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 .التربية الرياضية كمية/
 .المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات مكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات مجمس قسم  جتماعامحضر 
   م6136/6137 العام الجامعي 13 رقم الجمسة
 الواحدة ظيراً  تماعنياية االج صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م5/9/6137 التاريخ 

 بالكمية المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات قسم مقر  مكان الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 13عقدت الجمسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 5/9/6137 الموافق الثالثاء نو في يومإ 
 القسم وبحضور كل من:مجمس رئيس  ميمني مصطفي محمد ع/ الدكتورة ةألستاذا

 الوظيفة االسم                    م 
 رئيس مجمس القسم مني مصطفي محمد عميد/ .أ 3
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 6
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 1
 عضواً                           معاذعبد الحميم عبد الحميم محمد  د/.أ 4
  المجمسسر أمين و  عضواً  أحمد سعيد أمين خضرد/ .أ 5
 عضواً              أحمد محمود عبد الحكيمد/ .أ 6
 عضواً  عزبأحمد أ.د/ أحمد إبراىيم  7
 عضواً   أ.م.د/ محمد عباس صفوت 8
 عضواً  عبد الجواد الوراقىمحمد أ.م.د/ ياسر  9
 ضواً ع كمال أ.م.د/ مني محمد 31
 عضواً  أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي 33
 عضواً  أ.م.د/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارى 36
 عضواً  سماح محمد أمين حالوهأ.م.د/  31
 عضواً  د/ ىبة اهلل عصام الدين الدياسطى 34
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالم 35

 وتغيب عن الحضور بعزر كل من:
 متفرغ عضواً  بوي االشرمأ.د/ محمد ن ػ3
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد ػ6

  : الفتتاحا
الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةاألستاذالسيدة  تافتتح 

عمي مشاركاتهم الجدية ومساهمتهم  الحاليكما وجهت سيادتها الشكر والتقدير ألعضاء مجمس القسم  ,القسمبالسادة أعضاء مجمس 
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 تثم انتقممزيد من التقدم والرقي, ولألعضاء الجدد في التشكيل الجديد  ملسيادته ةمتمنيالسابق الفعالة عمي مدار العام الجامعي 
 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. اسيادته

 
   :أٚاًل: املصـــادقات 

  .س ازبًط١ ايطابك١بػإٔ ايتصدٜل ع٢ً ضبط 1/1

 .املصادق١ ع٢ً ضبطس ادتُاع ازبًط١ ايطابك١ جملًظ ايكطِ َٚتابع١ َا دا٤ ب٘ َٔ َٛضٛعاتايكساز: 

 :ثاًْٝا: َٛضٛعات اإلساط١
يًكطِ يف ساي١ ٚزٚدٖا َٔ ايعالقات ايجكاف١ٝ ٚغ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  عسض اشبطابات ايٛازد٠ 2/1

تدزٜظ ٚغ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايدزاضات ايعًٝا َٚهتب/عُٝد ايه١ًٝ ٚٚسد٠ ازبٛد٠ ٚغ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ اي

 .عًٝٗا يالطالعاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚٚسد٠ األشَات ٚايهٛازخ يًعسض   ITٚٚسد٠

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

 ايدزاضات ايعًٝا:: ثايجًا
 ٚسهِ )َادطتري(:تػهٌٝ زب١ٓ َٓاقػ١  3/1

املٓاشالت  ْظسٜات ٚتطبٝكات بكطِ ايباسح ٜاضس صايف عبد اسبُٝد عبد ايسمحٔ ايباسح/ايطًب املكدّ َٔ 

بتكسٜس صالس١ٝ َٔ زب١ٓ  , َدعًَٛاٚايسٜاضات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

ُبٝٛتس دسافٝو عًٞ تعًِٝ ضباس١ ايصسف عًٞ تأثري اضتدداّ ايهاملادطتري بعٓٛإ " االغساف عًٞ زضاي١ 

  .سضاي١ايملٛضٛع تػهٌٝ زب١ٓ َٓاقػ١ ٚسهِ بػسض . " ايظٗس  يًُبتد٥ني

 ِٖٚ: سضاي١ايملٛضٛع تػهٌٝ زب١ٓ َٓاقػ١ ٚسهِ  عًٞايكساز: املٛافك١ 

زٜب ٚعًّٛ اسبسن١ بكطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ٚايتدطسم ايتدزٜظ أضتاذ  األضتاذ ايدنتٛز/ عصاّ ايدٜٔ َتٛيٞـ 1

 )َٓاقػًا(. ايسٜاض١ٝ ْٚا٥ب ز٥ٝظ ازباَع١ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

أضتاذ طسم ايتدزٜظ ٚز٥ٝظ قطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ٚايتدزٜب ٚعًّٛ  األضتاذ ايدنتٛز/ صبدٟ ضبُٛد فِٗٝـ 2

 )َػسفًا(. ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطاداتاسبسن١ ايسٜاض١ٝ ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

املٓاشالت ٚايسٜاضات  أضتاذ ايسٜاضات املا١ٝ٥ بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات األضتاذ ايدنتٛز/ َصطفٞ ضاَٞ عُري٠ـ 3

 )َػسفًا(. املا١ٝ٥ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

أضتاذ ايطباس١ بكطِ تدزٜب ايسٜاضات ايفسد١ٜ ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  دنتٛز/ ضبُد أمحد عبد اهلل داداألضتاذ ايـ 4

 )َٓاقػًا(. ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ سًٛإ

 ٚعًٞ إٔ ٜسفع املٛضٛع يكطِ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.
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 تػهٌٝ زب١ٓ َٓاقػ١ ٚسهِ )َادطتري(: 3/2

املٓاشالت  ْظسٜات ٚتطبٝكات بكطِ ايباسح إبساِٖٝ عصاّ يطفٞ سٜٛت باسح/ايايطًب املكدّ َٔ 

بتكسٜس صالس١ٝ َٔ زب١ٓ  , َدعًَٛاٚايسٜاضات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

دزاض١ ذب١ًًٝٝ يبعض ضبددات األدا٤ ايفين يالعيب ايهَٛٝتٝ٘ يف املادطتري بعٓٛإ " االغساف عًٞ زضاي١ 

تػهٌٝ بػسض . " 2015ّض١ٓ يف زٜاض١ ايهازاتٝ٘  21طٛالت ازبُٗٛز١ٜ املفتٛس١ املؤ١ًٖ ملٓتدب َصس ذبت ب

  .سضاي١ايملٛضٛع زب١ٓ َٓاقػ١ ٚسهِ 

 ِٖٚ: سضاي١ايملٛضٛع تػهٌٝ زب١ٓ َٓاقػ١ ٚسهِ  عًٞايكساز: املٛافك١ 

ـ املٓاشالت ٚايسٜاضات ايفسد١ٜ بكطِ  زاتٝ٘تدزٜب ايهاأضتاذ  بطُات ضبُد عًٞ مشظ ايدٜٔ/ ٠ايدنتٛز ٠األضتاذـ 1

 )َٓاقػًا(. املٓٝان١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ 

املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ـ  بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات املصازع١ املتفسغأضتاذ  ضبُد ْبٟٛ االغسّاألضتاذ ايدنتٛز/ ـ 2

 )َػسفًا(. ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

املٓاشالت ٚايسٜاضات  بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات َطاعدأضتاذ إبساِٖٝ عًٞ عبد اسبُٝد اإلبٝاز٣ األضتاذ ايدنتٛز/  ـ3

 )َػسفًا(. املا١ٝ٥ ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

سٜاضات ايفسد١ٜ ـ املٓاشالت ٚاي أضتاذ َطاعد بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات أمحد عُس ايفازٚم ايػٝذاألضتاذ ايدنتٛز/ ـ 4

 )َٓاقػًا(. املٓٛف١ٝن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ 

 ٚعًٞ إٔ ٜسفع املٛضٛع يكطِ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.

 :)َادطتري( َٓاقػ١ ٚسهِتػهٌٝ زب١ٓ  3/3

املٓاشالت  بٝكاتْظسٜات ٚتط بكطِ ايباسح ضبُد ضبُٛد عبد اجملٝد ض١ًُٝ ايباسح/ايطًب املكدّ َٔ 

 زب١ٓتكسٜس صالس١ٝ َٔ ب , َدعًَٛاٚايسٜاضات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

بسْاَر تعًُٝٞ باضتدداّ َٗازات ضالح ضٝف املبازش٠ عًٞ بعض تأثري املادطتري بعٓٛإ " عًٞ زضاي١ االغساف 

  .سضاي١ايملٛضٛع ٓاقػ١ ٚسهِ َتػهٌٝ زب١ٓ بػسض . " ْٛاتر ايتعًِ يًُعاقني ذًٖٓٝا

 ِٖٚ: سضاي١ايملٛضٛع َٓاقػ١ ٚسهِ تػهٌٝ زب١ٓ  عًٞايكساز: املٛافك١ 

املٓاشالت ٚايسٜاضات ايفسد١ٜ ٚٚنٌٝ  ْظسٜات ٚتطبٝكاتبكطِ  املبازش٠أضتاذ  ْعِٝ ضبُد فٛشٟاألضتاذ ايدنتٛز/ ـ 1

 )َٓاقػًا(. املٓٛف١َٝع١ داـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ   يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ايه١ًٝ

ـ  املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات املبازش٠أضتاذ إبساِٖٝ أمحد عصب  أمحداألضتاذ ايدنتٛز/ ـ 2

 )َػسفًا(. داَع١ َد١ٜٓ ايطاداتـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ 

ٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ـ ن١ًٝ امل أضتاذ َطاعد بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات ضبُد عباع صفٛتاألضتاذ ايدنتٛز/ ـ 3

 )َػسفًا(. ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ـ ن١ًٝ  أضتاذ َطاعد بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات َين ضبُد نُاٍاألضتاذ٠ ايدنتٛز٠/ ـ 4
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 )َٓاقػًا(. ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

 بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.يكطِ ايدزاضات ايعًٝا ٚعًٞ إٔ ٜسفع املٛضٛع 

 تطذٌٝ احباخ )اْتاز عًُٞ(: 3/4

املٓاشالت  ْظسٜات ٚتطبٝكاتبكطِ  املدزع ٖب١ اهلل عصاّ ايدٜٔ ايدٜاضط٢/ ايدنتٛز٠ايطًب املكدّ َٔ 

 :ٞتطذٌٝ احباخ )اْتاز عًُٞ( ٖٚادات بػسض ه١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ب

( ضٓٛات ع٢ً املطت٣ٛ ايسقُٞ يف زٜاض١ 10ـ تأثري بسْاَر يًتدزٜب ع٢ً املٗازات ايٓفط١ٝ يًٓؼ٤ ذبت ضٔ )1

 )َػرتى( ايطباس١.

عًٞ بعض املتػريات )ايبد١ْٝ ـ ايفطٝٛيٛد١ٝ  )ايعكًٞ ـ ايعطًٞ( الضرتخا٤ايعُٝل ٚاايتٓفظ  ـ تأثري تدزٜبات2

 )َػرتى( ايٓفط١ٝ( يدٟ َالنُٞ ٚضباسٞ ايدزد١ األٚيٞ. ـ

ـ تأثري بعض األيعاب ايرتٚحي١ٝ عًٞ ت١ُٝٓ اإلدزاى )اسبظ ـ سسنٞ( َٚطتٟٛ األدا٤ املٗازٟ يرباعِ 3

 ايطباس١. )فسدٟ(

ـ فاع١ًٝ اضتدداّ اضًٛب ايدَر يرٟٚ االستٝادات اشباص١ )ايكابًني يًتعًِ( باأليعاب املا١ٝ٥ عًٞ تعًِ 4

 )فسدٟ( ضباس١ ايظٗس.

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َٚايعالقات ايجكاف١ٝ يكطِ ايدزاضات ايعًٝا عًٞ إٔ ٜسفع املٛضٛع ايكساز: املٛافك١ 

 زابعًا: غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب:
عٔ ايفصٌ كطِ باياشباص١ بايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ إعداد ٚدبٗٝص ازبداٍٚ ايدزاض١ٝ  4/1

 .ٚازبدٜد٠بٓظاّ ايال٥ش١ ايكدمي١  2018ّّ / 2017ايدزاضٞ األٍٚ يًعاّ ازباَعٞ 

 .ٗا/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  َٔ إمتاَأ.دسبني اْتٗا٤ يًكطِ ازدا٤ إعداد ازبداٍٚ ايدزاض١ٝ ايكساز: 

 :غ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ: خاَطًا
 ضتاذ املطاعد بكطِ ْظسٜات ٚتطبٝكاتاأل سالٚٙمساح ضبُد أَني / ٠يدنتٛزا ٠األضتاذايطًب املكدّ َٔ  5/1

خبصٛص املٛافك١ عًٞ ٚذيو  املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ـ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ـ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

يعًُٞ يعدّ قدزتٗا عًٞ ايتدزٜظ بايكطِ ا ْكٌ ضٝادتٗا َٔ ايكطِ إيٞ قطِ اصٍٛ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ بايه١ًٝ

َفصٌ حبايتٗا ايصش١ٝ َٔ َطتػف٢ تكسٜس طيب بإزفام ْطد١ َٔ , َع تفطٌ ضٝادتٗا يظسٚفٗا ايصش١ٝ

 عني مشظ ايتدصصٞ ـ قطِ ايطذالت ايطب١ٝ ـ داَع١ عني مشظ ٚايرٟ دا٤ فٝ٘:

املسٜض ٚدد اْ٘ ٜعاْٞ َٔ غطسٚف بايفكسات ايكط١ٝٓ ٚايعٓك١ٝ بني بتٛقٝع ايهػف ايطيب عًٞ 

ٚايفكسات ايجايج١ ٚايسابع١ ٚاشباَط١ ايعٓك١ٝ َع ايتٗابات زَٚاتٝصّ بفكسات ايعٓل اَط١ ايكط١ٝٓ ايسابع١ ٚاشب

ٚايظٗس َع ايتٗابات بأعصاب ايرزاعني ٚعصب ايٓطا ٚضػط عًٞ اسببٌ ايػٛنٞ يرا حيتاز إيٞ دبٓب 

 اجملٗٛد ايعطًٞ ٚدبٓب ايٛقٛف يفرتات ط١ًٜٛ.

 اَع١ َد١ٜٓ ايطادات.ايتابع زبعًٞ ايكَٛطٕٝٛ ايطيب يطٝادتٗا ايصش١ٝ اسباي١ ٜسد٧ ايكساز سبني عسض  ايكساز:
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بٓا٤ عًٞ اشبطابات ايٛازد٠ إيٝٓا َٔ ايطاد٠ االضتاذ٠ زؤضا٤ ايُػعب بايكطِ الستٝاداتِٗ املًش١ ٚايطسٚز١ٜ  5/2

 ّ ِٖٚ:2018ّ / 2017َٔ تعني اهل١٦ٝ املعا١ْٚ )َعٝدٜٔ ـ َعٝدات( يًعاّ ازباَعٞ 

 )تعني( يعددا ايُػعب١ ّ

 ايطباس١ ـ1
 (2) بٓات

 (2) بٓني

 املصازع١ ـ2
 (1) بٓات

 (1) بٓني

 املالن١ُ ـ3
 (1) بٓات

 (1) بٓني

 املبازش٠ ـ4
 (2) بٓات

 (2) بٓني

 ازبٛدٚ ـ5
 (1) بٓات

 (1) بٓني

 ايهازاتٝ٘ ـ6
 (1) بٓات

 (1) بٓني

 بهٌ ُغعب١.ازبدٜد٠ ايكدمي١ ٚ ايال٥ش١باالعُاٍ اإلداز١ٜ اشباص١ َتطًبات  اضتٝفا٤ يًُطاعد٠ يفٚذيو 

 اإلدسا٤ات ايطسٚز١ٜ ٚايالش١َ. الرباذيًطٝد االضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ ايكساز : املٛافك١ َع زفع املٛضٛع 

املًش١ ٚايطسٚز١ٜ بٓا٤ عًٞ اشبطابات ايٛازد٠ إيٝٓا َٔ ايطاد٠ االضتاذ٠ زؤضا٤ ايُػعب بايكطِ الستٝاداتِٗ  5/3

اهل١٦ٝ سبني تعني َٔ االقطاّ ايٓظس١ٜ بايه١ًٝ ّ 2018ّ / 2017اهل١٦ٝ املعا١ْٚ يًعاّ ازباَعٞ اْتداب َٔ 

 ِٖٚ:يًكطِ املعا١ْٚ )َعٝدٜٔ ـ َعٝدات( 

 بايكطِ ايتابع ي٘ املٓتد االضِ ايعدد )اْتداب( ايُػعب١ ّ

 ايطباس١ ـ1

   (2) بٓات

 (2) بٓني
 ّ.ّ/ ضبُد بهس ضالّ

املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ ٚايتدزٜب 

 ٚعًّٛ اسبسن١ ايسٜاض١ٝ

 ايعًّٛ ايصش١ٝ ّ.ّ/ نسِٜ إبساِٖٝ غسٜب

 أصٍٛ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ / سطني غٛقٞ.ّّ (1) بٓني املصازع١ ـ2

 ّ.ّ/ عاصِ ايطٝد قٓدٌٜ (1) بٓني املالن١ُ ـ3
ٚطسم ايتدزٜظ ٚايتدزٜب  املٓاٖر

 ٚعًّٛ اسبسن١ ايسٜاض١ٝ

 ايعًّٛ ايصش١ٝ ّ.ّ/ عبد ايسمحٔ غامن (1) بٓني ايهازاتٝ٘ ـ6

 بهٌ ُغعب١.ازبدٜد٠ ايكدمي١ ٚ ايال٥ش١باالعُاٍ اإلداز١ٜ اشباص١ َتطًبات  اضتٝفا٤ يًُطاعد٠ يفٚذيو 

 اإلدسا٤ات ايطسٚز١ٜ ٚايالش١َ. الرباذيدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ يًطٝد االضتاذ اايكساز : املٛافك١ َع زفع املٛضٛع 
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 : عالقات ثكاف١ٝ:ضادضًا

 عًٝٗا. يالطالعمت عسض اشبطابات ايٛازد٠ ع٢ً ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بايكطِ  6/1

 .أسٝط اجملًظ عًًُاايكساز: 

 : فُٝا ٜطتذد َٔ أعُاٍ :ضابعًا

عُٝد ايه١ًٝ َسضٌ يطٝادتهِ َكرتح تػهٌٝ صبًظ قطِ ْظسٜات ٚتطبٝكات ايدنتٛز/  ايطٝد األضتاذ 7/1

َٔ ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملهٕٛ َٔ ّ 2018ّ / 2017 املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ عٔ ايعاّ ازباَعٞ

 املدزضني )طبكًا يألقد١َٝ ٚايدٚز( ِٖٚ:َٚٔ ايطاد٠ األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املطاعدٜٔ 

 ز٥ٝظ صبًظ ايكطِ َين َصطفٞ ضبُد عًٞ د/.أ 1

 عطًٛا د/ أمحد عبد اسبُٝد عُاز٠.أ 2

 عطًٛا َصطفٞ ضاَٞ عُري٠ د/.أ 3

 عطًٛا عبد اسبًِٝ ضبُد عبد اسبًِٝ َعاذ د/.أ 4

 اجملًظضس أَني ٚ عطًٛا أمحد ضعٝد أَني خطسد/ .أ 5

 عطًٛا أمحد ضبُٛد عبد اسبهِٝد/ .أ 6

 عطًٛا محد عصبأ.د/ أمحد إبساِٖٝ أ 7

 َتفسغ عطًٛا أ.د/ ضبُد ْبٟٛ االغسّ 8

 عطًٛا أ.ّ.د/ ضبُد عباع صفٛت 9

 عطًٛا أ.ّ.د/ ٜاضس ضبُد عبد ازبٛاد ايٛزاق٢ 10

 عطًٛا أ.ّ.د/ َين ضبُد نُاٍ 11

 عطًٛا أ.ّ.د/ زغا فسز َطعٛد ايعسبٞ 12

 عطًٛا أ.ّ.د/ إبساِٖٝ عًٞ عبد اسبُٝد اإلبٝاز٣ 13

 عطًٛا زضا ٜٛضف ٜطسٟ عبد ايكادز أ.ّ.د/ 14

 عطًٛا أ.ّ.د/ أمحد نُاٍ عبد ايفتاح عٝد 15

 عطًٛا أ.ّ.د/ مساح ضبُد أَني سالٚٙ 16

 عطًٛا د/ ضبُد بًٝٞ إبساِٖٝ بًٝٞ 17

 عطًٛا د/ ٚضاّ ضبُد شنٞ محدٚ 18

 عطًٛا د/ عُسٚ سٓفٞ ٖٚدإ 19

 عطًٛا د/ عُسٚ ضبُد دعفس 20

 عطًٛا ٌَ ايعبدد/ ٚال٤ ضبُد نا 21
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عُٝد ايه١ًٝ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ املٛافك١ عًٞ َكرتح ايتػهٌٝ ازبدٜد جملًظ ايكطِ يًعسض عًٞ ايكساز: 

 .2018ّّ/2017جملًظ ايكطِ يًعاّ ازباَعٞ  ادتُاعَٔ أٍٚ  ازبدٜد اعتبازايٝتِ ايعٌُ بريو ايتػهٌٝ العتُادٙ 
 

 ظٗسًا. ٠ايٛاسداختتُت ازبًط١ يف متاّ ايطاع١ ٚ
 

 اجملًظضس أَني 

          (       ) 

  ز٥ٝظ صبًظ ايكطِ

         (          ) 

 َين َصطفٞ ضبُد عًٞد/ .أ د/ أمحد ضعٝد أَني خطس.أ
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