
 

 انرشتيح انشياضيح/ كهيح

 يكرة سئيس يجهس لسى األنعاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يجهس لسى األنعابجرًاعايحضش 

 2016/2017 انعاو انجايعي انساتعحسلى انجهسح 

 انىاحذج ظهشًاَهايح االجرًاع  انثاَيح عششصثاحًاتذء االجرًاع  7/3/2017 انراسيخ 

 يكرة سئيس يجهس لسى االنعابيكاٌ انإلجرًاع 

: انحضـــــــــــــــــــــىس

ألسرار تشئاسح ا (7)عمذخ انجهسح سلى 12 في ذًاو انساعح و 2017 /7/3 انًىافك  انثالثاءَه في يىوإ

: سئيس انمسى  وتحضىس كم يٍ – طاسق يحًذ انُصيشي/ انذكرىس

 انىظيفحاالســــى  و

ععًٕا يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ / يزفشغ / د.أ  (1

ععًٕا يذًذ طهعذ أثٕ انًعبطً / د .أ  (2

ععًٕا  يذًٕد دسٍ يذًٕد انذٕفً/ د .أ  (3

ععًٕا طبسق يذًذ عجذ انشؤٔف / د .و.أ  (4

ععًٕا جٕصٌف َبجً أدٌت ثمطش / د .أ  (5

ععًٕا يذًذ عجذانًُعى يذًٕد / د .و.أ  (6

ععًٕا ششٌف يذًذعجذانًُعى / د  (7

ععًٕا يذًذ صالح أثٕ سشٌع .  د  (8

ععًٕا  ٍْبو انعشًبٔي. د  (9

ععًٕا  اًٌٍ يشظً.  د (10

  :واعرزس عٍ انحضىس 

 

 

 

 

 

" ثسى اهلل انشدًٍ انشدٍى" انجهسخ ثزكش طبسق يذًذ انُصٍشي/  افززخ انسٍذ األسزبر انذكزٕس:فززبح اإل
ٔانزشدٍت ثبنسبدح أععبء يجهس لسى االنعبة صى اَزمم سٍبدرّ نعشض ٔيُبلشخ انًٕظٕعبد انٕاسدح ثجذٔل 

. األعًبل

 

انىظيفح االسى و 

 ععٕا يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ/ د.ا 1

 ععٕاطبسق يذًذ خهٍم انجًبل / د .و.أ 2

 ععٕاأكشو كبيم اثشاٍْى / د .و.أ 3

ععًٕا  خبنذ عجذ انفزبح انجطبٔي. د 4

 

  



 انًصـــبدلبد: أٔاًل

ثشأٌ انزصذٌك عهى يذعش انجهسخ انسبثمخ   1/1

 رى انزصذٌك عهً انًٕظعبد ثبنًجهس انسبثك: انمشاس

 يٕظٕعبد اإلدبطخ: صبًٍَب

انخطبة انٕاسد يٍ ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔرًٍُخ انجٍئخ ثشأٌ ئَشبء ثٍذ خجشح نهجبيعخ نزجًٍع  2/1
انًعهٕيبد عٍ انخجشاء نزسٕلٍٓى خبسط انجبيعخ ٔاالسزفبدح يُٓى فً انُذٔاد ٔٔسش انعًم ٔاَشطخ ٔخذيبد 

 .انجبيعخ

 طبسق عجذ انشؤٔف/ رى رششٍخ انسٍذ األسزبر انذكزٕس: انمشاس

انخطبة انٕاسد يٍ انعاللبد انضمبفٍخ ثشأٌ فزخ يجبل نهزمذو ثأفكبس لبثهخ نهزطجٍك نهسبدح انًذسسٍٍ انًسبعذٌٍ  2/2
ٔانًعٍذٌٍ ٔطالة انذساسبد انعهٍب ٔطالة انًشدهخ انجبيعٍخ االٔنً ثأفكبس ٔيششٔعبد ثذضٍخ لبثهخ نهزطجٍك 

 (.30000- 5000)ٔرزُبست يع انٕالع انًصشي عهً اٌ ٌزى دعًٓى ئداسٌب ٔفٍُب ٔيبنٍب يٍ 

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

 انخطبة انٕاسد يٍ ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ سفع َسجخ انغٍبة عٍ انطالة انًشبسكٍٍ فً انهمبء 2/3
 .15/2/2017-12عهً يسزٕي انجًٕٓسٌخ يٍ  (ثُبد- ثٍٍُ)انزشٌٔذً نكهٍبد انزشثٍخ انشٌبظٍخ 

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

 انخطبة انٕاسد يٍ ٔكٍم انكهٍخ نهذساسبد انعهٍب ٔانجذٕس ثشأٌ اإلعالٌ عٍ انًإرًش انعهًً األٔل نالرذبد 2/4
 .22/4/2017-19فً انفزشح يٍ " رذذٌبد انٕالع ٔاثذاعبد انًسزمجم"انعشثً نهشٌبظخ نهجًٍع 

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

 انخطبة انٕاسد يٍ يذٌش ٔدذح ركُٕنٕجٍب انًعهٕيبد ثشأٌ اَشبء يششٔع انجٕثخ االنكزشٍَٔخ ثبنجبيعخ نًٕالع 2/5
 جذٌذح نهسبدح أععبء ٍْئخ انزذسٌس ٔانٍٓئخ ٔانًعبَٔخ

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزعهٍى ٔانطالة ثشأٌ سفع َسجخ انغٍبة عٍ /  انخطبة انٕاسد يٍ انسٍذ االسزبر انذكزٕس3/5
عهً يسزٕي انجًٕٓسٌخ انًمبيخ فً  (ثُبد- ثٍٍُ)انطالة انًشبسكٍٍ فً انهمبء انزشٌٔذً نكهٍبد انزشثٍخ انشٌبظٍخ 

 و15/2/2017 ٔدزً 12/2يذٌُخ ثٕسسعٍذ فً انفزشح يٍ 

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

ٔصٌش انزعهٍى انعبنً ثشأٌ سشعخ اسسبل الشاساد انزيخ انًبنٍخ /  انخطبة انٕاسد يٍ انسٍذ االسزبر انذكزٕس4/5
 انذٔسٌخ انخبصخ ثكبفخ أععبء ٍْئخ انزذسٌس ٔاالسبرزح انًزفشغٍٍ

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

َبئت سئٍس انجبيعخ نشئٌٕ انذساسبد انعهٍب ٔانجذٕس ثشأٌ عذو /  انخطبة انٕاسد يٍ انسٍذ االسزبر انذكزٕس5/5
انًٕافمخ عهً رمذو أي يٍ أععبء ٍْئخ انزذسٌس نهزشلٍخ نٕظٍفخ أسزبر أٔ أسزبر يسبعذ اال ثعذ رسجٍم سٍبدرّ ة 

google Scoreانًمشساد انزً ٌمٕو - صٕسح شخصٍّ-  ٔرفعٍم صفذزّ عهً يٕلع انكهٍخ شبيهخ انسٍشح انزارٍخ

 أَشطخ سٍبدرّ انعهًٍخ ٔانعًهٍخ نصبنخ انمسى- ثزذسٌسٓب

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

 انخطبة انٕاسد يٍ انعاللبد انضمبفٍخ ثشأٌ كزبة انهجُخ انٕطٍُخ انًصشٌخ نهزشثٍخ ٔانعهٕو ٔانضمبفخ انٍَٕسكٕ 6/5
 نزعضٌض جٕدح انزعهٍى فً انًُطمخ انعشثٍخ

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

  انخطبة انٕاسد يٍ انعاللبد انضمبفٍخ ثشأٌ رعضٌض انزعبٌٔ انًشزشن ثٍٍ يصش ٔسٔسٍب7/5

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

 انخطبة انٕاسد يٍ انعاللبد انضمبفٍخ ثشأٌ انزُسٍك يع ٔصاسح انزعهٍى انعبنً ٔانجذش انعهًً لجم رٕفٍش يُخ أٔ 8/5
 لشٔض نهجذء أٔ اسزكًبل يششٔعبد رعهًٍٍخ أ ثذضٍخ أ خذيٍخ نهجبيعبد



 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس

ٔكٍم انكهٍخ نهذساسبد انعهٍب ٔانجذٕس ثشأٌ انزبكذ يٍ عذو رسجٍم /  انخطبة انٕاسد يٍ انسٍذ االسزبر انذكزٕس9/5
 دكزٕساِ فً اي يٍ انجبيعبد انًصشٌخ لجم انزسجٍم نهجبدش- يٕظٕعبد انشسبئم انجبيعٍخ يبجسزٍش

 ادٍط انًجهس عهًًب: انمشاس
 :يىضىع خاصح تانمسى:ثانثا 

ًرذاب عويذ كليح الرشتيح الشياضيح جاهعح الوٌىفيح ال/ تشأى الخطاب الىاسد هي الضيذ االصرار الذكرىس : 3/1
 هي العام الجاهعي تكليح الرشتيح الشياضيح تشثيي الكىم جاهعح الوٌىفيحللرذسيش فبطًخ يذًذ سهًٍّ الذكرىسج
 .تىاقع يىهيي في األصثىع الفصل الذساصي الثاًي (1) لوادج ألعاب هضشب 2016/2017

 .انًىافمح عهي اال يرعاسض يع انجذول انذساسي تانكهيح: انمشاس
يذًٕد / و.تشأى الطلة الوقذم هي صعادج الذكرىس سئيش قضن األلعاب تخصىص وجىد عجز ذن اًرذاب الضادج م 3/2

،حيث ذن هىافقح هجلش قضن الوىاد الصحيح الوٌعقذج رُس طبٔنخ لرذسيش ادًذ صجشي عٕض ٌبدو/ و.فزذً انٕٓاسي، و
 . علي اًرذاب صيادذهن وهىافقح قضن طشق ذذسيش والرذسية والرشتيح العولي4/10/2016تراسيخ 

 انًىافمح: انمشاس

 صيادذه للعام الجاهعيًرذاب هحوىد حضي الحىفي ال/ تشأى الطلة الوقذم هي الضيذ االصرار الذكرىس : 3/3
 للذساصاخ العليا تكليح الرشتيح الشياضيح تفليوٌج جاهعح االصكٌذسيح تىاقع يىم واحذ في األصثىع الفصل 2016/2017

 .الذساصي الثاًي
 .انًىافمح عهي اال يرعاسض يع انجذول انذساسي تانكهيح: انمشاس

تشأى الطلة الوقذم هي شعثح الكشج الطائشج لعقذ دوسج ذحكين لطالب الكليح تالرعاوى هع االذحاد الوصشي للكشج  : 3/4
 .الطائشج

 .انًىافمح يع انرُسيك يع يشكز انخذيح انعايح تانكهيح: انمشاس
 انذساساخ انعهيا: ثانثا

 تعيين في وظيفة مدرس - :االولالموضوع  3/1

تالوىافقح علي ذعييي صيادذه تىظيفح هذسس تقضن . يذًٕد يذًذ سفعذ رشكً/ انجبدشتشأى الطلة الوقذم هي 
 .األلعاب

 . الرخبر اإلجشاءاد انالصيخ انكهٍخ عهى أٌ ٌشفع نًجهسانًٕافمخ: انمشاس

تشكيل لجنة ثالثية   : - نيالموضوع الثا 3/2

ذشكيل لجٌح ثالثيح لفحض سصالح  تالوىافقح علي .يذًٕد يذًذ سفعذ رشكً/ انجبدشتشأى الطلة الوقذم هي 

رأصٍش اسزخذاو رذسٌجبد انزذًم يزُٕعخ انًسبساد انذشكٍخ عهً ثعط األداءاد انًٓبسٌخ " -: الذكرىساهعٌىاى

 "ٔانٕظٍفٍخ نُبشئً كشح انمذو

 : ذشكل اللجٌح الثالثيح هي االصاذزج :-: انمشاس

 يذًٕد دسٍ يذًٕد انذٕفً/ د .أ .1
جبيعخ يذٌُخ انسبداد –ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ اسزبر ثمسى االنعبة 

جبيعخ يذٌُخ انسبداد– كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ اسزبر ثمسى االنعبةيذًذ طهعذ أثٕ انًعبطً / د .أ .2  

جبيعخ يذٌُخ – كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ اسزبر يسبعذ ثمسى االنعبة يذًٕد وعجذ انًُعيذًذ / د .و.أ .3

انسبداد 

 
 .منح درجة الماجستير - :الثالثالموضوع  3/3



تالوىافقح علي هٌحه دسجح الواجضريش للثحث ذحد . ٔئبو عجذ انعضٌض يذًٕد شذبرّ/ تشأى الطلة الوقذم هي الثاحث

 : عٌىاى

رأصٍش أسهٕة رذسٌجً ثبسزخذاو انذٔائش انًغهمخ ٔانذٔائش انًفزٕدخ عهى يسزٕي أداء ثعط انًٓبساد انٓجٕيٍخ فً "

  "رُس انطبٔنخ

 .انًٕافمخ عهى أٌ ٌشفع نًجهس انذساسبد انعهٍب الرخبر اإلجشاءاد انالصيخ َذٕ انًُبلشخ:- انمشاس 

 

وما لم يستجد من أعمال 

 

 انثاَيحظهشًااخررًد انجهسح في ذًاو انساعح 

 سئيس يجهس انمسى                                                                                 أييٍ انًجهس

 

خانذ عثذ انفراح انثطاوي                                                              /د.و

 طاسق يحًذ انُصيشي/د.                                                                                              أ

 

SQ0000000F101206 :سلىًَىرج   

 و27/9/2016 ( 1/0 )اإلصذاس 


