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 الحضـــــــىر:

( برئاسة 216عقدت الجلسة رقم ) الهاحدة ظهرا  م  في تمام الساعة  18/6/2019المهافق  الثالثاءإنه في يهم 
 من: وبحضهر كال   وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب دمحم ابراهيم الباقيري األستاذ الدكتهر/ 

 -واعجذر عٌ الحضىر:

 الوظيفة الاسم م 

 ِمُذ ال٣لُت أ.د/ دمحم ولّذ ابى املّاوي 1
اث وجىبُٝاث الّاب الٝىي  ِضة دمحم الّمشي أ.د /  2  . سئِغ ٜعم هٍٍش

  نجلس كلٌة الجزةٌة الزًاضٌة  ججهاعانحضر 

 2012/2013 اىؼبً اىدبٍؼٜ 212 سقٌ اىديغخ

 12/2/2013 اىزبسٝخ 
ثذء 

 االخزَبع
 اىثبىثخ  ّٖبٝخ االخزَبع اى٘احذح

 قبػخ ٍديظ اىنيٞخ  خزَبعٍنبُ اال

 ةــــــالىظٌف وـــــــــالاس م

 . و٠ُل ال٣لُت للذساظاث الّلُا والبدىر أ.د / اخمذ ابشاهُم ِضب   1

  . البِئتوجىمُت ال٣لُت لؽئىن خذمت املجخمْ  و٠ُل أ.د/ دمحم ِىبر بال٥ 2

الُت أ.د/ خالذ ِبذ الخمُذ ؼاْ٘ 3 لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  . سئِغ ٜعم املىاهج ووٛش الخذَس

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب أ.د / واٛس دمحم ِبذ الشؤٗو  4 اث وجىبُٝاث الٍش  . سئِغ ٜعم هٍٍش

الاث املائُتسئِغ ٜ أ. د/ اخمذ ظُّذ خمش 5 اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش  . عم هٍٍش

الُت  أ.د / ِبذ الخلُم ًىظٚ ِبذ الّلُم  6  .سئِغ ٜعم ِلىم الصخت الٍش

الُت  أ.د / أمل ـالح ظشوس  7 ىاث والّشوك الٍش اث وجىبُٝاث الجمباص والخمٍش  .سئِغ ٜعم هٍٍش

م . أ.د/ وائل العُذ ٜىذًل 8  مذًش وخذة الُٝاط والخٍٝى

الُت .أظخار   دمحم ِبذ الٍُّم ؼمِغأ.د /  9  بٝعم اـى٥ التربُت الٍش

الاث املائُت اخمذ مدمىد ِبذ الخ٢ُم  أ.د/  10 اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش  أظخار  بٝعم  هٍٍش

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب  ِاد٥ سممان بخُذأ.د /  11 اث وجىبُٝاث الٍش  أظخار بٝعم هٍٍش

اث وجىبُٝاث الّاب الٝىي  ٚ ظُذ اخمذِاوأ.د/  12  أظخار بٝعم هٍٍش

الُت أ.د/ ِفام الذًً مخىلي ِبذ هللا 13 لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس ) خبير  اظخار بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

الاث الجماُِت وسٍالاث  أ.د / دمحم حما٥ الذًً خمادة 14 ( ظيخين  اث وجىبُٝاث الٍش أظخار مخٙٓش بٝعم هٍٍش

الُت أ.د/ ظُّذ ِبذ الشؼُذ خاوش 15 ) خبير ( .ملمشب ا لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  أظخار مخٙٓش بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

الاث الجماُِت وسٍالاث  أ.د/ مدمىد خعً الخىفي  16 ظيخين . اث وجىبُٝاث الٍش أظخار مخٙٓش بٝعم هٍٍش

اض يأظخار مخٙٓش  أ.د / خمذي ِبذه ِاـم  17 املمشب    بٝعم ِلىم الصخت الٍش

ض لبِب 18 الُتمخٙٓش أظخار  أ.د/ لبِب ِبذ الٍّض  .بٝعم أـى٥ التربُت الٍش

الاث املائُتأظخار بٝعم  أ.د/ مني مفىٙي دمحم ِلي 19 اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش   هٍٍش

ش املعخمش أ.م.د/ ا٠شم ١امل ابشاهُم 20  هائب مذًش وخذة لمان الجىدة والخىٍى

 أٜذم أظخار معاِذ   ًاظش دمحم الىساقيأ.م.د/  21
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غ والخذس  مجذي مدمىد ٘هُمأ.د/ 3 الُتاظخار بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس لىم الخش٠ت الٍش  ٍب ِو

اث وجىبُٝاث الّاب الٝىي  أ.د/ ب٢ش دمحم ظالم 4  اظخار مخٙٓش بٝعم هٍٍش
 أٜذم مذسط   دمحم بُلي ابشاهُم بُليد/  5

  :الافججاح
نغبدح انجهغخ ثزكش "بسم ميحرلا نمحرلا هللا" ٔانزشدٍت ثب ٔكٍم انكهٍخ نشئٌٕ انزؼهٍى ٔانطالةافززخ انغٍذ األعزبر انذكزٕس/ 

 أػضبء انًجهظ صى اَزقم عٍبدرّ نؼشع ٔيُبقشخ انًٕضٕػبد انٕاسدح ثجذٔل األػًبل.

 الهصـــادقات  أولاً:  

 ثشأٌ انزظذٌق ػهى يذضش انجهغخ انغبثقخ  1/1

 رى االطالع ٔرًذ انًظبدقخ .انقشاس: 

  2019 ًٌٍَٕٕش ػٍ شٓش انًظبدقخ ػهى يذضش اجزًبع يجهظ إداسح ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔانزطٌٕش انًغز 1/2

 رى االطالع ٔرًذ انًظبدقخ .انقشاس: 

 انًظبدقخ ػهى يب جبء ثًذبضش األقغبو ٔانهجبٌ انًُجضقخ ػٍ يجهظ انكهٍخ . 1/3

 رى االطالع ٔرًذ انًظبدقخ .انقشاس: 

 عانةدايٌاً: نىضىعات 

 ػشع انًٕضٕػبد انٕاسدح يٍ يجهظ انجبيؼخ . 2/1

 ػهًب   انقشاس : أدٍظ انًجهظ

 .ػزًبد رقشٌش ٔدذح األصيبد ٔانكٕاسس  ثخظٕص ا 2/2

 انًٕافقخ . انقشاس:

 . أػزًبد رقشٌش ػٍ أَشطخ  االٌضٔ اإلداسيثخظٕص  2/3

 انًٕافقخ . انقشاس:

(انزً  9192-9191/9192-9102انخطبة انٕاسد يٍ االداسح انؼبيخ نهًٕاسد انجششٌخ ثبنجبيؼخ ثخظٕص اسجبء انخطخ انخًغٍخ نهكهٍخ )  
 رى يٕافبرٓى ثٓب نذٍٍ يشاجؼزٓب داخم انكهٍخ ٔيٕافبرٓى ثٓب يشح صبٍَخ ٔفقب نهضٕاثظ انًشعهخ ٔيُٓب :

 ٔفقب نهخطخ االعزشارٍجٍخ نهجبيؼخ .
 ٔفقب نهًجشساد انًؼشٔضخ كطهت االقغبو انؼهًٍخ.

 يٕافقخ يجهظ انكهٍخ 
 ( 01:  0ذاد انطالة ") انؼتء انزذسٌغً " يٕائًخ اػذاد انٍٓئخ انًؼبَٔخ يغ اػ

ٔفقب  نطهت األقغبو ٔيشاػبح انضٕاثظ نزكهٍف انًؼٍذٌٍ (  2024-2023/  2020-2019ٌزى اػزًبد انخطخ انخًغٍخ نهكهٍخ )   انقشاس:

 انًشعهخ يٍ االداسح انؼبيخ نهًٕاسد انجششٌخ كبنزبنً :

 إخَبىٚ اىؼذد ثْبد ثِْٞ اىؼبً اىدبٍؼٚ 

9109-9191  4 4 8 

9191-9190  4 4 8 

9190-9199  4 4 8 

9199-9192  4 4 8 

9192-9192  4 4 8 

 ػهً اٌ ٌشفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ ٔنجُخ االدزٍبجبد .

   شئىى أعضاء هٌئة الجذرًس  دالذا :

3/1 
   م ثٕصاسح انزؼهٍىنهؼً أجبصِانذكزٕس/ َغـشٌٍ يذًـذ ػٍـذ انشـشقبٔي نهًٕافقخ ػهى يُخ عٍبدرٓب  انغٍذح شأٌ انطهت انًقذو يٍث

 . و2019/2020نزؼبقذ عٍبدرٓب يغ انجبيؼخ نهؼبو انذساعً انقبدو  -جبيؼخ جبصاٌ "نًذح ػبو صبيٍ" -انؼبنً 

 طٍّ طٕسح يٍ انطهت(. )يشفق 
 انًٕافقخ .انقشاس:  

3/2 
خ دفش انجبطٍ ثبنًًهكخ انؼشثٍخ ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ أ.و.د/ غبدح ٌٕعف ثشأٌ رجذٌذ االجبصح انخبطخ ثغٍبدرٓب نإلػبسح ثجبيؼ

 انغؼٕدٌخ .
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 انًٕافقخ . انقشاس:  

3/3 
ثقغى َظشٌبد ٔرطجٍقبد انشٌبضبد انجًبػخ ٔسٌبضبد  انطبئشح انكشح أعزبر دمحم عاليخ ٌَٕظ/ انذكزٕس األعزبر ٌي انًقذو انطهت

 . انزٕانً ػهً انضبيٍ ونهؼب انخبطخ االػبسح  رجذٌذ ثشأٌ انًضشة 
 انًٕافقخ .انقشاس :  

3/4 
نصبًَ و ارّ نهؼبدنخبطخ ثعٌبسح اإلػبد اٌدرجٌ ثشأٔي بطنثٌم اعيبػح إنفربد اػثد خبنر انًغبػذ دكزٕس/ ألعربٌ ايدو نيقة اهطنا

 نً .ٔانراػهً 

 انًٕافقخ.انقشاس:  

 و انزبعغ ػهً انزٕانً .انطهت انًقذو  يٍ االعزبر يغبػذ دكزٕس / يؼزض ػجذِ كبٌَٕ ثشأٌ رجذٌذ االػبسح انخبطخ نهؼب 3/5

 انًٕافقخ.انقشاس:  

 شئىى الجعلٌو والطلاب راةعا: 

4/1 

ب  ه الثااهُت بخفىؿ ٜبى٥ الّزس ًِ دخى٥ امخدان مادة وٛش الخذٍس الىلب املٝذم مً الىالب / ابشاهُم امين ابشاهُم خالوه  بالٜٙش

ه الثاهُه للّام الجامعى  اض ي بالٜٙش ا٘ٞ ورل٤ ًىم ال 2018/2019الٍش و رل٤ بعبب حُٕبه فى هزا الُىم و ِذم جم٢ىه  8/6/2019عبذ املى

 له .
ً
ا٘ٝا  مً الخمىس بعبب مشك والذه خُث اهه ١ان مش

 انًٕافقخ .انقشاس : 

4/2 

ه الثالثه بخفىؿ ٜبى٥ الّزس ًِ دخى٥ امخداهاث الٙفل الذساس ى الثاوى  الىلب املٝذم مً الىالب / اظالم خالذ مدمىد خبِب بالٜٙش

ه الثالثه للّام الجامعى   ورل٤  بعبب حّشله لخادر و لً ًخم٢ً مً الخمىس . 2018/2019بالٜٙش

 انًٕافقخ .انقشاس : 

ت الثالثه ورل٤ لٝبى٥ الّزس ًِ دخى٥ امخداهاث الٙفل الذساس ى الث 4/3 ش الىبى املٝذم مً والذ الىالب / بهاء خالذ ِبذ الاله بالٜٙش اوى الخٍٝش

 ورل٤ بعبب حّشله لخادر ادي الى جش٠ُب ؼشائذ و معامير و لً ًخم٢ً مً الخمىس 2018/2019للّام الجامعى 

 انًٕافقخ .انقشاس : 

4/4 

ّبت 
ُ
ت وامللخت ل٣ل ؼ الاث املائُت بخفىؿ الخىت الخمعُت لالخخُاحاث المشوٍس اث و جىبُٝاث  املىاصالث و الٍش ما حاء بمدمش ٜعم هٍٍش

الاث املائُت مً الهُئت املّاوهت )املُّذًً ـ املُّذاث( خال٥ الٙترة مً في الخخففاث املخخلٙت بٝعم  اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش هٍٍش

 م( وهي ١الخالي:2024م/2023م : 2020م/2019)

ّبت م الخخفق
ُ
 الؽ

الّذد 

 املىلىب

 الاخخُاحاث )هُئت مّاوهت(

 بىاث بىين

 املىاصالث

 (2) (2) (4) حىدو 1

ت 2  (3) (3) (6) مفاِس

 (2) (3) (5) مال٠مت 3

 (2) (3) (5) مباسصة 4

 (2) (2) (4) ١اساجُه 5

 (1) (1) (2) ٤ُ٠ بى٠عِىج 6

  (2) (2) ٠ما٥ احعام 7

 (1) (1) (2) دساحاث 8

 (1) (1) (2) ٠ىوٖ ٘ى 9

10 
خماس ي 

 خذًث
(3) (2) (1) 
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الاث  الٍش

 املائُت

 (1) (2) (3) ظباخت 11

 (1) (1) (2) ٔىغ 12

  (1) (1) ٠شة مائُت 13

 (1)  (1) بالُت مائي 14

 (18) (24) (42) الاحمالي الّام للخىت

غ )الّْب الذساس ي داخل الٝعم( وما هى مىلىب  ورل٤ بهذٗ ظذ الٙجىة ما بين الىلْ الخالي في اله٣ُل الخىٍُمي للٝائمين ِلي الخذَس

 ورل٤ في الخىُٜخاث املخخلٙت ِلي
ً
 للمىابي الّامت التي جخٙٞ مْ مٝترح الهُئت  معخٝبال

ً
مذاس العىىاث الذساظُت داخل ال٣لُت ووبٝا

خ  ا٘ٝا ِليها مجلغ الجامّت في حلعخه املىّٝذة بخاٍس م والتي ًجب مشاِاتها ِىذ ولْ الخىت 31/3/2019الٝىمُت لالِخماد والتي و

 الخمعُت لل٣لُاث وهي ١الخالي:

غ )1  ( باليعبت لّذد الىالب ئلي أِماء الهُئت املّاوهت.15:  1ـ ِذد أِماء هُئت الخذَس

 ـ ًٝىم الٝعم الّلمي بذساظت جل٤ الاخخُاحاث ملذة خمغ ظىىاث ٜادمت ِلي أن ًشاعي:2

 أ ـ أِذاد الىالب في ١ل مشخلت )الب٣الىسٍىط ـ الذساظاث الّلُا(.

 ب ـ اظخدذار أٜعام ِلمُت حذًذة داخل ال٣لُت.

 والبّثاث الذساظُت للخاسج ملذة جإزش ِلي الّملُت الخّلُمُت. ج ـ ظٙش والب املىذ

ْ الامش ملجلغ ال٣لُت إلبذاء الشأ3 ٝا للمبرساث املّشولت ًخم الّشك ِلي أ.د/ ِمُذ ال٣لُت ل٘ش  .يـ بّذ دساظت الٝعم الّلمي الخخُاحاجه ٘و

 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس : 

اث و جىبُٝاث 4/5 الاث املائُت بخفىؿ الا   ما حاء بمدمش ٜعم هٍٍش ت وامللخت خخُاحاثاملىاصالث و الٍش اث وجىبُٝاثب المشوٍس  ٝعم هٍٍش

الاث املائُت مً الاحهضة والادواث الخاـت بالّملُت الخّلُمُت  م وهي ١الخالي:2020م/2019في الّام املالي  املىاصالث والٍش

 دالّذ الفىٚ الؽّبت الّذد الفىٚ الؽّبت الّذد الفىٚ الؽّبت

املال٠مت 

بىين 

 وبىاث

خلٝت مال٠مت 

 مخىٝلت
(2) 

املباسصة 

 بىاث

 (1) حهاص ٠هشبائي ١امل

ت  املفاِس

ت  ؼىاخق مفاِس

 سوماوي
(4) 

ٜٙاصاث ل٢م 

ٜاهىهُت 

 )صوج(

(20) 
ظالح ؼِؾ 

 ٠هشبائي ١امل
(5) 

ت  ؼىاخق م اِس

 خشة
(4) 

ٜٙاصاث ل٢م 

ب  للخذٍس

 )صوج(

(100) 
ظالح ظُٚ مباسصة 

 مل٠هشبائي ١ا
(5) 

 الجىدو

 (10) اظدباث

 (100) واقي الشأط
ظالح ظُٚ ٠هشبائي 

 ١امل
 (20) اظاج٤ مىاه (5)

 (5) ٜىاُ ظالح ؼِؾ (10) ٠شاث مترددة
مشاجب للشمي حجم 

 ٠بير )اظٙىج(
(2) 

 (10) ٠شاث ساٜفت
ٜىاُ ظالح ظُٚ 

 مباسصة
 (4) ؼىاخق سمي (5)

ت  (10) ٠ىس وبُت (5) ٜىاُ ظالح ظُٚ (10) ٠شاث ظِش

 (10)٠جم(  1دمبلض وصن ) ال٣اساجُه (5)حا٠ذ مّذوي ظالح  (10)ا٠ُاط ل٢م 
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)ظىذباج( 

 وصن زُٝل

 )صوج( ؼِؾ

ا٠ُاط ل٢م 

)ظىذباج( 

 وصن مخىظي

(10) 
حا٠ذ مّذوي ظالح 

 ظُٚ
(5) 

٠جم(  2دمبلض وصن )

 )صوج(
(10) 

ا٠ُاط ل٢م 

)ظىذباج( 

 وصن خُٙٚ

(10) 
ظل٤ حعم ظالح 

 ٚ مباسصةظُ
ب (5)  (10) اظد٤ُ جذٍس

٠ٙىٗ مذسب 

 )صوج(
(20) 

ظل٤ حعم ظالح 

 ؼِؾ
(5) 

ي الىان  لٙت ؼٍش

ب(  )جذٍس
(5) 

 (100) اخبا٥ وزب
ظل٤ حعم ظالح 

 ظُٚ
(5) 

 ٠3شاث وبُت وصن )

 ٠جم(
(5) 

وظائذ خائي 

بأحجام 

واؼ٣ا٥ 

 مخخلٙت

(20) 
ٜٙاص مّذوي ظالح 

 ظُٚ
(5) 

 ٠5شاث وبُت وصن )

 (٠جم
(5) 

ؼىاخق 

ب  جذٍس
(20) 

ظالح ؼِؾ ِادي 

 للخذٍسب
(15) 

 ٠10شاث وبُت وصن )

 ٠جم(
(5) 

السباحة 

 بنٌن

 (20) لىح وٙى
ٜىاُ وحه ِادي 

ب  للخذٍس
ب ) (15)  step) (10)ـىادًٞ جذٍس

 (20) ٠ٙىٗ

املباسصة 

 بىين

 FIEظُىٗ اولِعخاس

BF D 2018 
 (10) اخبا٥ وزب (5)

خبا٥ مىاوُت 

 مائي()اظد٤ُ 
(5) 

ظُٚ مباسصة ١امل 

 بالبىاهىت والعل٤
ب (12)  (2) ؼىاخق جذٍس

مىفت ٜٙض 

 للٕىغ
(2) 

ؼِؾ ١امل 

 بالبىاهىت والعل٤
ب (24)  (10) ٠ٚ جذٍس

ب (12) ظابش (20) ٠شاث مائُت  (5) مذ جذٍس

مشمي ٠شة 

 مائُت
(2) 

٘ىلذ٠ىسث اولِعخاس 

 ل٣ل ظالح
 (10) واقي ـذس (12)

 (10) واقي ًذ )صوج( (24) ٘ىلذ٠ىس ماظ٤ (2) ٝاردومُه اه

السباحة 

 بنات

ِفا اهٝار 

 بالخىاٗ
(6) 

ماظ٣اث اولِعخاس أو 

pbt ؼِؾ 
 (10) واقي ٜفبت )صوج( (12)

ظماِاث 

ى  ظتًر
(1) 

ماظ٣اث اولِعخاس أو 

pbt ظابش 
 (10) واقي مؽي ٜذم )صوج( (12)

 (1) مؽٕل ـىث
ماظ٣اث اولِعخاس أو 

pbt بُها 
(12) 

 ٤ُ٠

 بى٠عِىج
 (2) بعاه ٜاهىوي

 (20) لىح وٙى
ب  حىاهتي جذٍس

 اولِعخاس
(8) 

٠ما٥ 

 احعام
 (15) احهضة حُم
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 (20) ٠ٙىٗ
٠ىوٖ 

 ٘ى
 (2) بعاه ٜاهىوي

خماس ي 

 خذًث

وبىجت ا٢ًى اًمض 

PP320 
(5) 

مىفت ٜٙض 

 للٕىغ
(2) 

 دساحاث

 (30) دساحاث
أهذاٗ ا٢ًى ليزس 

ت  ببىاٍس
(5) 

 (30) واقي ساط )خىصه( (2) هٝاردومُه ا
ؼىىت خماس ي 

 اولِعخاس
(2) 

 

 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس : 

الُت بخفىؿ  4/6 ىاث و الجمباص و الّشوك الٍش اث و جىبُٝاث  الخمٍش م مْ 2024م/2019اِذاد الخىت الخمعُت ما حاء بمدمش ٜعم هٍٍش

ا٘ٝت ِليها مً مجلغ الج  م31/3/2019امّت املىٜش بجلعخه املىّٝذة مشاِاة المىابي التي جم املى

 املجمُى بىاث بىين الّام الذساس ي

ىاث حمباص ىاث حمباص جمٍش  إلاًٝاُ حّبير خش١ي جمٍش

2019-2020 1 1 1   1 4 

2020-2021 1  1 1 1  4 

2021-2022  1  1  1 3 

2022-2023 1    1  2 

2023-2024  1     1 
 

 ًب  .أدٍظ انًجهظ ػهانقشاس : 

ت  4/7 الاث املمشب بخفىؿ الخىت الخمعُت لالخخُاحاث المشوٍس الاث الجماُِه و ٍس اث و جىبُٝاث  الٍش ما حاء بمدمش ٜعم هٍٍش

ّبت في الخخففاث املخخلٙت بالٝعم مً الهُئت املّاوهت )املُّذًً ـ املُّذاث( :
ُ
-وامللخت ل٣ل ؼ  

 ِذد الهُئت املّاوهه املىلىبه الؽّبه

ذهمُّ مُّذ  الاحمالى 

 1 1 - ٠شة ٜذم

 1 1 - ٠شة وائشه

 4 2 2 الّاب املمشب

 2 1 1 ٠شة الُذ

 1 1 - ٠شة العله

 9 6 3 الاحمالى
 

 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس : 

الُ 4/8 ت وامللخت مً الهُئت املّاوهت )املُّذًً ـ املُّذاث( :ما حاء بمدمش ٜعم اـى٥ التربُت الٍش  ت بخفىؿ الخىت الخمعُت لالخخُاحاث المشوٍس

 املجمُى مُّذاث مُّذًً

 2 ِلم هٙغ (1) ِلم هٙغ (1)

 1 اخخباساث ومٝاًِغ (1) ــــــ

 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس : 

ــه الاولــى للّــام الجــامعى  4/9 الــُت و بخفــىؿ ٜبــى٥ الّــزس فــى مــادحى اـــى٥ التربُــت الٍش 2018/2019الىلــب املٝــذم مــً الىالــب / دمحم دمحم دمحم ِمــاسة بالٜٙش

 و رل٤ بعبب حُٕبه فى هزا الُىم لخمىسة ٠ؽٚ الخىُى بالٝىاث املعلخه  . 13/6/2019الجمباص و رل٤ ًىم 

ٞ وُه ـىسة مً ١اسث الباس٠ىد للخىُى .  م٘ش

 انًٕافقخ .انقشاس : 

ـــه الاولــى للّـــام الجــامعى  4/10 فـــىؿ ٜبــى٥ الّـــزس فــى مـــادة  ٠ــشة الُـــذ  و رلــذ ًـــىم بخ 2018/2019الىلــب املٝـــذم مــً الىالـــب / اخمــذ خعـــام دمحم سؼــاد  بالٜٙش
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ـذ و لـم ًـخم٢ً مـً  16/6/2019 و رل٤ بعبب حُٕبه فى هـزا الُـىم لخمـىسة امخدـان الٕىـغ جخلٙـاث مـْ د/ وظـام ص١ـى و خمـش الامخدـان بّـذ هفـٚ الٜى

 خمىس هزه املاده  .

 انًٕافقخ .انقشاس : 

الاث ا  اث و جىبُٝاث  الٍش الـاث املمـشب بخفـىؿ اخخُاحـاتهم مـً الادواث و الاحهـضه الخاــه بالٝعـم ما حاء بمدمش ٜعم هٍٍش ١الخـالي لجماُِـه و ٍس

: 

 

 ألادواث املىلىبت الؽّبت

 ( ممشب هى١ي 30ِذد )  الّاب املمشب

 ( ممشب جيغ  30ِذد ) 

 ( ِلبت ٠ىس جيغ 30ِذد ) 

ؽت وائشة 30( ؼب٢ت + ) 2ِذد )   ( ممشب َس

 ( ممشب ظ٢ىاػ 30ِذد ) 

ت  5) ِذد   ( أحهضة ٠شة ظِش

ت 30ِذد )   ( ٠شة ظِش

 ( ٠شة ًذ 50ِذد )  ٠شة الُذ

 ( ٠شة ظلت 50ِذد )  ٠شة العلت

 ( ٠شة ٜذم 50ِذد )  ٠شة الٝذم

  ( ٠شة وائشة 50ِذد )  ال٢شة الىائشة
 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس : 

 خانساً: العلاقات الذقافٌة  

5/1 

ا٘ٝت مجلغ الٝعم ِلى جشؼُذ م . د / مشوي ِبذ الٝادس ي  ٜشاس مجلغ ٜعم الّاب الٝى  بؽأن الخىاب الىاسد مً ئداسة الّالٜاث الثٝاُ٘ت بؽأن مى

 . 2022 – 2017ـٝش . للبّثاث خال٥ الخىت الخمعُت 

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا٘ٝت ، مْ الّلم بان م )  الٝشاس : املى ُْ ِٝىبت الخىبُه ِليها بٝشاس سئِغ الجامّت ٜس خ 1386م.د/ مشوي ِبذ الٝادس ـٝش . ٜذ جم جٜى م . 17/2/2019( بخاٍس

ٞ ـىسة مً الّٝىبت  . وم٘ش

 انًٕافقخ . : انقشاس

5/2 

ــــم )  –الخىــــاب الــــىاسد الُىــــا مــــً الاداسة الّامــــت للّالٜــــاث الثٝاُ٘ــــت  م بؽــــان  ٠خــــاب وصاسة 11/5/2019خ (بخــــاٍس1462اداسة املــــىذ والبّثــــاث ٜس

٢ُـــت للخىمُـــت الذولُـــه  ـــت للبّثـــاث الاداسة الّامـــت لالًٝـــاد والاؼـــشاٗ الّلمـــي بالخّـــاون مـــْ الى١الـــه الامٍش واملخمـــمً الخّلـــُم الّـــالي الاداسة املش٠ٍض

ــالن الثالــث ( ملــىذ الذساظــاث الّ  2019/2020لُــا للمهىُــين للّــام الذساســ ي بــاالِالن ِــً ٘ــخذ بــاب الخٝــذم لبرهــامج مبــادسة الخّلــُم الّــالي )الِا

ـــم  ٝـــا لالجٙاُٜـــت ٜس ٢ُـــت وحمهىسٍـــت مفـــال الّشبُـــت وجـــىق الاجٙاُٜـــت ِلـــى جـــى٘ير مـــىذ دساظـــُت  198-263٘و املىّٜـــه بـــين الىالًـــاث املخدـــذه الامٍش

ت  ـــْ ٠ٙـــاءه املإظعـــاث ) الخ٢ىمـــت املفـــٍش اؿ ( للمعـــاهمه فـــي همـــى أمـــا٠ً مدـــذود الٝىـــاُ الخـــ –املشا٠ـــى البدثُـــت  –الجامّـــاث  –بٕـــشك ٘س

 الاٜخفاد الٝىمي وهزه املىذ مخاخه للز٠ىس أو الاهار وروي الاخخُاحاث الخاـت . 

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/3 

ـــت للّالٜـــاث الثٝاُ٘ـــت  اداسة الاجٙاُٜـــاث واملـــإجمشاث والخبـــاد٥ الثٝـــافي م٢خـــب الامـــين للمجلـــغ الا  ِلــــى الخىـــاب الـــىاسد ئلُىـــا مـــً الاداسة املش٠ٍض

ٝــا بــه مؽــشوُ  ofnational and worid Economyللجامّــاث بؽــأن ٘ــخذ مجــاالث حّــاون بــين  ت املخخلٙــت وم٘ش ــا والجامّــاث املفــٍش بلٕاٍس

ٝــــه وُــــه  مــــز٠شة جٙــــاهم ممازلــــه ملــــا جبرمــــه الجامّــــاث مــــْ الجامّــــاث الاحىبُــــه بشحــــاء الخ٢ــــشم بذساظــــت مؽــــشوُ مــــز٠شة الخٙــــاهم املــــز٠ىسه وامل٘ش

ا٘اجىا بالشأي خه ختى ًدعنى لالداسة اجخار الالصم ومى  0خال٥ ِؽش اًام مً جاٍس

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/4 

ــت للّالٜــاث الثٝاُ٘ــت اداسة الاجٙاُٜــاث والخبــاد٥ الثٝــافى هدؽــٗش با٘ــادة ظــُادج٢م اهــه وسد الُىــ ا ٠خــاب الخىــاب الــىاسد ئلُىــا مــً الاداسة املش٠ٍض

والـــزي حؽـــير ُ٘ـــه  –الامـــين الّـــام الجدـــاد الجامّـــاث الّشبُـــت  –د ِمـــشو ِـــضة ظـــالمه 0ظـــل للعـــُذ أحامّـــت ٘لعـــىين الخىٝىُـــت )خمـــىسي( املش 

ماء فـي الاجدـاد للخاحـه املاظـه لـزل٤ ورلـ٤ فـي ا لىٝـاه الجامّت الى انها جخىلْ للخّاون الا١ادًمي والخباد٥ الىالبي مْ الجامّاث الّشبُت الِا
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 الاجُه:

مـاء الّمل ِلى اظخمـا٘ت ولبـه مـً حام -1  ّـت ٘لعـىين الخىٝىُـت )خمـىسي( مـً مخخلـٚ الخخففـاث فـي ِـذد مـً الجامّـاث الّشبُـت الِا

لىم مخخلٙه .  في الاجداد ملا لزل٤ مً اهمُت في جىمُت ٢٘ش الىلبه واهٙخاخهم ِلى زٝا٘اث ِو

بـــاخثين مـــً مخخلـــٚ الجامّـــاث اظخمـــا٘ت ا١ـــادًمُين وبـــاخثين ملـــذة ٘فـــل دساســـ ي للُٝـــام بابدـــار مؽـــتر٠ه وحعـــهُل مهمـــ هم للّمـــل مـــْ ال -2 

 الّشبُه. 

مـــاء فـــي الاجدـــاد ممـــً ٌعـــخىُّىن الٝـــذوم الـــى ٘لعـــىين للّمـــل ملـــذة  -3  غ وبـــاخثين مـــً الجامّـــاث الّبُـــت الِا اظخمـــا٘ت اِمـــاء هُئـــت هـــذَس

 ٘فل دساس ي واخذ ِلى الاٜل

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/5 

ت للّالٜ لى للجامّاث املخممً الخىاب الىاسد ئلُىا مً الاداسة املش٠ٍض اث الثٝاُ٘ت  اداسة الاجٙاُٜاث والخباد٥ الثٝافى وسد الُىا امين معاِذ املجلغ الِا

لىم الخُاة بُِٙىا  ْ  –جُّٙل الخّاون مْ حامّت املفادس الىبُُّت ِو ٞ وُه وسخه مً ال٢خِب الخاؿ بالجامّت املؽاس اليها مخممىا املٜى الىمعا وم٘ش

 0للخىاـل مْ الجامّه املز٠ىسه  www.boku.acatالال٢ترووي بها 

ا٘اجىا بمٝترخاث ظُادج٢م في رل٤ ْ الال٢ترووي ظالٚ الز٠ش ومى  لزل٤ هشحى مً ظُادج٢م لشوسة الخىاـل مْ الجامّت املز٠ىسة مً خال٥ املٜى

   0الؽان ختى ًدعنى لىا اجخار الاحشاءاث الالصمت 

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/6 

لى للجامّ ت للّالٜاث الثٝاُ٘ت  اداسة الاجٙاُٜاث والخباد٥ الثٝافى م٢خب الامين للمجلغ الِا اث ًُٙذ باهه وسد الخىاب الىاسد ئلُىا مً الاداسة املش٠ٍض

ة ظمى الؽُخ خمذان بً ساؼذ امل٢خىب ملماسظاث د/ الٝائم بّمل سئِغ ٜىاُ الؽئىن الثٝاُ٘ت بؽان ٘خذ باب الترؼُذ لجائض 0الماهت املجلغ ٠خاب أ

اِلُت املّلمين في دوستها العادظت     .والجهىد املخميزه لخدعين آداء ٘و

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/7 

لى للجامّاث  ت الاداسة املش٠ض  –الخىاب الىاسد ئلُىا مً الاداسة الاداسة الّامت للذساظاث الّلُا بخفىؿ ٠خاب املجلغ الِا ٍت لؽئىن الع٢شجاٍس

لى  –الخىُٙزًت ولجان ٜىاِاث الخّلُم الجامعي والّالٜاث الثٝاُ٘ت  ا٘ٝت املجلغ الِا ت الخىُٙزًت بؽان مى الاداسة الّامت لؽئىن الع٢شجاٍس

خ لى لؽئىن الذساظاث الّلُا والبدىر باملجلغ الا  23/4/2019للجامّاث بجلعخه املىّٝذة بخاٍس ِلى للجامّاث بجلعخه مدمش احخماُ املجلغ الِا

 ( ً خ  37ٜس ا٘ٝت ِلى ماًلي : 10/4/2019( بخاٍس  املخممً املى

د/ الٝائم بّمل سئِغ ٜىاُ الؽئىن الثٝاُ٘ت والبّثاث بىصاسة الخّلُم الّالي والبدث الّلمي واملخممً ان الالئدت املالُت 0الاخاوت   أ -1

خ املىاٜؽت مً حاهب البّثاث و ًتٟر امش بٝاء ( بان مذة اًٝاد املبّىزين للخ 9للبّثاث خذدث باملادة ) فى٥ ِلى دسحت الذ٠خىساه جيخهي بخاٍس

ذه خُث ان حهت الاخخفاؿ في هزا الؽان  ب الّلمي او اي ظبب آخش ملا جٝشسه الجهه املٜى  0املبّىر للخاسح ما بّذ املىاٜؽت للخذٍس

ا٘ٝت ِلى مىذ املبّىر للجفى٥ ِلى -2 ذه أمش املى ب ِملي بّذ الخفى٥ ِلى دسحت الذ٠خىساه  ًتٟر للجامّه امل٘ى دسحت الذ٠خىساه ٘ترة جذٍس

 بدذ اٜص ى ظىه واخذة 

  .أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

5/8 

خ  سئِغ ٜىاُ الؽئىن الثٝاُ٘ت والبّثاث بؽان خث الجامّاث ِلى اجخار احشاءاث اظخىاُل  –٠خاب وصاسة الخّلُم الّالي  13/5/2019وسد لالداسة بخاٍس

 الجهاث الامىُت ِىذ جشؼُذ الذاسظين  سأي

ين املخٝذمين الي هُى مً اهىاُ  - ا ِلى معخٝبل الذاسظين املفٍش ت للبّثاث وحعُّل الاحشاءاث وخـش في اواس جىىٍش الّمل باالداسة املش٠ٍض

ا٘ٝاث الامىُت ِلى العٙش البرامج او املىذ الذساظُت ٜذ لىخَ ان مٍّم الخاخير في انهاء الاحشاءاث ظٙش املششخين هدُجت لّذم وس  ود املى

ُذ بذء دساظ هم  ين مْ ِذم الالتزام بخٜى  0لبّمهم او الٕاء املىدت الخاـل ِليها الذاسط مما ٌعيئ الى ظمّت الذاسظين املفٍش

ش بمشوسة اظدُٙاء بشحاء الخٙمل باالخاوت او الخىحُه باجخار الالصم هدى الخىبُه ِلى العادة الٝادمين ِلى الّمل ب٣لُخ٢م / مّهذ٠م امل - ٜى

ا ِلى وسود  ا٘ٝت ِلى الترؼُذ ولِغ ِىذ العٙش ٠ما ١ان ٠خبْ معبٝا ورل٤ خـش اظخماساث اظخىاُل الشاي للجهاث الامىُت ِىذ اخز املى

ا٘ٝت الامىُت جضامىا مْ هدُجت املىدت املٝذم لها   0املى

 أدٍظ انًجهظ ػهًب   : انقشاس

http://www.boku.acat/
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 سادساً : الذراسات العلٌا والتحىخ 

6/1 

الُت  للباخث / وائل سؼاد خامذ ِبذ الٙخاح   املُٝذ   اث وجىبُٝاث ألّاب الٝىي بذوس  بٝعم  مىذ دسحت املاحعخير التربُت الٍش   2014أ٠خىبش ةهٍٍش

بى الضاهت (بّىىان    )م٣ُاهيزم لخىىٍش مشخلت خٙن وولْ سأط الضاهت فى الفىذٛو لذي اِل

 جهظ انجبيؼخ .يغ سفغ انًٕضٕع نً انقشاس:  انًٕافقخ

6/2 

 ٚ الُت للباخث / واٛس دمحم ٠ما٥ الذًً  املُٝذ بذوسة الخٍش اث وجىبُٝاث املىاصالث  2017حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش بٝعم هٍٍش

م ألاداء الخىٍُمي لالجدا الاث املائُت بّىىان )جٍٝى ت فى لىء مّاًير الجىدة الؽاملت  دوالٍش  (املفشي للمفاِس

 جدذ ئؼشاٗ :

الاث املائُت 0أ  اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش ت بٝعم هٍٍش  د/ أخمذ ِبذ الخمُذ ِماسة أظخار املفاِس

الُت 0م0أ  د/ ظماح دمحم أمين خالوة أظخار معاِذ بٝعم أـى٥ التربُت الٍش

الاث املائُت اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش  د/ سبُْ العُذ العُذ ظشاج مذسط بٝعم هٍٍش

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . نقشاس:  انًٕافقخا

6/3 

 ٚ س ى  املُٝذ بذوسة الخٍش الُت للباخثت / أًت ِفمذ الجَش اث وجىبُٝاث ألّاب  2017حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش بٝعم هٍٍش

الٜخه بالعماث الىٙعُت وداُّ٘ت إلا   ألّاب الٝىي (  ىهجاص لذي ال ِبالٝىي  بّىىان )العلىٟ الُٝادي للمذسبين ِو

 جدذ ئؼشاٗ :

 د/ دمحم ِىبر بال٥ أظخار ألّاب الٝىي وو٠ُل ال٣لُت لؽئىن خذمت املجخمْ والبِئت 0أ

 د/ ِضة دمحم ِبذ الخمُذ الّمشي أظخار وسئِغ ٜعم ألّاب الٝىي 0أ

الُت    د/ دمحم خعين ب٢ش ظلم مذسط بٝعم أـى٥ التربُت الٍش

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/4 

 ٚ الُت للباخث / ِبذ الهادي مدمىد ِبذ الهادي املُٝذ بذوسة الخٍش اث  2017حسجُل مىلُى سظالت د٠خىساه  الٙلعٙت فى التربُت الٍش بٝعم هٍٍش

باث إلاًٝاُ الخش١ي والخىحُه  الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب   بّىىان )جأزير جذٍس ت الخش٠ُت وبّن املخٕيراث وجىبُٝاث الٍش امل٣اوي ِلى  العِش

 الٙىُت لىاؼئي ٠شة الٝذم  ( 

 جدذ ئؼشاٗ :

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب 0أ اث وجىبُٝاث الٍش  د/ مدمىد خعً الخىفى أظخار  ٠شة الٝذم املخٙٓش بٝعم هٍٍش

الاث الجماُِت وس  اث وجىبُٝاث الٍش ّذ جش١ى مذس ط بٝعم هٍٍش  ٍالاث املمشبد/ مدمىد دمحم ٘س

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/5 

 ٚ الُت للباخث / أخمذ ظُّذ مفىٙى ؼهاب   املُٝذ بذوسة الخٍش اث وجىبُٝاث  2017حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش بٝعم هٍٍش

بي  الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب بّىىان )جأزير بشهامج جذٍس  ِلى مالِب الىجُل الفىاعى لذي هاؼئى الٍش
ً
ا اباث ألا٠ثر ؼُِى ائي للخذ مً إلـا ٜو

 ٠شة الٝذم ( 

 جدذ ئؼشاٗ :

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب 0أ اث وجىبُٝاث الٍش  د/ مدمىد خعً الخىفى أظخار  ٠شة الٝذم املخٙٓش بٝعم هٍٍش

الت وسئ0أ الُت د/ ِبذ الخلُم ًىظٚ ِبذ الّلُم أظخار ٘عُىحُا الٍش  ِغ ٜعم ِلىم الصخت الٍش

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب اث وجىبُٝاث الٍش ّذ جش١ى مذس ط بٝعم هٍٍش  د/ مدمىد دمحم ٘س

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/6 

الُت للباخث / مدمىد ر١ى ِبذ الخمُذ    املُٝذ  ٚ حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش اث وجىبُٝاث  2017بذوسة الخٍش بٝعم هٍٍش

اْٜ الا٘تراض ي باظخخذام هٍاسة حىحل   الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب بّىىان )جأزير بشهامج حّلُمي للى ِلى حّلم بّن املهاساث   V Rالٍش

 ألاظاظُت لبراِم ٠شة الٝذم ( 

 جدذ ئؼشاٗ :

غ ٠شة العلت 0أ الاث الجماُِت وسٍالاث املمشبد/ ِاد٥ سممان بخذ أظخار ٠شة وٛش جذَس اث وجىبُٝاث الٍش  بٝعم هٍٍش

الُت 0م0أ لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  د/ ِبذ هللا ِبذ الخلُم أظخار معاِذ بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب اث وجىبُٝاث الٍش ّذ جش١ى مذس ط بٝعم هٍٍش  د/ مدمىد دمحم ٘س

 سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . يغ انقشاس:  انًٕافقخ

6/7  ٚ الُت للباخث / دمحم ٘خحى دمحم ُِذ     املُٝذ بذوسة الخٍش الاث  2017حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش اث وجىبُٝاث الٍش بٝعم هٍٍش
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الُتف  مالٙفل الا٘تراض ي ِلى بّن  هىاجج الخّل مجأزير اظخخذاالجماُِت وسٍالاث املمشب بّىىان )  (  ى ٠شة العلت  لىالب ١لُت التربُت الٍش

 جدذ ئؼشاٗ :

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشبُد/ ِاد٥ سممان بخ0أ اث وجىبُٝاث الٍش غ ٠شة العلت بٝعم هٍٍش  ذ أظخار ٠شة وٛش جذَس

الاث الجماُِت وسٍالاث ا0م 0أ اث وجىبُٝاث الٍش  ملمشبد/ هذا مدٙىً ِبذ الٍُّم ١ابىة أظخار معاِذ بٝعم هٍٍش

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب اث وجىبُٝاث الٍش  د/ هُام ِبذ الشخُم الّؽماوي مذسط بٝعم هٍٍش

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/8 

الُت للباخثت/  اث  2017 واث ِبذ املشض ى سؼاد ؼ٢ُب      املُٝذ بذوسة الخٍشٚص حسجُل مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش بٝعم هٍٍش

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب بّىىان )٘اِلُت اظخخذام الخّل امل٢ّىط ِلى بّن هىاجج الخّلم ملهاسة المشب العاخٞ فى ال٢شة  موجىبُٝاث الٍش

الُت حامّت مذًىت العاداث   (   الىائشة لذي والباث ١لُت التربُت الٍش

 جدذ ئؼشاٗ :

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشبد/ هذا مدٙىً ِبذ الٍُّم 0١م 0أ اث وجىبُٝاث الٍش  ابىة أظخار معاِذ بٝعم هٍٍش

الاث الجماُِت وسٍالاث املمشب0م0أ اث وجىبُٝاث الٍش  د/ أًمً مشض ى ظُّذ ِبذ الباسي أظخار معاِذ بٝعم هٍٍش

ال لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  ُتد/ ؼشوٛ ِلى دمحم أبى الىفش مذسط بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/9 

 ٚ الُت للباخثت / خىان ؼىقى ِبذ املىّم ِبذ الباقى  املُٝذ بذوسة الخٍش املذسط   2017حسجُل مىلُى سظالت د٠خىساه  الٙلعٙت فى التربُت الٍش

الُت    بّىىان ) بشهامج هىائي لخدعين ال  خمثُل الٕزائي بذاللت البروال٠خين والاظتروحين لذي العُذاث (املعاِذ بٝعم ِلىم الصخت الٍش

 جدذ ئؼشاٗ :

الُت 0أ الت وسئِغ ٜعم ِلىم الصخت الٍش  د/ ِبذ الخلُم ًىظٚ ِبذ الّلُم أظخار ٘عُىحُا الٍش

 د/ ظها هبُل ؼٍشٚ مذسط بٝعم ِلىم الصخت

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/10 

ٚ حسجُل  الُت للباخث / دمحم ـالح دمحم البلىوى      املُٝذ بذوسة الخٍش غ  2017مىلُى سظالت املاحعخير  فى التربُت الٍش بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

الُت  بّىىان )جأزير اظخخذا لىم الخش٠ت الٍش ب ِو ُُٙت  موالخذٍس باث الخد٢م فى مّذ٥ الخىٙغ ِلى بّن م٢ىهاث اللُاٜت البذهُت والٌى واملعخىي جذٍس

مى لعباحى  متر خشة الىاؼئين   ( 100الٜش

 جدذ ئؼشاٗ :

الُت  0أ لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس اض ى بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس ب الٍش  د/ أخمذ أمين أخمذ الؽا٘عى أظخار الخذٍس

الاث املائُت  اث وجىبُٝاث املىاصالث والٍش  د/ وظام دمحم ر١ى مذسط بٝعم هٍٍش

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . قخانقشاس:  انًٕاف

6/11 

م الؽىن املُٝذ بٝعم أـى  الُت  للباخث / مفىٙي ِبذال٢ٍش الُت    ٥ حؽ٢ُل لجىت املىاٜؽت والخ٢م لشظالت املاحعخير فى التربُت الٍش التربُت الٍش

ٞ أهذاٗ الخى -بّىىان :2016بذوسة أ٠خىبش  م الاجداد املفشي للخيغ ألاسض ي ٘و ت ( ) ٘اِلُت جٍٝى  مُت املعخذامت الظتراجُجُت الذولت املفٍش

  -وجٝترح لجىت إلاؼشاٗ حؽ٢ُل لجىت املىاٜؽت والخ٢م ِلى الىدى الخالى :

 ( 0أ
ً
الُت حامّت خلىان) مىاٜؽا الُت ب٣لُت التربُت الٍش  د/ خعين العمشي  أظخار إلاداسة الٍش

ض لبِب    أظخار إلاداسة املخٙٓش بٝعم 0أ  (د / لبِب ِبذالٍّض
ً
ا الُت بال٣لُت) مؽ٘ش  أـى٥ التربُت الٍش

) 
ً
الُت بال٣لُت) مىاٜؽا  أ.م.د/ ظماح دمحم خالوة    أظخار معاِذ بٝعم أـى٥ التربُت الٍش

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/12 

الُت  للباخث / ِل ى أخمذ خعً الؽىاٗ  املُٝذ بٝعم بٝعم املىاهج حؽ٢ُل لجىت املىاٜؽت والخ٢م لشظالت املاحعخير فى التربُت الٍش

الُ ؾ ئلى ١لُت  التربُت الٍش الُت حامّت الَّش الُت   املىٝى٥ ُٜذة مً ١لُت التربُه الٍش لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  تووٛش الخذَس

 ذولت ال٢ىٍذ( )ُٜاط الخ٢ٙير الخىىى ملذسبى الذسحت الاولى فى  ٠شة الٝذم ب -حامّت مذًىت العاداث  بّىىان :

  -وجٝترح لجىت إلاؼشاٗ حؽ٢ُل لجىت املىاٜؽت والخ٢م ِلى الىدى الخالى :

الُت   )  اد/ ظُّذ ِبذ الشؼُذ خاوش  أظخار امل٣ُاه0٣ُأ لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس الخُىٍت املخٙٓش بٝعم  املىاهج ووٛش الخذَس

) 
ً
 مىاٜؽا

ت ظالمت 0أ الُت بىين حامّت خلىان )مىاٜؽا(أظخار الُٝاط والخٝىٍم ب٣لُد/ ِ٘ش  ت التربُت الٍش
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 (0أ
ً
ا الُت ) مؽ٘ش  د/ وائل  العُذ ٜىذًل أظخار الُٝاط والخٝىٍم بٝعم أـى٥ التربُه الٍش

 (0م0أ 
ً
ا الُت   ) مؽ٘ش لىم الخش٠ت الٍش ب ِو غ والخذٍس  د/ أخمذ ولخت خعام الذًً أظخار معاِذ بٝعم املىاهج ووٛش الخذَس

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . خانقشاس:  انًٕافق

6/13 

ورل٤ لٍشوٗ خالذ بُنهم وبين   2019الىٍش في الىلب املٝذم مً الىالب ألاحى أظماؤهم بّذ  ورل٤ لالِخزاس ًِ دخى٥ امخدان دوس الشبُْ 

 دخى٥ الامخدان  والىالب ِلى الىدى الخالى :

 الُت ًاظش دمحم ِلى جش١ى  د٠خىساه الٙلعٙت فى التربُت الٍش -1

الُت  -2  مدمىد دمحم ِبذ املىحىد دسحت املاحعخير فى التربُه الٍش

الُت -3 اعى دسحت املاحعخير فى التربُه الٍش  ظامذ دمحم مدمىد ال٘ش
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6/14 

اث وجى بى ِلى معخىي حّذًل فى لجىت إلاؼشاٗ للباخثت /مشوة ِبذ الٍاهش بعُىوى املُٝذ بٝعم هٍٍش بُٝاث ألّاب الٝىي بّىىان )جأزير بشهامج جذٍس

مى فى ٘ترة الىمث لىاظئاث دْ٘ الجلت   (                            بّن املخٕيراث البذهُت والٙعُىلىحُت واملعخىي الٜش

ْ  د/ مشوي ِبذ الٝادس ـٝش مً لجىت إلاؼشاٗ ِلى البدث    والخّذًل ِباسة ًِ  ٘س

  -ٜبل الخّذًل ِلى الىدى الخالى : لجىت إلاؼشاٗ

اث وجىبُٝاث ألّاب الٝىي 0أ  د/ ِضة دمحم ِبذ الخمُذ الّمشي أظخار وسئِغ ٜعم هٍٍش

اث وجىبُٝاث ألّاب الٝىي   د/ مشوي ِبذ الٝادس ـٝش مذسط بٝعم هٍٍش

 ِلي ان ًٝفش الاؼشاٗ ِلي العُذة أ.د/ ِضة دمحم الّمشي 

 لٝادس ـٝشظبب الخّذًل ئِخزاس  د/ مشوي ِبذ ا

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ
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 ثسجٌل أةحاخ :

َظشٌبد ٔرطجٍقبد انجًجبص ٔانزًشٌُبد ٔانؼشٔع يذسط ثقغى  انذكزٕس/ إثشاٍْى يذًٕد دمحم  دٌبةانطهت انًقذو يٍ  - 1

هى رغجٍم أثذبس اإلَزبط انؼهًً انخبطخ ثغٍبدرٓب ، جبيؼخ يذٌُخ انغبداد ثشأٌ انًٕافقخ ػ –كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  -انشٌبضٍخ

 أثذبس ( نهزشقً نذسجخ أعزبر يغبػذ ًْٔ كبألرً:. 7ٔػذدْب ) 

 الًشر  ثارًخ هـــيىع نكاى الًشر عًىاى التحر م

1 

Developing the Physical Abilities for 
Gymnastic Beginners According to 

the Egyptian Federation 
Requirements and its Effect  on 

Achievement Level 

World Journal of Sport 
Sciences 3 (3): 220-225, 

2010 
ISSN 2078-4724 

© IDOSI Publications 

 مشترك
  

 م1212/ 11/ 5

1 
 بعض علً للتمرٌنات مقترح برنامج تأثٌر

 السنة لطالب والبدنٌة الفسٌولوجٌة المتغٌرات
 التحضٌرٌة

لمٌة االقلٌمٌةالمجلة الع  
مجلة أسٌوط لعلوم وفنون 

 الرٌاضة
 م1216/  11/  1 مشترك

3 

Conceived proposal to develop a 

curriculum of Gymnastics in Physical 

Education Department Faculty of 

Education, Hail University in light of 

the quality standards  

Assiut Journal Of Sport 

Science and Arts( 

AJSSA) Egypt , Assiut 

University, Faculty Of 

Physical Education  

 م1216/  11/  1 فردي

2 
على بعض  برنامج تمرٌنات هوائٌة تأثٌر

المتالزمة االستقالبٌة البٌولوجٌة لذويالمتغٌرات   
 م9108/  0/  91 فردي المجلة الدولٌة السوٌدٌة
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5 
مائٌة على بعض مكونات  ناتتمرٌفاعلٌة برنامج 

كبار السناللٌاقة الصحٌة والتفكٌر اإلٌجابً ل  

المجلة الدولٌة لعلوم وفنون 

تربٌة رٌاضٌة بنات  -الرٌاضة

 الجزٌرة

 م9108/  00/  99 فردي

6 

سائل االستشفاء بعض والتمرٌنات العالجٌة و

كأسلوب لرفع كفاءة العمود الفقري وخفض درجة 

باالنزالق الغضروفًلمصابٌن دى ااأللم ل  

مجلة جامعة مدٌنة السادات 

 للتربٌة البدنٌة والرٌاضة

 

 م09/6/9107 فردي

7 

Effect of weight Exercises program on 
body structure and muscular  

strength for the Ectomorph style 
persons 

مجلد خاص بالمؤتمر العلمً 
الدولً األول التربٌة البدنٌة 

اضة من الكفاٌة الى والرٌ

ابرٌل  08-07الكفاءة من 

 م 9109

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
  جامعة مدٌنة السادات

 م9109/  2 17-18/ فردي
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طجٍقبد انجًجبص ٔانزًشٌُبد َظشٌبد ٔرإًٌبٌ كًبل انذٌٍ إثشاٍْى انًؼظشأي يذسط ثقغى  انذكزٕس/انطهت انًقذو يٍ  - 2

جبيؼخ يذٌُخ انغبداد ثشأٌ انًٕافقخ ػهى رغجٍم أثذبس اإلَزبط انؼهًً انخبطخ  –كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ  -ٔانؼشٔع انشٌبضٍخ

 أثذبس ( نهزشقً نذسجخ أعزبر يغبػذ ًْٔ كبَرً:. 7ثغٍبدرٓب ، ٔػذدْب ) 

 ّ٘ػٔ اعٌ اىجحث ً
ربسٝخ قج٘ه 

 اىْشش
 ٍنبُ اىْشش

1 
رأثٞش اعزخذاً أداح رؼيَٞٞخ ٍغبػذح ػيٜ رؼيٌ 

ٍٖبسح اىشقيجخ اىخيفٞخ اىغشٝؼخ ػيٜ اىٞذِٝ ػيٜ 

 عْ٘اد 8خٖبص اىحشمبد األسضٞخ ىيْبشئبد رحذ  
 9107أثشٝو   فشدٛ

  -اىَديخ اىؼيَٞخ ىيزشثٞخ اىجذّٞخ ٗاىشٝبضخ 

خبٍؼخ  –ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ىيجْبد ثفيَْح 

 االعنْذسٝخ

2 
ّشطخ رؼيَٞٞخ ٗفقبً ىْظشٝخ اىزمبءاد رصٌَٞ أ

ثؼض  ٍغز٘ٛ أداءاىَزؼذدح ٗرأثٞشٕب ػيٜ 

 ٍٖبساد خٖبص اىحشمبد األسضٞخ
 9107ّ٘فَجش   فشدٛ

ميٞخ –اىَديخ اىؼيَٞخ ىؼيً٘ ٗفُْ٘ اىشٝبضخ 

خبٍؼخ  –اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ىيجْبد ثبىدضٝشح 

 حي٘اُ

3 
اعزخذاً رقْٞخ اإلّف٘خشافٞل ٗرأثٞشٕب ػيٜ ثؼض 

 رح اىزؼيٌ ػيٜ خٖبص ػبسضخ اىز٘اصُّ٘ا
 9108أثشٝو   فشدٛ

ميٞخ اىزشثٞخ  –رطجٞقبد ػيً٘ اىشٝبضخ 

 خبٍؼخ االعنْذسٝخ –اىشٝبضٞخ ثِْٞ ثأث٘ قٞش 

4 
أعي٘ة اىزؼيٌ ىإلرقبُ ٗرأثٞشٓ ػيٜ ٍغز٘ٛ األداء 

 اىَٖبسٛ ػيٜ خٖبص طبٗىخ اىقفض
 فشدٛ

أغغطظ  

9108 

ميٞخ –خ اىَديخ اىؼيَٞخ ىؼيً٘ ٗفُْ٘ اىشٝبض

خبٍؼخ  –اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ىيجْبد ثبىدضٝشح 

 حي٘اُ

5 
 ٗرأثٞشٕباعزخذاً اىشحالد اىَؼشفٞخ ػجش االّزشّذ 

ػيٚ ٍغز٘ٛ االداء اىَٖبسٛ ٗاىزحصٞو اىَؼشفٜ 

 ػيٚ خٖبص اىحشمبد األسضٞخ
 9108دٝغَجش  فشدٛ

 - اىجذّٞخ ٗاىشٝبضخ اىؼيَٞخ ىيزشثٞخَديخ اى

خبٍؼخ  –ِ ثبىٖشً ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ثْٞ

 حي٘اُ 

6 
Impediments to the Use of E-Learning 

to Teach Gymnastics Course In 
Faculties of Physical Education 

 9109فجشاٝش  فشدٛ

Journal of Applied Sports Science  

Faculty of Sport Education for 
Men at Abu Qir - Alexandria 

University 

7 
رأثٞش اعزخذاً َّبرج رؼيَٞٞخ ثالثٞخ األثؼبد ػيٚ 

ٍغز٘ٙ أداء ٍٖبسح اىشقيجخ اىدبّجٞخ ػيٜ اىٞذِٝ 

 ػيٚ خٖبص ػبسضخ اىز٘اصُ

 1219ٍبٝ٘   فشدٛ

 - اىجذّٞخ ٗاىشٝبضخ اىؼيَٞخ ىيزشثٞخَديخ اى

خبٍؼخ  –شً ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ثِْٞ ثبىٖ

 حي٘اُ 
 
 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

انطهت انًقذو يٍ انذكزٕس/ سدبة ػبدل ججم األعزبر انًغبػذ ثبنقغى نزغجٍم أثذبس اإلَزبط انؼهًً انخبطخ ثغٍبدرٓب ٔثٍبَٓب  - 3 6/17

http://jass.alexu.edu.eg/index.php/index
http://jass.alexu.edu.eg/index.php/index
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 كبنزبنً:

 ّ٘ػٔ اعٌ اىجحث ً
ربسٝخ قج٘ه 

 اىْشش
 ٍنبُ اىْشش

ثشّأأأبٍح رؼيَٞأأأٚ ثمعأأأزخذاً اىحبعأأأت اٟىأأأٚ ػيأأأٚ رؼيأأأٌ ثؼأأأض  رأأأأثٞش 1

اىَٖأأبساد األعبعأأٞخ فأأٚ اىنأأشح اىطأأباشح ىزيَٞأأزاد اىَشحيأأخ اإلػذادٝأأخ 

 ثذسط اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ

 ٍشزشك
ّ٘فَجش 

1215ً 

ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

خبٍؼخ  –ىيجِْٞ ثأث٘قٞش 

 اإلعنْذسٝخ

1 
Designing a physical environment measure 

according to the quality standards and 

educational accreditation for primary schools 1216ًإثشٝو  ٍشزشك 

Faculty of 

Physical 

Education for 

Men, Helwan 

University 

3 
Effectiveness of e-study on learning physical 

exercises and teaching formations 
 فشدٙ

دٝغَجش 

1216ً 

Faculty of 

Physical 

Education, Assiut 

university 

فبػيٞأأخ ثشّأأبٍح ٍقزأأشذ ٍأأذػٌ ثبىَْزخأأخ ااىثبثزأأخ ٗاىَزحشمأأخ  ىزَْٞأأخ  4

 1217ًإثشٝو  فشدٙ ثؼض اىَزغٞشاد فٚ مشح اىٞذ ىزٗٙ اإلػبقخ اىفنشٝخ

ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

خبٍؼخ  –ىيجِْٞ ثأث٘قٞش 

 اإلعنْذسٝخ

نزشّٗأأٚ ثمعأأزخذاً اىشأأجنبد اىالعأأينٞخ اىَزضاٍْأأخ اىز٘خٞأأٔ اىفْأأٚ اإلى 5

ٗرأأأثٞشٓ ػيأأٚ اىزحصأأٞو اىَؼشفأأٚ ٗاألداء اىزذسٝغأأٚ ىطبىجأأبد اىزأأذسٝت 

 اىَٞذاّٚ

 1217ًٍبٝ٘  فشدٙ

ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

خبٍؼخ  –ىيجِْٞ ثأث٘قٞش 

 اإلعنْذسٝخ

6 3D interactive models and its effect on the 

performance level in basketball for physical 

education students 
 فشدٙ

دٝغَجش 

1217ً 

Faculty of 

Physical 

Education for 

Girls in Gezira 

7 Effect of a technological program for motor 

educational on the development of fundamental 

motor skills and some psychological, social 

variables for the pre-school 

 1218ًّٝ٘ٞٔ  فشدٙ

Faculty of 

Physical 

Education, Assiut 

university 

8 
A web-based learning environment and its 

effectiveness on the level of teaching 

performance of Helwan, Sadat universities 

(Comparative study) 

 1219إثشٝو  ٍشزشك

Faculty of 

Physical 

Education for 

Girls in Gezira 
 
 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

6/18 

دمحم األعزبر انًغبػذ ثبنقغى نزغجٍم أثذبس اإلَزبط انؼهًً انخبطخ ثغٍبدرّ ٔثٍبَٓب  انطهت انًقذو يٍ انذكزٕس/ ػجذ هللا ػجذ انذهٍى

 كبنزبنً:

 ّ٘ػٔ اعٌ اىجحث ً
ج٘ه ربسٝخ ق

 اىْشش
 ٍنبُ اىْشش

1 Designing a physical environment measure 

according to the quality standards and 

educational accreditation for primary schools ٍشزشك 
إثشٝو 

1216ً 

Faculty of 

Physical 

Education for 

Men, Helwan 

University 

1 Effects of Technology Programs (three-
dimensional models’ technique and multimedia) 
on Skillful Learning in Volleyball 

 فشدٙ
دٝغَجش 

1216ً 

Faculty of 
Physical 

Education, Assiut 
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university 

فيغفخ رقٌ٘ٝ اىَْبٕح فٚ األقغأبً اىؼَيٞأخ ثنيٞأبد اىزشثٞأخ اىشٝبضأٞخ ىشفأغ  3

 ٍشزشك ؼيٌٞ اىؼبىٚخ٘دح اىَْزح ااىطبىت  فٚ اىز
ٍبٝ٘ 

1217ً 

ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

خبٍؼخ  –ىيجْبد ثبىدضٝشح 

 حي٘اُ

رأأأثٞش إعأأأزخذاً إعأأأزشارٞدٞزِٞ رؼيَٞٞزأأأِٞ ػيأأٚ رَْٞأأأخ ثؼأأأض اىَزغٞأأأشاد  4

 فشدٙ اىَٖبسٝخ ٗاىجذّٞخ ٗاىْفغٞخ ىيزالٍٞز رٗٙ اإلػبقخ اىفنشٝخ
 ّٔٞ٘ٝ

1217ً 

ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

خبٍؼخ  –ىيجِْٞ ثأث٘قٞش 

 اإلعنْذسٝخ

5 Effectiveness of distance education using mobile 
applications on performance level some sports 
activities in P.E. lesson 

 فشدٙ
ْٝبٝش 

1218ً 

Faculty of 
Physical 

Education, Assiut 
university 

6 An instructional strategy using the Internet and 
its effect on performance level of the teaching 
skills for practical education students 

 فشدٙ
إثشٝو 

1218 

Faculty of 
Physical 

Education for 
Girls in Gezira 

7 An electronic program based on reality 
augmented and its effect on the some learning 
outcomes of the internal practical education 
subject for the faculty of P.E students 

 فشدٙ
إثشٝو 

1219 

Faculty of 
Physical 

Education for 
Girls in Gezira 

إداسح ٗرْظٌٞ األّشطخ اىشٝبضٞخ أثْبء رْفٞز دسٗط اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ ىأذٙ  8

 فشدٙ اىحي٘ه  -ٚ ااىَؼ٘قبدٍؼيَٚ اىحيقخ اىثبّٞخ ٍِ ٍشحيخ اىزؼيٌٞ األعبع
 ّٔٞ٘ٝ

1219ً 
 –ميٞخ اىزشثٞخ اىشٝبضٞخ 

 خبٍؼخ اىغبداد
 
 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

 ساةعاً : لجًة شئىى خذنة الهججهع والتٌئة 

 نى رؼقذ انهجُخ
 دانًاً : نا ًسججذ نٌ أعهال 

جبيؼخ انًُٕفٍخ ثشأٌ َقم انغبدح اَرً أعًبؤْى  –ٍذ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ ثخظٕص انفبكظ انٕاسد يٍ انغٍذ أ.د/ ػً 2/1

 ثؼذ يٍ كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ ثبنغبداد انً كهٍخ انزشثٍخ انشٌبضٍخ جبيؼخ انًُٕفٍخ ْٔى :

 د/ ادًذ دهًً غشاة – 0

 د/ سشب ٌذًٍ انذشٌشي - 9

 ٔالء ادًذ طبدٌٕ - 2
 غى انًخزض .ٌشجأ ٌٔؼشع ػهً يجهظ انقانقشاس:  

انطهت انًقذو يٍ انغٍذ أ.د/ ادًذ عؼٍذ خضش سئٍظ يجهظ قغى َظشٌبد ٔرطجٍقبد انًُبصالد ٔانشٌبضبد انًبئٍخ ثخظٕص  2/2

 . دكزٕساِ ( –يب جغزٍش  –ادساط رخظض  انخًبعً انذذٌش نًشدهخ انذساعبد انؼهٍب ) دثهٕو 

 يغ سفغ انًٕضٕع نًجهظ انجبيؼخ . انقشاس:  انًٕافقخ

انطهت انًقذو يٍ انغٍذ أ.د/ ػجذ انذهٍى ٌٕعف سئٍظ قغى ػهٕو انظذخ انشٌبضٍخ ثشأٌ رهجٍخ ادزٍبجبد انقغى يٍ يزطهجبد  2/3

 ٔأدٔاد ٔٔعبئم رؼهًٍٍخ ضشٔسٌخ نهؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ ثبنقغى ػهً انُذٕ انزبنً :

 األدٔاد انًطهٕثخ و

 يجغى كبيم نهجغى 1

 ٍتأجٓضح دٌٍٕخ قبثهخ نهفك ٔانزشك 2

 ٍْكم ػظًً قبثم نهفك ٔانزشكٍت 3

 يجغًبد نًفبطم انجغى انشئٍغٍخ قبثم نهفك ٔانزشكٍت 4
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 افالو رؼهًٍٍخ نالخزجبساد انفغٍٕنٕجٍخ انًخزهفخ 5

 
 أدٍظ انًجهظ ػهًب  .انقشاس:  

مجلس القسم على ترشيح  بشأن الخطاب الهارد من إدارة العالقات الثقافية بشأن مهافقةقرار مجلس قسم العاب القوى   2/4
 . 2022 – 2012م . د / مروى عبد القادر صقر . للبعثات خالل الخطة الخمسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقرار رئيس الجامعة م.د/ مروى عبد القادر صقر . قد تم تهقيع عقهبة التنبيه عليها ، مع العلم بان القرار 5 المهافقة 
 م . ومرفق صهرة من العقهبة .12/2/2014( بتاريخ 1331رقم ) 

 انقشاس : انًٕافقخ ػهً يب جبء ثًذضش قغى َظشٌبد ٔرطجٍقبد انؼبة انقٕي .

 اىثبّٞخ ظٖشاً .... ٗهللا ٗىٚ اىز٘فٞق. اخززَذ اىديغخ فٜ رَبً اىغبػخٍٗب ىٌ ٝغزدذ ٍِ أػَبه 

SQ0000000F1012064ٌَّ٘رج سق 

 11/03/2011   2/0اإلصذاس ا 

 عهٌــــذ الكلٌــــــة لسأنٌــــٌ الهـج       

                  

 ) أ.د/ دمحم طلعح أةى الهعاطى ( ) أ.د/ دمحم اةزاهٌو التاقٌزي (

  


