
 

 التربية الرياضية  كلية/                 

 رئيس قسم املواد الصحيةمكتب                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 

  انًٕاد انصحٍخ يجهظ / لغى  جزًبعإيحضش 

   6106/6102 انعبو انجبيعً  سلى انجهغخ

 و06.05 َٓبٌخ االجزًبع ص01.61 ثذء االجزًبع و6102/ 6/0 انزبسٌخ 

  انًٕاد انصحٍخلغى  يكبٌ انإلجزًبع

 

 انحضـــــــــــــــــــــٕس:

( 01عمذد انجهغخ سلى ) العاشرة والثلث صباحآفً رًبو انغبعخ  و  6102 / 0 / 6  انًٕافك  اإلثنين َّ فً ٌٕوإ

 سئٍظ انمغى  ٔثحضٕس كم يٍ:  –عجذانحهٍى ٌٕعف عجذانعهٍى / دكزٕسيغبعذ  أعزبرثشئبعخ 

 

  ٔاعززس عٍ انحضٕس :

 

انجهغخ ثزكش "ثغى  سئٍظ انمغى   –عجذانحهٍى ٌٕعف عجذانعهٍى / دكزٕسيغبعذ  أعزبر/  افززح انغٍذ فززب  :إلا

يُبلشخ انًٕضٕعبد عٍبدرّ نعشض ٔ صى اَزمم انمغى اهلل انشحًٍ انشحٍى" ٔانزشحٍت ثبنغبدح أعضبء يجهظ

 انٕاسدح ثجذٔل األعًبل.

   أٔاًل: انًصـــبدلبد 

 ثشؤٌ انزصذٌك عهى يحضش انجهغخ انغبثمخ  0/0

 رًذ انًصبدلخ انمشاس: 

 صبًٍَب: يٕضٕعبد اإلحبطخ

  ػرض يب ورد نهقسى يٍ يكبتببث 6/0

 تى االحبطتانمشاس: 

  تى ػرض انًكبتببث انىاردة نهقسى وتى اإلطالع ػهيهبو 

  انتدريس هئيت شئىٌ أػضبء  صبنضب :

3/0 

 

 و6102/6102تشكيم نجبٌ انتصحيح نًقرراث انفصم اندراسي األول نهؼبو اندراسي 
 

 انًٕافمخ  :  انمشاس

  -ٔرى رشكٍم انهجبٌ عهً انُحٕ انزبنً :

 انٕظٍفخ االعى و

 أعزبر ثٍٕنٕجٍب انشٌبضخ انًزفشغ  أ.د / حًذي عجذِ عبصى 0

 أعزبر يغبعذ ٔلبئى ثعًم سئٍظ لغى انًٕاد انصحٍخ ثبنمغى  ٍى عجذانعهأ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف  6

 يذسط ثمغى انًٕاد انصحٍخ  و.د/ انغٍذ صال  انغٍذ أحًذ  3

 انٕظٍفخ االعى و

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 يصحح صبنش يصحح صبًَ أعزبر انًبدح انًمشس و
 صال  انغٍذد/ انغٍذ  أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف أ.د/ حًذي عجذِ عبصى رششٌح ٔصفً أٔنً ثٍٍُ 0

 د/ انغٍذ صال  انغٍذ أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف أ.د/ حًذي عجذِ عبصى رششٌح ٔصفً أٔنً ثُبد 6

 أ.د/ جًبل حًبدح د/ عبنً عجذانغزبس أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف رشثٍخ صحٍخ صبٍَخ ثٍٍُ 3

 جًبل حًبدحأ.د/  د/ عبنً عجذانغزبس أ.د/ حًذي عجذِ عبصى فغٍٕنٕجٍب انشٌبضخ صبٍَخ ثُبد 4

 أ.د/ جًبل حًبدح د/ انغٍذ صال  انغٍذ أ.د/ حًذي عجذِ عبصى إصبثبد ٔإععبفبد صبنضخ ثٍٍُ 5

 د/ انغٍذ صال  انغٍذ د/ عبنً عجذانغزبس أ.د/ حًذي عجذِ عبصى إصبثبد ٔإععبفبد صبنضخ ثُبد 6

 عجذانغزبسد/ عبنً  د/ انغٍذ صال  انغٍذ أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف لٕاو ساثعخ ثٍٍُ 2

 أ.د / يحًذ عُجش د/ عبنً عجذانغزبس أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف لٕاو ساثعخ ثُبد 8

 يٕاد انزخهف يٍ عُٕاد عبثمخ

 د/ أحًذ عجذانْٕبة خفبجً أ.د/ يحًذ عُجش  أ.د/ حًذي عجذِ عبصى إصبثبد ٔإععبفبد صبنضخ  9

 د/ عبطف عٍذ أحًذ يصطفً عطٕحأ.د/  أ.و.د/ عجذانحهٍى ٌٕعف  ثٍٍُ  رشثٍخ صحٍخ صبٍَخ 01

 أ.د/ طبسق انُصٍشي  أ.د / يحًذ طهعذ أ.د/ حًذي عجذِ عبصى فغٍٕنٕجٍب انشٌبضخ صبٍَخ ثُبد 00

 أ.د / ٔائم لُذٌم أ.د / يحًذ طهعذ أ.د/ حًذي عجذِ عبصى رششٌح ٔصفً أٔنً ثٍٍُ 06

 أ.د/ عجذانحهٍى يعبر أ.د / يجذي فٍٓى أ.د/ حًذي عجذِ عبصى رششٌح ٔصفً أٔنً ثُبد 03

 و6102/6102تىزيغ يقرراث انفصم اندراسي انثبَي نهؼبو  3/6

 انًٕافمخ  انمشاس: 

   -ٔرى رٕصٌع يمشساد انفصم انذساعً انضبًَ عهً انُحٕ انزبنً :
 عضٕ ٍْئخ انزذسٌظ عذد انغبعبد انًمشس انصف انذساعً

 األٔل 

 ثٍٍُ

 ٔظبئف األعضبء

6 

6 

 أ.د / حًذي عبصى

 د/ انغٍذ صال  انغٍذ 

 صحخ شخصٍخ 

6 

6 

 أ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف

 د/ انغٍذ صال  انغٍذ 

 األٔل

 ثُبد 

 ٔظبئف األعضبء

6 

6 

 أ.د / حًذي عبصى

  د/ عبنً عجذانغزبس 

 صحخ شخصٍخ 

6 

6 

 أ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف

 د/ عبنً عجذانغزبس 

 انضبًَ 

 ثٍٍُ

 ثٍٕنٕجٍب انشٌبضخ 

6 

6 

 عبصىأ.د / حًذي 

 د/ انغٍذ صال  انغٍذ 

 انضبًَ 

 ثُبد

 رششٌح ٔظٍفً

0 

0 

 أ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف

 د/ عبنً عجذانغزبس

 انشاثع

 ثُبد

 رشثٍخ صحٍخ

6 

6 

 أ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف

 د/ عبنً عجذانغزبس
 

 اندراسبث انؼهيب   :ساثعآ 

ثخصٕص يب ٔسد يٍ أ.د / ٔكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب ٔانجحٕس ثشؤٌ انزمبسٌش انغٌُٕخ انخبصخ ثبنجبحضٍٍ اَرً  4/0

 أعًبئٓى 

  يحًٕد فزحً انٕٓاسي - 6  عٓب َجٍم حغٍ انششٌف - 0

 يحًذ عجذانفزب  يحًذ حجٍت -4 يشٌى عبدل فٕصي كشٌزهً -3

 حغٍ عهً عفٍفً -6  حُبٌ شٕلً عجذانجبلً -5

  أحًذ صجشي ٌبدو -8 حُبٌ حغٍ ساشذ  -2
 
 انًىافقت. انمشاس:



  ػهي يب ورد في تقبرير انسبدة انًشرفيٍ

ثخصٕص يب ٔسد يٍ أ.د / ٔكٍم انكهٍخ نهذساعبد انعهٍب ٔانجحٕس ثخصٕص إلبيخ َذٔح حٕل فبعهٍبد انًؤرًش انزي  4/6

و ثذعٕح يٍ سئٍظ انًجهظ 6106أغغطظ  62 - 64حضشح أ.د / حًذي عجذِ عبصى فً نزٕاٍَب خالل انفزشح يٍ 

 انذٔنً نجحٕس انُشبط انجذًَ ٔانهٍبلخ .

 انقرار: انًىافقت.

  تقبو انُدوة يٍ خالل يجهس انقسى انقبدوو

رشكٍم نجُخ انًُبلشخ ٔانحكى نهجبحش / عجذانشحًٍ يصطفً يحًذ انُجبس انًغجم نذسجخ انًبجغزٍش ثعُٕاٌ " عاللخ  4/3

 انجٍٕنٕجً ثًغزٕي اَداء نًزغبثمً انٕصت انطٌٕم "انجشٔفٍم 

 انًىافقت. انقرار:

 -وتى تشكيم نجُت انًُبقشت وانحكى يٍ انسبدة :

 لبئى ثعًم سئٍظ لغى يغبثمبد انًٍذاٌ ٔانًضًبس يُبلشآ ًَٓ يحًٕد يحًذ انصٕاف أ.و.د

 أعزبر ثٍٕنٕجٍب انشٌبضخ انًزفشغ ثبنمغى يُبلشآ حًذي عجذِ عبصى أ.د

 لبئى ثعًم سئٍظ لغى انًٕاد انصحٍخ ثبنكهٍخ يششفآ عجذانحهٍى ٌٕعف عجذانعهٍى أ.و.د

  أعزبر يغبعذ ثمغى أنعبة انمٕي ثبنكهٍخ يششفآ عبطف عٍذ أحًذ أ.و.د
انهيبقت تشكيم نجُت انًُبقشت وانحكى نهببحث / أحًد صبري ػىض يبدو انًؼيد ببنقسى انًسجم ندرجت انًبجستير بؼُىاٌ " تقييى  4/4

 انفسيىنىجيت وانبدَيت نطالة انًرحهت اإلػداديت نهًدارس انريبضيت بًحبفظت انًُىفيت "

 انًٕافمخ . انمشاس:

  -رشكٍم نجُخ انًُبلشخ ٔانحكى يٍ انغبدح :  ٔرى

 أعزبر ثمغى انعهٕو انصحٍخ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ ثُبد جبيعخ انضلبصٌك يُبلشآ جٍٓبٌ ٌحً يحًٕد عفٍفً أ.و.د

 أعزبر ثٍٕنٕجٍب انشٌبضخ انًزفشغ ثبنمغى يُبلشآ أ.د / حًذي عجذِ عبصى  أ.د

  لبئى ثعًم سئٍظ لغى انًٕاد انصحٍخ  يششفآ أ.و.د / عجذانحهٍى ٌٕعف عجذانعهٍى أ.و.د
 

 يغبءآ 06.05خززًذ انجهغخ فً رًبو انغبعخ إٔيب نى ٌغزجذ يٍ أعًبل 

 

 سئٍظ يجهظ انمغى                                                                    انًجهظعش أيٍٍ             

 عجذانحهٍى ٌٕعف عجذانعهٍى  /.و.د أ                                                انغٍذ صال  انغٍذ أحًذ       /و.د 

 

 

 

 

 
SQ0000000F101206 سلى:ًَٕرط   

 و62/9/6106(  0/1اإلصذاس ) 

 


