
 

 التربية الرياضية/ كلية
 مكتب رئيس مجلس قسم ألالعاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يجهس لسى األنعابجرًاعايحضس 

 2017/ 2016 انعاو انجايعي انثايُحزلى انجهسح 

 انىاادج  هساًا َهايح االجرًاع  انثاَنح  عس  ثاااًا تدء االجرًاع  4/4/2017 انرازيخ 

 يكرة زئنس يجهس لسى االنعاب االجرًاعيكاٌ 

 :انحضـــــــــــــــــــــىز

ألسراذ  تسئاسح ا(8) مدخ انجهسح زلى 12 ذًاو انسا ح فيو 2017 / 4 /4 انًىافك  انثالثاءَه في يىوإ

:  كم يٍانمسى وتحضىززئنس  – طازق يحًد انُصنسي/ اندكرىز

 انى نفحاالعــــى  و

ػعًٕا يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ / يزفشؽ / د.أ  (1

ػعًٕا يذًذ طهؼذ أثٕ انًؼبطً / د .أ  (2

ػعًٕا  يذًٕد دغٍ يذًٕد انذٕفً/ د .أ  (3

ػعًٕا طبسق يذًذ ػجذ انشؤٔف / د .و.أ  (4

ػعًٕا جٕصٌف َبجً أدٌت ثمطش / د .أ  (5

ػعًٕا  إثشاٍْىأكشو كبيم / د .و.أ  (6

ػعًٕا  خبنذ ػجذ انفزبح انجطبٔي .د  (7

ػعًٕا  اًٌٍ يشظً.  د  (8

  :وا ررز  ٍ انحضىز

 

 

 

 

 

" ثغى اهلل انشدًٍ انشدٍى" انجهغخ ثزكش طبسق يذًذ انُصٍشي/  افززخ انغٍذ األعزبر انذكزٕس:فززبحاال
ٔانزشدٍت ثبنغبدح أػعبء يجهظ لغى االنؼبة صى اَزمم عٍبدرّ نؼشض ٔيُبلشخ انًٕظٕػبد انٕاسدح ثجذٔل 

. األػًبل

   انًصـــبدلبد: أٔاًل 

ثشأٌ انزصذٌك ػهى يذعش انجهغخ انغبثمخ   1/1

  انًٕظؼبد ثبنًجهظ انغبثكػهىرى انزصذٌك : انمشاس

انى نفح االسى و 

ػعًٕا طبسق يذًذ خهٍم انجًبل / د .و.أ 1

ػعًٕا  يذًٕد وػجذ انًُغيذًذ / د .و.أ 2

ػعًٕا ششٌف يذًذػجذانًُؼى / د 3

ػعًٕا يذًذ صالح أثٕ عشٌغ .  د 4

ػعًٕا  ٍْبو انؼشًبٔي. د 5

 

  



 يٕظٕػبد اإلدبطخ: صبًٍَب

انخطبثبد انٕاسدح نهمغى يٍ انؼاللبد انضمبفٍخ ٔشئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًٍُخ انجٍئخ ٔشئٌٕ أػعبء ٍْئخ  2/1
ػًٍذ انكهٍخ ٔٔدذح انجٕدح ٔٔدذح انكٕاسس / انزذسٌظ ٔشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالة ٔانذساعبد انؼهٍب ٔيكزت 

 .ٔاألصيبد، رى ػشظٓب ػهى أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ ثبنمغى نالطالع ػهٍٓب

 رى انؼشض ٔادٍط انًجهظ ػهًب: انمشاس

 اندزاساخ انعهنا: ثانثا

 ذعكنم يُالعح ياجسرنس - :االولانًىضىع  3/1

 فً ياجسخٍش حشكٍم نجُت انًُاقشت وانحكى نشسانت العهىبانًوافقت . إثشاٍْى غشٌت/ د.يٍ أبشأٌ انطهب انًقذو 
-  : عُواٌنهبحث ححج . طبسق ػبطف إثشاٍْى انصجبدً/ انخشبٍت انشٌاضٍت نهباحث 

دساعخ يمبسَخ نجؼط يزغٍشاد األداء انفًُ نهزٓذٌف يٍ يشكض انجُبح ثٍٍ انفشٌك انمٕيً انًصشي ٔانفشق "
 "و2013انضالس االٔنً فً ثطٕنخ انؼبنى نكشح انٍذ نهشجبل اعجبٍَب 

 -: وهى (طبقًا نهخخصص)وحقخشح نجُت االششاف اٌ حكوٌ نجُت انًُاقشت وانحكى يكوَت يٍ انسادة األسخارة 
 "           يششفب " انًُٕفٍخجبيؼخ - ٔػًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ أعزبر كشح انٍذ   إثشاٍْى يذًٕد غشٌت/د.أ .1

 "           َبلشبو   " جبيؼخ دهٕاٌ-  ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ انٍذأعزبر كشح  ادًذ دغٍٍ يذًذ ػهً/ د.أ .2

                          اكشو كبيم اثشاٍْى/ د،أ .3
" يذٌُخ انغبدادجبيؼخ -  انزشثٍخ انشٌبظٍخ ثمغى األنؼبة ثكهٍخ  يغبػذأعزبر

"   يُبلشب   

 الرخبر اإلجشاءاد انالصيخ َذٕ انًُبلشخ انًٕافمخ ػهى أٌ ٌشفغ نًجهظ انذساعبد انؼهٍب: انمساز

 يد ياجسرنس - :انثاَيانًىضىع  3/2

بانًوافقت عهى انًذ انثاًَ، عهًًا بأٌ حاسٌخ حسجٍم .  يذًٕد ػجذ اهلل يذًذ ػبصى/انطهب انًقذو يٍ انذاسس
طبقًا )ونجُت اإلششاف انًقخشحت يٍ يجهس انقسى وانًشكهت يٍ انسادة األسخارة . 10/6/2014انبحث 

 -: وهى (نهخخصص
 "           يششفب " انًُٕفٍخجبيؼخ - ٔػًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ أعزبر كشح انٍذ   إثشاٍْى يذًٕد غشٌت/د.أ .1

 طبسق يذًذ انُصٍشي/ د.أ .2
جبيؼخ يذٌُخ  -  ٔسئٍظ لغى االنؼبة ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخانٍذأعزبر كشح 

          انغبداد

  يذٌُخ انغبدادجبيؼخ -  انزشثٍخ انشٌبظٍخ ثمغى األنؼبة ثكهٍخ يذسط                         ششٌف يذًذ ػجذ انًُؼى/ د،و .3
 .ح َذٕ انًذالرخبر اإلجشاءاد انالصو انًٕافمخ ػهى أٌ ٌشفغ نًجهظ انذساعبد انؼهٍب :انمساز

 ذعكنم يُالعح ياجسرنس - :االولانًىضىع  3/3

 فً ياجسخٍش حشكٍم نجُت انًُاقشت وانحكى نشسانت العهىبانًوافقت . إثشاٍْى غشٌت/ د.يٍ أبشأٌ انطهب انًقذو 
 - : عُواٌنهبحث ححج /. انخشبٍت انشٌاضٍت نهباحث 

 "بشَايج يقخشح نخطوٌش انقذساث انخوافقٍت فً كشة انٍذ نهخوجٍه انشٌاضً نهًبخذئٍٍ بُادي انصٍذ"
 -: وهى (طبقًا نهخخصص)وحقخشح نجُت االششاف اٌ حكوٌ نجُت انًُاقشت وانحكى يكوَت يٍ انسادة األسخارة 

 يُبلشب " يذٌُخ انغبدادجبيؼخ - كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ أعزبر كشح انٍذ   يذًذ جًبل انذٌٍ دًبدِ/د.أ .1

  يذدذ ػجذ انؼبل انشبفؼً/د.أ .2
 " انضلبصٌكجبيؼخ - ٔػًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ ثٍٍُ أعزبر كشح انٍذ 

"           يُبلشب

 "           يششفب " انًُٕفٍخجبيؼخ - ٔػًٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ أعزبر كشح انٍذ   إثشاٍْى يذًٕد غشٌت/د.أ .3

  "           ششفبو   " جبيؼخ يذٌُخ انغبداد-  ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ انٍذأعزبر كشح  طبسق يذًذ ػهً انُصٍشي/ د.أ .4
 .انًٕافمخ ػهى أٌ ٌشفغ نًجهظ انذساعبد انؼهٍب الرخبر اإلجشاءاد انالصيخ: انمساز

  يبجغزٍشرغجٍم سعبنخ: انثانثانًىضىع  3/4

 نخسجٍم سسانت ياجسخٍش فً انخشبٍت انشٌاضٍت بانقسى بعذ أٌ حى يذًذ ايٍش إَٔس يذًذ/ انجبدشبشأٌ انطهب انًقذو يٍ 
  -: نهبحث ححج عُواٌ.  قذ سًٍُاس انقسى نه



 نالػجً انكشح انطبئشح 2016ثشَبيج رذسٌجً نزذغٍٍ انًٓبساد انًغزخهصخ يٍ رذهٍم ثطٕنخ سٌٕ دٌجبٍَشٔ  "
" جهٕط

وحى إجشاء انخعذٌالث انًقخشحت يٍ قبم انسادة األساحزة بانسًٍُاس فً انقسى ونجُت اإلششاف انًقخشحت يٍ يجهس انقسى 
 -: وهى (طبقًا نهخخصص)وانًشكهت يٍ انسادة األسخارة 

جبيؼخ يذٌُخ انغبداد   –ثكهٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ اعزبر  جٕصٌف َبجً ادٌت/ د0أ .1

 يذًذ يذًذ سفؼذ يذًذ/ د.أ .2
أعزبر انكشح انطبئشح ثمغى َظشٌبد ٔرطجٍمبد انشٌبظبد انجًبػٍخ كهٍخ 

 انزشثٍخ انشٌبظٍخ جبيؼخ ثُٓب

  جبيؼخ يذٌُخ انغبداد  – كهٍخ انزشثٍخ انزشثٍخ انشٌبظٍخ يذسط ثمغى االنؼبة اًٌٍ يشظً ػجذ انجبسي/ د.و .3
 .انًٕافمخ ػهى أٌ ٌشفغ نًجهظ انذساعبد انؼهٍب الرخبر اإلجشاءاد انالصيخ: انمساز

ويا نى يسرجد يٍ أ ًال 

 ال ٌٕجذ

 انىاادج  هساًا اخررًد انجهسح في ذًاو انسا ح  

 زئنس يجهس انمسى                                                              أينٍ انًجهس     

                                                       

 طازق يحًد انُصنسي/ د.خاند  ثد انفراح انثطاوي                                              أ/ د.و

SQ0000000F101206 :زلىًَىذج   

 و27/9/2016 ( 1/0 )اإل داز 


