘ ّالتأٍٔـل البـدىٙ بكطـه      ا.د/مؿطؿٙ الطٔد امساعٔل طاٍس

العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘     
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 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

كطه العلـْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘     مدزع ب و.د/ضبند مخٔظ اىْز

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 الثالث والعشرين:  الموضوع
ىسمني / ٘اشباؾـ٘ بالدازضاملادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) طترياملادحسسل٘  ٗاملكٔد –امحد عبد السسٔه الكاقٙ 

 

 تأثري بسىامر غراٜٙ بدىٙ ٢ىكاف الْشٌ علٙ ا٢و اضؿل العَس للطٔدات البدٓيات"" 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقـٔ٘ ّالتأٍٔـل البـدىٙ بكطـه      ا.د/مؿطؿٙ الطٔد امساعٔل طاٍس

العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

ــاعد ب  ا.و.د/الطٔد ضلٔناٌ الطٔد محاد   ــتاذ مط ــشٔ٘    اض ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل كط

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
 

 الرابع والعشرين:  الموضوع
طازم اشباؾـ٘ بالدازع/ املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) املادطترياملكٔد حسسل٘  –محدٌّ ضبند دابس 

 

 تأثري اضتدداو ا٢لعاب الؿػريٗ املعدل٘ نتدزٓبات تأٍٔلٔ٘ لتشطني " 

 ضيْات  " 9:  6بعض أحنساؾات الطسف الطؿلٙ ل٣طؿال مً 

 لتالٕ :  ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ ا                

اضــتاذ ؾطــْٔلْدٔا السٓاقــ٘ املتؿــسؽ بكطــه العلــْو  ا.د/عبد امليعه بدٓس الكؿري 

اسبْٔٓـــ٘ ّالؿـــشٔ٘ السٓاقـــٔ٘ بهلٔـــ٘ الرتبٔـــ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

ــاعد ب  ا.و.د/شنسٓا امحد الطٔد متْىل ــتاذ مط ــشٔ٘    اض ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل كط

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ 

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 
 الخامس والعشرين :  الموضوع

عبد اشباؾـ٘ بالدازع/ املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) املادطترياملكٔد حسسل٘  –اللطٔـ امحد سطني 

 

 بسىامر مكرتح لتشطني اسبال٘ الكْامٔ٘ ّالبدىٔ٘ للذيْد املطتذدًٓ بالكْات املطلش٘  "" 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

ــاعد ب  .د/شنسٓا امحد الطٔد متْىل   ا.و ــتاذ مط ــشٔ٘    اض ــ٘ ّالؿ ــْو اسبْٔٓ ــه العل كط

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 
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 ا٢ضهيدزٓ٘

كطه العلـْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘     مدزع ب و.د/ضبند امحد بسنات   

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 
 السادس والعشرين :  الموضوع

عنسّ اشباؾـ٘ بالدازع/ املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) رياملادطتاملكٔد حسسل٘  –الطٔد ضبند ابْ الطعْد 

 

 دزاض٘ مكازى٘ لتأثري اخت٣ف البٔٝ٘ علٙ سدّخ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ لت٣مٔر" 

 مسسل٘ التعلٔه ا٢ضاضٙ "

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقـٔ٘ ّالتأٍٔـل البـدىٙ بكطـه      ا.د/مؿطؿٙ الطٔد امساعٔل طاٍس

العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

ٕ  مدزع ب و.د/ضبند مخٔظ اىْز    ٗ  كطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـ

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 اعادة الموضوع للقسم العادة النظر فى هيئة االشرافعلى وافق المجلس القــــرار : 
 

 السابع والعشرين :  الموضوع
عبد اسبٙ اشباؾـ٘ بالدازع/ املادطتري بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿشٔ٘ السٓاقٔ٘ علٙ تطذٔل خط٘ حبح      

 ّمْقْعَا: ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔل(ربؿـ) املادطترياملكٔد حسسل٘  –ضبند عبد اسبٙ مسداٌ 

 

 تأثريبسىامر تأٍٔلٙ ٢ؾابات الطسف الطؿلٙ باضتدداو تدزٓبات ا٢ٍتصاش الهلٙ" 

 للذطه علٙ نؿاٛٗ املطتكب٣ت اسبطٔ٘ العنٔك٘ ّالتْاشٌ للسٓاقٔني "

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضــتاذ ؾطــْٔلْدٔا السٓاقــ٘ املتؿــسؽ بكطــه العلــْو  .د/عبد امليعه بدٓس الكؿريا

اسبْٔٓـــ٘ ّالؿـــشٔ٘ السٓاقـــٔ٘ بهلٔـــ٘ الرتبٔـــ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

اضتاذ ا٢ؾابات السٓاقٔ٘ ّالتأٍٔـل البـدىٙ  بكطـه     ا.د/امحد عبد الؿتاح عنساٌ   

العلْو اسبْٔٓ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘ بهلٔـ٘ الرتبٔـ٘     

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –السٓاقٔ٘ للبيني 

كطه العلـْو اسبْٔٓـ٘ ّالؿـشٔ٘ السٓاقـٔ٘     مدزع ب و.د/ضبند امحد بسنات    

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس  القــــرار :

 الثامن والعشرين :  الموضوع
اغسف ضبند ضعد اشباؾـ٘ بالدازع/ الدنتْزاِ علٙ تطذٔل خط٘ حبح  تدزٓب ا٢لعاب السٓاقٔ٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه      

 ّمْقْعَا: قدو(نسٗ ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –الدخاخيٙ 
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 بسىامر لتشطني مَازات التنسٓس ّا٢ضت٣و خ٣ل بعض مْاقـ اللعب لتطْٓس " 

 عنلٔ٘ إىَاٛ اهلذن٘ ل٣عبٙ نسٗ الكدو "

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

تــدزٓب ا٢لعــاب اضــتاذ نــسٗ الكــدو املتؿــسؽ بكطــه   ا.د/سطً الطٔد ابْ عبدِ  

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 ا٢ضهيدزٓ٘  

ــاب    ا.و.د/ٍػاو ضبند محدٌّ      ــدزٓب ا٢لع ــه ت ــاعد بكط ــتاذ مط ــٔ٘  اض السٓاق

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 المقترحة من القسم العلميعلي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف وافق المجلس : القــــرار 
 

 التاسع والعشرين :  الموضوع
غٔناٛ ضبند دابس / ٘اشباؾـ٘ بالدازضالدنتْزاِ علٙ تطذٔل خط٘ حبح  ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓحبػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه      

 ّمْقْعَا: ا٢دازٗ السٓاقٔ٘(ربؿـ) الدنتْزاِحسسل٘  ٗاملكٔد –

 

 تؿنٔه منْذز لكٔاع دْدٗ اشبدمات ؾٙ اهلٔٝات السٓاقٔ٘" " 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضـــتاذ ا٢دازٗ السٓاقـــٔ٘ املتؿـــسؽ بكطــــه ا٢دازٗ     ا.د/ضبند عبد العصٓص ض٣م٘   

السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـيني  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –

ــح    ا.و.د/بسنات ؾسز ضبند      ــٔ٘ ّالرتّٓ ــه ا٢دازٗ السٓاق ــاعد بكط ــتاذ مط  اض

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 
 

 الثالثين :  الموضوع
امري ضعد ضعد اشباؾـ٘ بالدازع/ الدنتْزاِ علٙ تطذٔل خط٘ حبح  ا٢دازٗ السٓاقٔ٘ ّالرتّٓحبػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه      

 ّمْقْعَا: ا٢دازٗ السٓاقٔ٘(ربؿـ) الدنتْزاِاملكٔد حسسل٘  –سطً 

 

 تطْٓس ا٢داٛ التطْٓكٙ ل٣ىدٓ٘ السٓاقٔ٘ املؿسٓ٘ ؾٙ قْٛ " 

 ٘" مبادٟ ادازٗ ازبْدٗ الػامل

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضـــتاذ ا٢دازٗ السٓاقـــٔ٘ املتؿـــسؽ بكطــــه ا٢دازٗ     ا.د/مسريعبد اسبنٔد علٙ  

السٓاقٔ٘ ّالرتّٓح بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـيني  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘   –

ــتاذ  ا.و.د/زأؾت ضعٔد ٍيداّٚ       ــٔ٘  اضـ ــه ا٢دازٗ السٓاقـ ــاعد ّزٜـــٔظ قطـ مطـ

دامعـ٘   –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـيني   ّالرتّٓح

 ا٢ضهيدزٓ٘

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
 

 الحادى والثالثين :   الموضوع
اغسف ابسأٍه اشباؾـ٘ بالدازع/ املادطتري علٙ تطذٔل خط٘ حبح  ّالرتّٓحا٢دازٗ السٓاقٔ٘ بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه      
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 ّمْقْعَا: ا٢دازٗ السٓاقٔ٘(ربؿـ) املادطترياملكٔد حسسل٘  –ضامل ابسأٍه  

 

 مؿداقٔ٘ ا٢خباز السٓاقٔ٘ بالؿشـ ا٢لهرتّىٔ٘ لدٚ العاملني باجملال السٓاقٙ" " 

 ٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :  ّقد اقرتح صبلظ الكطه أ                

ــح     ا.و.د/ امني ضبنْد دعؿس    ــٔ٘ ّالرتّٓ ــه ا٢دازٗ السٓاق ــاعد بكط ــتاذ مط اض

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘  

ــح     ا.و.د/ عبد اهلل ضبند ضبٙ    ــٔ٘ ّالرتّٓ ــه ا٢دازٗ السٓاق ــاعد بكط ــتاذ مط اض

ــيني    ــٔ٘ للبــ ــ٘ السٓاقــ ــ٘ الرتبٔــ ــ٘  –بهلٔــ دامعــ

 ا٢ضهيدزٓ٘  

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 

 
 الثانى والثالثين :  الموضوع

 اشباؾـ٘الدنـتْزاِ ٘ حبح ــعلٙ تطذٔل خط اؾـْل الرتبٔ٘٘ صبلظ قطه ــبػأٌ مْاؾك     

 ّمْقْعَا: عله اليؿظ السٓاقٙ(ربؿـ) الدنتْزاِحسسل٘  ٗاملكٔد –ؾؿا ض٣م٘ ضبند امحد  بالدازع/  

 

 بياٛ مكٔاع الهرتّىٙ ل٣مً  اليؿطٙ لط٣ب نلٔات الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ جبنَْزٓ٘ مؿس العسبٔ٘" " 

 ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ اليشْ التالٕ :                  

اضتاذ علـه الـيؿظ السٓاقـٙ بكطـه اؾـْل الرتبٔـ٘        ا.د/ضهٔي٘ ضبند ىؿس امساعٔل   

دامعـ٘   –السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 ا٢ضهيدزٓ٘  

بهلٔـ٘   بكطه اؾْل الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘اضتاذ مطاعد  ا.و.د/ّلٔد ضلٔناٌ امساعٔل       

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبيني 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
 

 الثالث والثالثين  :  الموضوع
ؾاتً ؾَنٙ عبد اسبنٔد امحد / ٘اشباؾـ٘ بالدازضالدنتْزاِ علٙ تطذٔل خط٘ حبح  اؾْل الرتبٔ٘بػأٌ مْاؾك٘ صبلظ قطه      

 ّمْقْعَا: اختبازات ّمكآٔظ(ربؿـ) الدنتْزاِحسسل٘  ٗاملكٔد –بسنات  

 

 بياٛ مكٔاع الهرتّىٙ للرناٛ ا٢ضرتاتٔذٙ لدٚ مدٓسٚ امل١ضطات السٓاقٔ٘" " 

 ليشْ التالٕ :  ّقد اقرتح صبلظ الكطه أٌ تهٌْ ٍٔٝ٘ اإلغساف علٕ ا                

اضــتاذ الكٔــاع ّالتكــْٓه املتؿــسؽ بكطــه اؾــْل       ا.د/ضبند ؾربٚ عنس      

 –الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـيني  

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  

اضتاذ تهيْلْدٔا التعلـٔه ّالتـدزٓب بكطـه اؾـْل      ا.د/ميٙ ضبند ضهس      

 –ني الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـي 

 دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘  

ــٔ٘   ا.و.د/زأؾت ضعٔد ٍيداّٚ        ــه ا٢دازٗ السٓاقـ ــاعد ّزٜـــٔظ قطـ ــتاذ مطـ اضـ

دامعـ٘   –بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاقٔ٘ للبـيني  ّالرتّٓح 

 ا٢ضهيدزٓ٘

 

 علي تسجيل خطة البحث وعلي هيئة اإلشراف المقترحة من القسم العلميوافق المجلس القــــرار : 
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 خامسا : إعتمادات االمتحان التأهيلى
 :الرابع والثالثين   الموضوع

 

 بػأٌ إعتناد ىتٔذ٘ ا٢متشاٌ التأٍلٙ دنتْزاِ اشباف بالدازضني:     

 بدز ىاؾس سطني غلْو -

 سطني ضبند نامل  -

 ضبند ؾهسٚ املػيٙ  -

 التأهيلىعلي اعتماد نتيجة وافق المجلس القــــرار : 

 

 :الخامس والثالثين   الموضوع
 

 تْؾٔ٘ صبلظ دامع٘ ا٢ضهيدزٓ٘ لتطْٓس بسامر الدزاضات العلٔا بالهلٔات بػأٌ     

 

مناقشة ودراسة البرامج االكاديمية داخلل القسلم العلملى عللى ان يلتم علرر  مقتلرح لبرنلامج اكلاديمى واحلد وافق المجلس على القــــرار : 

 قسم مع توضيح :على االقل من كل 

ويللتم عرضلل ا علللى لجنللة  الفئللة المسللت دفة ـللـ  مجللاالت العمللل (  -المحتللوى العلمللى -اهللداف البرنللامج –)اسللم البرنللامج ـللـ رسللالة البرنللامج 

 . 2117الدراسات العليا لش ر يونيو 

 

 
 

 خامًسا : شئون التعليم والطالب :

 : االولوع ـالموض
ا٤ّلٕ عً  د ضامٕ عبداسبلٔه املكٔد بالؿسق٘بالطالب/ عبدالسمحً ضبنبػأٌ قبْل العرز املسقٕ اشباف 

 0 2016/2017أمتشاىات الؿؿل الدزاضٕ الجاىٕ العاو ازبامعٕ 

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 :  الثانىوع ـالموض
أمتشاىات د علٕ املكٔد بالؿسق٘ ا٤ّلٕ عً بػأٌ قبْل العرز املسقٕ اشباف بالطالب/ الطٔد مطعْد الطٔ

 0 2016/2017الؿؿل الدزاضٕ الجاىٕ العاو ازبامعٕ 

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 :الثالثوع ـالموض
بػأٌ الطلب املكدو مً الطالب/ دْزز عٔاد ْٓاقٔه ؾسٓد بػازٗ املكٔد بالؿسق٘ ا٤ّلٕ لتأدٔل الؿؿل 

 0ّذلو لْؾاتُ ّالدِ ّمساعاٗ ّالدتُ املسٓكُ 2016/2017ازبامعٕ  الدزاضٕ الجاىٕ للعاو

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 :الرابعوع ـالموض
أمتشاىات ضبند املكٔد بالؿسق٘ ا٤ّلٕ عً  بػأٌ قبْل العرز املسقٕ اشباف بالطالب/ ضبند أمحد ؾ١اد

 0 2016/2017الؿؿل الدزاضٕ الجاىٕ العاو ازبامعٕ 

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 : الخامسوع ـالموض
بػأٌ قبْل العرز املسقٕ اشباف بالطالب/ سطً أمحد شغلْل أبْالطعْد املكٔد بالؿسق٘ الجاىٔ٘ عً 

 0 2016/2017أمتشاىات  الؿؿل الدزاضٕ الجاىٕ للعاو ازبامعٕ 

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :
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 :  السادسالموضوع 
بػأٌ قبْل العرز املسقٕ اشباف بالطالب/ ضبند أمحد ضبند أمحد املكٔد بالؿسق٘ الجاىٔ٘ عً أمتشاىات  

 0 2016/2017العاو ازبامعٕ 

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 : السابعالموضوع 
الجاىٔ٘ لتأدٔل العاو ازبامعٕ  بػأٌ الطلب املكدو مً الطالب/ أمحد أغسف الطٔد غعباٌ املكٔد بالؿسق٘ 

 0ّذلو للدزاض٘ يف اجملس  2016/2017

 وافق المجلس القـــــــــــــــرار   :

 0بػأٌ الطلب املكدو مً الطٔد ا.د/ عبداحملطً ضبند مجال الدًٓ  حيع دخْل أٖ طالب مدخً للهلٔ٘  :  الثامنالموضوع 

 0أختؿاف اللذي٘ ٍرا لٔظ مً  القـــــــــــــــرار   :

 : خدمة المجتمع وتنمية البيئة خامسا

 م  72/4/7102بشأن تقريرإقاهة حفلة يوم اليتين بالكلية بتاريخ -: االولالموضوع 

نوى لرسم البسمة لما قدموه من تبرع مادى ومع تم إقامة الحفل بالمشاركة الفعالة بين الطالب واألطفال وتقدم اللجنة الشكر لكل من -القــــــــــرار :
 -: ل ؤالء األطفال 

 أ.د/ شعبان إبراهيم

 أ.د/ أشرف كامل 

 قسم مسابقات الميدان والمضمار

 قسم األصول الرياضية 

 قسم رعاية الشباب

 قسم اإلسكان الطالبى 

سيخى حفعيم بزوحىكىل   42/2/4102بُبء عهً حىصيبث انًؤحًز انسُىي انًُعمذ ببنكهيت يىو  -: الثانىالموضوع 

حعبوٌ  بيٍ انكهيت وانشزكت انًصزيت نإلحصبالث بخخفيض أسعبر اإلشخزان بخذيت اإلَخزَج نهسبدة أعضبء هيئت 

 انخذريس وانعبيهيٍ ببنكهيت 

 ح .على هذا اإلقترا وافق المجلس -القــــــــــرار :

بشأٌ دراست انخأييٍ انمبَىًَ ضذ يخبطز انعًهيت انخعهيًيت ألعضبء هيئت انخذريس وانهيئت انًعبوَت  -الموضوع الرابع  :

 وانطالة 

 تشكل لجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس لوضع تصور ل ذا الموضوع ورفع مذكرة ب ذا الشأن إلى الجامعة  -القــــــــــــرار :

بشأٌ انًمخزح انذي لذو فً انًهخمً انبيئً انثبيٍ ببنجبيعت أٌ حسخضيف كم كهيت هذا انًهخمً نخىسيع   -: سالخامالموضوع 

 َطبق انخسىيك بًُخجبث انكهيبث ببعضهب

 على أن يج ز ل ذا المعرر فى موعد مناسب بعد اإلمتحانات . وافق المجلس -القـــرار :

 : وحدة ضمان الجودة : سادسا

 هيئة تدريس.شئون  -:سابعا
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 قسم الرياضة المدرسية

 

بػأٌ الطلب املكدو مً اعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه خبؿْف ؾتْٚ ازبنعٔ٘ لكطنٙ الؿتْٚ ّالتػسٓع حذلظ الدّل٘  -

 .2015لطيُ  32مً قاىٌْ  15علٙ عدو خكْع أعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّىُ سبهه املادٗ 

 

 يتم مخاطبة الجامعه فى هذا الشأن  -القـــــــــــرار :

 

 قسم تدريب االلعاب الرياضية

 25،  24د/ ضبند خالد عبد الكادز محْدِ ، اضتاذ متؿسؽ بالكطه لكبْل عرز ضٔادتُ عً ْٓمٙ 0بػأٌ الطلب املكدو مً ا -

الطْبس ا٢ؾسٓكٔ٘ للنػازن٘ نعكْ زبيُ الرتغٔح ّالتعٔني ؾٙ بطْل٘ نأع  26/4/2017ّتطله العنل ْٓو  4/2017/

 ّبطْل٘ اؾسٓكٔا .

 وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 

د/ ضبند عبد اسبنٔد ب٣ل للعنل ننطتػاز لػٌْٝ التدزٓب ٤نادمئ٘ حبح ّتطْٓس أىػط٘ علْو 0بػأٌ طلب مً ا -

 السٓاق٘ )دزاضا( بدّل٘ اإلمازات العسبٔ٘ املتشدٗ.

 وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 الطلب املكدو مً و/ الطعٔد ضبٙ الدًٓ عبد الط٣و خكس لتعٔٔيُ بْظٔؿ٘ مدزع مطاعد بالكطه .بػأٌ  -

 جملظ اليٌ انتًى ما على باملوافقة 30/10/2012 املهعقدة جبلطتٌ اجلامعٌ جملظ موافقة ضوء فى املركوز تعيني على اجمللظ وافق

 امتحاى املطاعديو واملدزضني املعيديو اجتياش بدوى التعيني يكوى بأى 23/10/2012 فى املهعقدة جبلطتٌ والبحوث العليا الدزاضات

 .2012 خسيف فصل وحتى اجلامعٌ جملظ قساز صدوز مو الفرتة فى وذلك هلم أصلح يو ملا وفقًا وذلك الدوىل التويفل

 

 قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار

 

 قسم تدريب الرياضات المائية

 

لتذاّشٚ  5/5/2017ّستٙ  2/5/2017د/ عادل سطيني محْدِ لكبْل عرز ضٔادتُ عً الؿرتٗ مً 0املكدو مً االطلب  -

ا٢داشٗ حستب املنيْس٘ للتدزٓظ بدّزٗ ا٢ىكاذ ّا٢ضعاؾات الدّلٔ٘ برتغٔح مً ا٢ذباد العسبٙ للػْف ّا٢ىكاذ الؿرتٗ 

 حنله٘ البشسًٓ . 1/5/2017ّستٙ  25/4/2017مً 

 وافق المجلس -ــــــرار :القـــــ

 قسم تدريب المنازالت والرياضات الفردية

 

 قسم تدريب التمرينات والجمباز
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 2016/2017اداشٗ ملساؾك٘ الصّدُ للنسٗ ا٢ّىل للعاو ازبامعٙ   د/ اض٣و امني شنٙ عبد الْنٔل مليش0ُخبؿْف الطلب املكدو مً ا -

 .31/8/2018اىل  1/9/2017باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ اعتبازًا مً 

 وافق المجلس -القـــــــــــرار :

بػأٌ الطلب املكدو مً اعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه خبؿْف ؾتْٚ ازبنعٔ٘ لكطنٙ الؿتْٚ ّالتػسٓع حذلظ الدّل٘  -

 .2015لطيُ  32مً قاىٌْ  15لٙ عدو خكْع أعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّىُ سبهه املادٗ ع

 يتم مخاطبة الجامعه فى هذا الشأن  -القـــــــــــرار : -

 

 

 قسم اصول التربية الرياضية

 

 قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية

جبامعُ طٔبُ باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ للعنل للعاو الدزاضٙ د/ ضبند مطعْد ابسأٍه 0و0خبؿْف دبدٓد إعازٗ ا -

2017/2018. 

 وافق المجلس -القـــــــــــرار :

 

 قسم اإلدارة الرياضية والترويح

 

 

 خبؿْف تعٔٔـً و/ اض٣و ضعد عبد املكؿْد غْٓل ؾٙ ، ّظٔؿ٘ مدزع مطاعد بالكطه . -

 

 جملظ اليٌ انتًى ما على باملوافقة 30/10/2012 املهعقدة جبلطتٌ اجلامعٌ جملظ موافقة ضوء فى املركوز تعيني على اجمللظ وافق

 امتحاى املطاعديو واملدزضني املعيديو اجتياش بدوى التعيني يكوى بأى 23/10/2012 فى املهعقدة جبلطتٌ والبحوث العليا الدزاضات

 .2012 خسيف فصل وحتى اجلامعٌ جملظ قساز صدوز مو الفرتة فى وذلك هلم أصلح يو ملا وفقًا وذلك الدوىل التويفل

بػأٌ الطلب املكدو مً اعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه خبؿْف ؾتْٚ ازبنعٔ٘ لكطنٙ الؿتْٚ ّالتػسٓع حذلظ الدّل٘  -

 .2015لطيُ  32مً قاىٌْ  15علٙ عدو خكْع أعكاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّىُ سبهه املادٗ 

 طبة الجامعه فى هذا الشأنيتم مخا  -القـــــــــــرار : -

 -:األقسام العلمية  -: ثامنا

 : قسه تدريب الرياضات املائية- 

 : قسه اإلدارة الرياضية والرتويح- 

 : قسه العلوو احليوية والصحية الرياضية-  

 : قسه أصول الرتبية الرياضية-  

 : قسه الرياضة املدرسية- 

 : قسه تدريب األلعاب الرياضية-   

 : قسه تدريب مسابقات امليدان واملضنار-   

 : قسه تدريب التنرينات واجلنباز- 

 : قسه تدريب املنازالت والرياضات الفردية- 
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 -ما يستجد من اعنال :

 : ما يستجد من أعمال تاسعا

 مو نفظ اليومالواحدة  والهصف  وقد إنتًى اإلجتماع فى متام الطاعة

 عميد الكلية  أمين سر المجلس
 

  

 أ.د/ نادر محمد محمد مرجان  أ.د/ هيثم عبد الرزاق أحمد
 


