
 
                                                                                                            

 كمية/ الرتبية الرياضية

 والعروض الرياضيةٌظريات وتطبيقات اجلىباز والتىريٍات وكتب/  قصي 

 

 ٌظريات وتطبيقات اجلىباز والتىريٍات والعروض الرياضيةجممض / قصي  جتىاعاحمضر 

 ً 2012/2020 العاً اجلاوعي 84/ رقي اجلمصة

 ٌّاية االجتىاع وصاًء الثاوٍة  الصاعة  بذء االجتىاع 8/4/2020 التاريخ 

العاظرة الصاعة 

 والٍصف

 Online االجتىاعوكاُ 

 الحضـــــــــــــــــــــور:

افم  الثالثاءإهه في  ( بشئاظت ألاظخار 48في جمام العاعت العاعت  الثامنت معاء علذث الجلعت سكم )  م4/8/0202املى

 سئِغ اللعم  ، وبدظىس ول من: أون صالح شرورالذهخىس/ 

     
ناث والعشوض  " كعم أمل صالح دمحم ظشوس سئِغألاظخار الذهخىس/  ةالعُذ ذافخخد اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش هظٍش

اطُت جلغ   ثم اهخللذ ظُادهاا لعشض املأعظاء  ةعادالترحُب بال والجلعت بزهش "ميحرلا نمحرلا هللا مسب "  " الٍش

 ومناكشت املىطىعاث الىاسدة بجذٌو ألاعماٌ.

   تأوالً: املصـــبدقب 

  .بشأن الخصذًم على مدظش الجلعت العابلت 1/1

 املصادكت  ومخابعت ما حاء به من مىطىعاث . القرار :

 الوظيفة االشي ً

 مجلغ اللعم سئِغ أمل صالح دمحم ظشوسأ.د/  1

  مشيرة إباهُم العجمىأ.د/  0
 
 عظىا

ن 3   عبذ الحمُذدمحم  أ.م.د/ شيًر
 
 عظىا

  أمينالعُذ أ.م.د/ وظام عادٌ  4
 
 عظىا

نيدمحم  أ.م.د/ مها 5   عضب الٍض
 
  عظىا

  عبذ الشخمن أ.م.د/ ماحذة دمحم الععُذ 6
 
 عظىا

  أ.م.د/ ًاظش علي كطب عبذ الحلُم 7
 
 عظىا

  أ.م.د/ أظامه عض الشحاٌ 8
 
 عظىا

أ.م.د/ اًمان هماٌ الذًن ابشاهُم  9

 املعصشاوي 

 
 
 عظىا

  عبذ هللا اظماعُل عال طه أ.م.د/ 12
 
 عظىا

ني/  أ.م.د 11   مناٌ دمحم عضب الٍض
 
 عظىا

  د/ هبت سخُم عبذالباقى 10
 
 عظىا

 عظىا د/ػذًشعضث عبذ العالم 13

شي  14   د/ سشا ًديى العُذ الحٍش
 
 عظىا



 

 شئون التعليم و الطالةثبنيًب: 

 

1  /0 

 

 

 

 

 

ت لشئىن لجان كطاعاث بشأن الخطاب الىاسد من مىخب ألاظخار الذهخىس عمُذ اليلُت  واملىحه لليلُت من إلاداسة املشهٍض

ووان كشاس املجلغ فى   0202/0201الخعلُم الجامعى ،بخصىص ملترح جطبُم همط الخعلم الهجين خالٌ العام الذساس ى

خ   ما ًلى: 01/7/0202الجلعت املنعلذة بخاٍس

افلت على جطبُم الخعلُم الهجين خالٌ العام الذساس ى  -1 م وإخالخه للجامعاث  0202/0201املى

 اخلُت لليلُاث بما ٌعمذ بزلً .لإلظترشاد به وحؼُير اللىائذ الذ

 م. 0202/0201إطالق معابلت أفظل حامعه فى جطبُم الخعلُم الهجين فى العام الذساس ى  -0
 أخُط املجلغ علما وظىف ًخم إلاظترشاد به خالٌ هزا العام الجامعى  القرار

 شئون أعضبء هيئة التدريس ثبلثب :

ناث والعشوض  حمىذ شاوي حمىودأ.ً.د/من لذم  املطلب ال 3/1 اث وجطبُلالذ الجمباص والخمٍش الاظخار املعاعذ بلعم هظٍش

اطُت  اطُت ولُت التربُت الٍش افلت علي ججذًذ أحاصة –الٍش افلت  حامعت مذًنت العاداث  بشأن املى لذوله  عُادجهضوحه لالمش

 الاماساث العشبُت املخدذة للعام العابع .

افلت القرار:  الضوحت . علذورلً بعذ إلاطالع على ججذًذ  املى

اطُت ولُت التربُت  صفاء غازيد/ ً الطلب امللذم من  3/0 ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلالذ الجمباص والخمٍش املذسط بلعم هظٍش

اطُت  افلت  –الٍش ململىت لجامعه حاصان با الخاصت لإلعاسة حاصة ألا علي ججذًذ لعُادهاا حامعت مذًنت العاداث  بشأن املى

 .للعام الثامن  العشبُت الععىدًت 

افلت  القرار:  علذ الورلً بعذ إلاطالع على ججذًذ  املى

اطُت ولُت  امساعين ً د/ ٌادية صاحل الطلب امللذم من  3/3 ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلالذ الجمباص والخمٍش املذسط بلعم هظٍش

اطُت  افلت علي ججذًذ أحاصة  –التربُت الٍش ذ للعام الخامغ . حامعت مذًنت العاداث  بشأن املى افلت الضوج بذولت الىٍى  مش

افلتالقرار  ورلً بعذ إلاطالع على ججذًذ علذ الضوج :  املى

اطُت ولُت التربُت ً د/ ورفت رجب الطلب امللذم من  3/4 ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلالذ الجمباص والخمٍش املذسط بلعم هظٍش

اطُت  افلت علي ججذًذ أحاصة  –الٍش افلت حامعت مذًنت العاداث  بشأن املى للمملىت العشبُت الععىدًت للعام ضوج المش

 الخامغ .

افلت  القرار:  ورلً بعذ إلاطالع على ججذًذ علذ الضوج . املى

 الدراسبت العليبرابعب: 
اث وجطبُلاث الجمباص  الذهخىساهبمشخلت  املسجل  حمىذ امحذ عاده عبذ اهلادي الطلب امللذم من الباخث/  1/4 بلعم هظٍش

اطُه  ناث والعشوض الٍش بى هىعى فى طىء هخائج الدشخُص البُىمُياهُيى ب: بعنىان لدسجُل مىطىع البدثوالخمٍش شهامج جذٍس

 ." على حهاص الحلم Honma Croosعلى معخىي أداء مهاسة "  وجاثيرة

افله على حشىُل لجنه أشش  القرار :  :منوجخىىن  ف ا املى

اطُه          ماحذة الععُذ أ.م.د/                      ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أظخار معاعذ بلعم هظٍش

اطُه  اظامت عض الشحاٌ     أ.م.د/                    ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أظخار معاعذ بلعم هظٍش



 
اطُت أظخار معاعذ بلعم           اخمذ طلحت   أ.م.د/                     ب وعلىم الحشهت الٍش غ والخذٍس   املناهج وطشق الخذَس

اث وجطبُلاث الجمباص  الذهخىساهبمشخلت  املسجل   طٍطاوي عالء الصيذ حمىذالطلب امللذم من الباخث/    0/4 بلعم هظٍش

اطُه  ناث والعشوض الٍش بى باظخخذام حهاص معاعذ لخدعين مهاسة : بعنىان لدسجُل مىطىع البدث  -والخمٍش بشهامج جذٍس

 .الذوسة الهىائُت الخلفُت املىىسة على حهاص عاسطت الخىاصن 

افله على حشىُل لجنه أششا ف  وجخىىن من:  القرار :  املى

اطُه      أ.م.د/ اًمان هماٌ الذًن ابشاهُم             ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أظخار معاعذ بلعم هظٍش

اث وجطبُلاث الجمباص           عبذ هللا اظماعُل عال طهأ.م.د/           اطُهأظخار معاعذ بلعم هظٍش ناث والعشوض الٍش  والخمٍش

اطُه املذسط                             دمحم عبذاللطُفم.د/            ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  بلعم هظٍش

 3/4 
اث وجطبُلاث الجمباص  الذهخىساهبمشخلت  املسجل   احلباك عاده عباطاشاوةالطلب امللذم من الباخث/  بلعم هظٍش

اطُه  ناث والعشوض الٍش باث هىعُه فى طىء الخصائص البُىمُياهُىُت : بعنىان لدسجُل مىطىع البدث  -والخمٍش جأثير جذٍس

 . ( فى حمباص الترامبىلينCody tuckعلى معخىي أداء مهاسة )

افلت ، على حشىُل لجنه أششا ف  وجخىىن من القرار :  املى

اطُه             ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أ.د/ مشيره ابشاهُم العجمى         أظخار الجمباص بلعم هظٍش

اطُه                   ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أ.م.د/ ًاظش على كطب             أظخار معاعذ بلعم هظٍش

اطُت .          مىد ظُذ ظشوس  م.د/ مد              ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  مذسط بلعم هظٍش

4/4 
اث وجطبُلاث الجمباص  الذهخىساهبمشخلت ت املسجل    وروة يوشف امساعين حصَ/ تالطلب امللذم من الباخث بلعم هظٍش

اطُه  ناث والعشوض الٍش ناث البذهُت وأثشه  هىاجف رهُت جصمُم جطبُم: بعنىان  لدسجُل مىطىع البدث –والخمٍش للخمٍش

 .على جدعين اللُاكت الحشهُت لألطفاٌ روي إلاعاكت العمعُت

افلت ، على حشىُل لجنه أششا ف  وجخىىن من القرار :  املى

اطُت.                   أ.د /أمل صالح ظشوس   ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش اطُت وسئِغ كعم هظٍش ناث والعشوض الٍش  أظخار الخمٍش

 حامعت املنىفُت . –ولُت الحاظباث واملعلىماث  -أظخار هظم املعلىماث ووهُل شئىن الخعلُم والطالب    س خاجم دمحم ظُذ اخمذ عبذاللاد /أ.د

 مذسط بيلُت التربُت للطفىلت املبىشة بجامعت مذًنت العاداث .         أخمذ صالح خشاد        د/ إًمان 

اث وجطبُلاث الجمباص  اشالً أبوالعال حمىذ إبراِييالطلب امللذم من الباخث /  4/5 املسجل بمشخلت املاحعخير بلعم هظٍش

اطُه  ناث والعشوض الٍش ناث هىعُت : بعنىان  لدسجُل مىطىع البدث والخمٍش النىاجج البُىمُياهُىُت وأظاط لىطع جمٍش

 .لت إلاجصاٌ في حمباص الترامبىلينملشخ

افلت ، القرار   على حشىُل لجنه أششا ف  وجخىىن من: : املى

ت املخفشغ بلعم           أ.د ظعُذ عبذالششُذ خاطش   اطُت أظخار املُياهُيا الحٍُى ب وعلىم الحشهت الٍش   املناهج وطشق الخذَسغ والخذٍس

اطُه                    ماحذة الععُذ أ.م.د/    ناث والعشوض الٍش اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش  أظخار معاعذ بلعم هظٍش

ناث والعشوض       م.د/ مدمىد ظُذ دمحم ظشوس      اث وجطبُلاث الجمباص والخمٍش اطُت .مذسط بلعم هظٍش  الٍش

 : العالقبت الثقبفية.خبمسبً 

 ألاظخار املعاعذ باللعم لدسجُل بدث للترقى – ظرييَ حمىذ عبذ احلىيذبشأن الطلب امللذم من أ.م.د/  5/1

 



 

 

  ً اشي البحث ٌوعْ تاريخ قبوه الٍعر وكاُ الٍعر

املجلت العلمُت للتربُت البذهُت وعلىم 

اطت  حامعت خلىان-الٍش  
م0202/   6/ 02 نمشتر    

اكع ألافتراض ي  جأثير أظخخذام جلنُت الى

على حعلم بعع املهاساث ألاظاظُت 

ناث إلاًلاعُت  بالطىق في الخمٍش

1 

 

افلت لقرار :ا  املى

وصاسة  باالشاسة الي ماوسد الي اماهت املجلغ من اإلدارة املركسية لمعالقات الثقافية بوزارة التعميي العاىلبشأن الخطاب املىحه من  5/2

ت بُالسوظُا في مجاٌ الخعلُم  ت مصش العشبُت وخىىمت حمهىٍس الخعلُم العالي  بشأن البرهامج الخنفُزي للخعاون بين حمهىٍس

 . م0202فبراًش 19العالي والذساظاث العلُا والزي جم جىكُعه في 

غ باللعم     اللشاس: جم العشض على العاده ألاظاجزة أعظاء هُئت الخذَس

 هساء   عاشرة والنصفالاختتوت الجلسة في توام الساعة وها لن يستجد هن أعوال 

 

 رئيض جممض القصي                                                                                أوني شر اجملمض                

  

 (أ.د/ أون صالح شرور)                                                                                  (  ياشر عمى قطبد/ أ.ً.)  
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