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الكميو برئءسو السويا اتسوتءل الواكتمر /أحموا كموء

نصءري عميا الكمي مبحضمر كال من السءاة-:
1

السيا -ا0ا /أشرف محما ممسى

السيا -أ.ا /عمءا ابم القءس محما

 -رئي

3

السيا -أ.ا /هءني الاسمقي إبراهي

 -مكي الكمي لماراسءت العميء مالبحمث

5

السيا – أ. .ا /محمما محما لبيب

7

_ مار بقس المنءهج مطر تاري
السيا -ا /منتصر سعاي أحما
وقد أعتذر عي الحضور -:أ.د /احود عجد السالم عطٍتو

2
4
6

السيا -ا0ا /عبا الح سيا عبا البءسط
السيا -أ. .ا /أحما عبا العءطي حسين

_ مكي الكمي لشئمن التعمي مالطالب
قس المنءهج متاري

التربي الريءضي

_ مكي الكمي لشئمن خام المجتم متنمي البيئ
_ قءئ بعم رئي

قس التاريب الريءضي معمم الحرك

 -أقا أستءل مسءعا بقس العمم التربمي مالنفسي

التربي الريءضي

عضما
عضما
عضما
عضما
عضما
عضما
عضما

الووضوع رقن ( -:)1453
التصدٌق على هحضز الجلسخ السبثق رقن ()202
القــــــــــــــــــــزار-:
الوصبدقخ .
==========================================================

أوال  -:هوضوعبد شئوى التعلٍن والطالة-:
الووضوع (-:)1453
ثشأى الٌظش فٖ عؾت هلف أّساق الطبلت /شِبة سهضبى فؤاد الوم٘دذ ثكل٘دخ الزشث٘دخ الشٗبةد٘خ ثمٌدب ثبلفشلدخ
االّلٖ للؼبم الغبهؼٖ 7102/7102م ّرلك العزٌفبر ػذد هشاد الشعْة .
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الزؼل٘ن ّالطالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1453
ثشأى الٌظش فٖ إػبدح الٌظش فٖ ًغت رْصٗغ طالة الفشلخ الضبً٘خ ػلدٔ االلغدبم الؼلو٘دخ ّافدبدح لغدن الوٌدبُظ
ّلغن الزذسٗت ثبإلثمبء ػلٔ الْةغ الؾبلٖ ّػذم الوْافمخ ػلٖ رؼذٗل الٌغت الؾبل٘خ .
القــــــــــــــــــــزار-:

ػذم الوْافمخ ػلٔ رؼذٗل الٌغت الؾبل٘خ هغ رؾفظ الغ٘ذ االعزبر الذكزْس /ػجذ الؾك ع٘ذ ػجذ الجبعظ .
=========================================================
الووضوع (-:)1458
ثشأى الٌظش فٖ رفْٗض الغ٘ذ األعزبر الذكزْس /ػو٘ذ الكل٘خ ثبػزوبد ًز٘غخ الفشلخ الضبً٘دخ دّس عدجزوجش ًّز٘غدخ
الفشلخ الشاثؼخ دّس أكزْثش 7102م ً٘بثخ ػي هغلظ الكل٘خ.
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1459
ثشأى الٌظش فٖ هخبطجخ االلغدبم لزْصٗدغ الودْاد الذساعد٘خ للؼدبم الغدبهؼٖ 7102م7102/م الفصدل الذساعدٖ
الضبًٖ ػلٖ اػضبء ُ٘ئخ الزذسٗظ ثبلكل٘خ.
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ .

=========================================================
الووضوع (-:)1440
ثشددأى الٌظددش فددٖ هخبطجددخ االلغددبم لزؾذٗ دذ اعددوبء الغددبدح اػضددبء ُ٘ئددخ الزددذسٗظ الوٌزددذث٘ي لزددذسٗظ الوددْاد
الذساع٘خ للفصل الذساعٖ الضبًٖ للؼبم الغبهؼٖ 7102م7102/م.
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1442
ثشأى الٌظش فٖ رشش٘ؼ الغ٘ذ االعزبر الذكزْس /ػوبد اثْ المبعن هؾودذ سئد٘ظ لغدن الوٌدبُظ ّطدشق الزدذسٗظ
ثبلكل٘خ لزذسٗظ الغبًت الٌظشٕ لوبدح الزشث٘خ الؾشك٘خ للفشلدخ االّلدٖ ثشدؼجخ الطفْلدخ للفصدل الذساعدٖ االّ
للؼددبم الغددبهؼٖ 7102م7102/م ّرششدد٘ؼ الغدد٘ذ /هؼددشّ هؾوددذ هؼددشّ عددبد الوددذسط الوغددبػذ ثبلمغددن
لزذسٗظ الغبًت الؼولٖ لٌفظ الوبدح.
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1441
ثشأى الٌظش فٖ الزشك٘ل الومزشػ للغبى هغزشبسٕ ارؾبد الطالة للؼبم الغدبهؼٖ 7102/7102م ػلدٖ الٌؾدْ
الزبلٖ :
الفشلخ
م االعن
هغزشبس ػبم االرؾبد
 0أ .د /اشش هؾوذ هْعٖ
هغزشبس لغٌخ الٌشبط الؼلوٖ
 7أ.د /ػوبد أثْ المبعن هؾوذ
هغزشبس اللغٌخ الفٌ٘خ
 3ا.د /اؽوذ ػجذ الغالم ػط٘زْ
هغزشبس اللغٌخ االعزوبػ٘خ ّالشؽالد
 4أ.م.د /هؾوْد هؾوذ لج٘ت
 5د /هؾوذ خضشٕ هؾوذ ػشاثٖ هغزشبس اللغٌخ الضمبف٘خ
هغزشبس لغٌخ الغْالخ ّالخذهخ الؼبهخ
 6دُ /شبم اعبهخ ػجذ الشاةٖ
هغزشبس لغٌخ االعش
 2د /الششٗف هؾوذ اؽوذ
هغزشبس اللغٌخ الشٗبة٘خ
 2د /هؾوذ اؽوذ ُوبم
القــــــــــــــــــــزار-:

الوْافمخ .
=========================================================
ثبًٍب  -:هوضوعبد شئوى الدراسبد العلٍب والجحوث-:
الووضوع (-:)1445
ثشأى الٌظش فٖ هٌؼ الجبؽش/هؾوْد عؼذٕ هؾوذ ػجذ الشاصق الوم٘دذ مهدي الخدبسطق ثمغدن ػلدْم الصدؾخ
الشٗبة٘خ مرخصص ػلْم الصؾخ الشٗبةد٘خق ّػٌدْاى الشعدبلخ " ردأص٘ش ثشًدبهظ ردأُ٘لٖ ثبعدزخذام رمٌ٘دخ
الزغِ٘الد الؼصج٘خ الؼضل٘خ للوغزمجالد الؾغ٘خ ػلٔ الؼضلَ الضدبهخ للفخدز الوصدبثخ ثدبلزوضق" دسعدخ
الوبعغز٘ش فٖ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ؽ٘ش روذ هٌبلشخ الشعبلخ ْٗم الغجذ الوْافك 7102/2/0م.
القــــــــــــــــــــزار-:
ْٗصٔ هغلظ الكل٘خ ثوٌؼ الجبؽش دسعخ الوبعغز٘ش هغ سفغ األهش إلٔ الغ٘ذ األعزبر الذكزْس /سئ٘ظ الغبهؼخ .
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الووضوع (-:)1444
ثشأى الٌظدش فدٖ رشدك٘ل لغٌدخ الوٌبلشدخ ّالؾكدن للجبؽضدخ /أعدوبء ػجدذالؼب هؾودْد الوم٘دذ مهدي الخدبسطق
ثمغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ ّهْةْع الجؾش ثؼٌْاى " الضمبفخ الصؾ٘خ ّالغزائ٘خ ّػاللزِوب ثبألًودبط
الغغو٘خ لذٓ طبلجبد عبهؼخ عٌدْة الدْادٕ " للؾصدْ ػلدٔ دسعدخ الوبعغدز٘ش فدٖ الزشث٘دخ الشٗبةد٘خ
ػلٔ إى رزكْى لغٌخ الوٌبلشخ هي الغبدح-:
أعزبر فغْ٘لْع٘ب الشٗبةخ ثمغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ للجٌد٘ي
أ.د /أؽوذ ًصش الذٗي ع٘ذ
مهٌبلشب ً ّسئ٘غبًق
ثبلِشم عبهؼخ ؽلْاى
أعدزبر اإلصددبثبد الشٗبةدد٘خ ّالزأُ٘ددل الجددذًٖ ق ّسئدد٘ظ لغددن ػلددْم الصددؾخ الشٗبةدد٘خ
أ.د/أؽوذ ػجذ الغالم ػط٘زْ
مهششفب ًق
ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ثمٌب عبهؼخ عٌْة الْادٕ
أ.م.د/أؽوذ ػجذالؼبطٖ ؽغ٘ي أعزبر ػلن الٌفظ الشٗبةٖ الوغبػذ ثمغن الؼلْم الزشثْٗخ ّالٌفغ٘خ الشٗبة٘خ ثكل٘خ
مهششفب ًق
الزشث٘خ الشٗبة٘خ ثمٌب عبهؼخ عٌْة الْادٕ
أعددزبر اإلصددبثبد الشٗبةدد٘خ ّالزأُ٘ددل الجددذًٖ الوغددبػذق لغددن ػلددْم الصددؾخ الشٗبةدد٘خ
أ.م.د/هؾوْد فبسّق صجشٍ
مهٌبلشبق
ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ عبهؼخ أعْ٘ط
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .
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الووضوع (-:)1443
ثشأى الٌظش فٖ اػبدح اػزوبد رشك٘ل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾكن للجبؽضخ /أه٘شح ػجذ الوٌؼن الشش٘ذٕ الوم٘ذح
مهي الخبسطق ثمغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ ّرلك لوشّس هذح صالصخ أشِش ّػٌْاى الشعبلخ " رأص٘ش
ثشًبهظ روشٌٗبد الُْائ٘خ ػل ٔ ثؼض الوزغ٘شاد الوٌبػ٘خ لذٓ طبلجبد الوشؽلخ اإلػذادٗخ " للؾصْ
ػلٔ دسعخ الوبعغز٘ش فٖ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ػلٔ إى رزكْى لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾكن هي الغبدح-:
هصطفٖ أعزبر الزشث٘خ الصؾ٘خ ّسئ٘ظ لغن ػلْ الصؾخ الشٗبة٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ
أ.دً/بصش
مهششفب ً ّسئ٘غبًق
عبهؼخ الوٌ٘ب
الغْٗفٖ
أعزبر فغْ٘لْع٘ب الشٗبةخ ثمغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ
أ.د/هؾغي إثشاُ٘ن أؽوذ
مهٌبلشبًق
عبهؼخ الوٌ٘ب
أعزبر ثْ٘لْع٘ب الشٗبةخ ّّك٘ل كل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ لشئْى خذهخ الوغزوغ ّرٌو٘خ
أ.د/هؾوذ عؼذ إعوبػ٘ل
مهٌبلشبًق
الج٘ئخ عبهؼخ ثٌِب
أ.د/أؽوذ ػجذ الغالم ػط٘زْ أعزبر اإلصبث بد الشٗبة٘خ ّالزأُ٘ل الجذًٖ ّسئ٘ظ لغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ
مهششفبًق
ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ثمٌب عبهؼخ عٌْة الْادٕ
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ ّػلٔ اى ٗزن رغل٘ن ًغخخ هي الشعبلخ الٔ الغ٘ذ أ.دّ /ك٘ل الكل٘خ للذساعبد الؼل٘ب ّالجؾدْس هدغ خطدبة
الزشك٘ل هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .
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الووضوع (-:)1443
ثشأى الٌظش فٖ إػبدح اػزوبد رشك٘ل لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾكن للجبؽش /عؼذ هصطفٖ هؾوذ خل٘فخ الوم٘ذ
مهي الخبسطق ثمغن الزذسٗت الشٗبةٖ ّػل ْم الؾشكخ ّرلك لوشّس هذح صالصخ أشِشػلٔ اػزوبد
الزشك٘ل ّػٌْاى الشعبلخ " رأص٘ش ثشًبهظ رذسٗجٖ للمْح الوو٘ضح ثبلغشػخ هغ رؾو٘ل الؼضالد
ثبلكشٗبر٘ي ػلٔ هغزْٕ االداء الوِبسٓ لٌبشئٖ كشح المذم " للؾصْ ػلٔ دسعخ الوبعغز٘ش فٖ الزشث٘خ
الشٗبة٘خ ػلٔ إى رزكْى لغٌخ الوٌبلشخ ّالؾكن هي الغبدح-:
أعزبر الزشث٘خ الصؾ٘خ ثمغن ػلْم الصؾخ الشٗبة٘خ ّػو٘ذ كل٘خ الزشث٘خ
أ.د/ػجذالشؽوي ػجذ الجبعظ هذًٖ
مهششفب ً ّسئ٘غبًق
الشٗبة٘خ ثأعْاى عبهؼخ أعْاى
أعزبر الزشث٘خ الصؾ٘خ ّسئ٘ظ لغن ػلْ الصؾخ الشٗبة٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ
أ.دً/بصش هصطفٖ الغْٗفٖ
مهٌبلشبقً
الشٗبة٘خ عبهؼخ الوٌ٘ب
أعزبر الزذسٗت الشٗبةٖ ّػلْم الؾشكخ ّّك٘ل الكل٘خ لشئْى الزؼل٘ن
أ.د/أشش هؾوذ هْعٔ
ّالطالة ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ثمٌب عبهؼخ عٌْة الْادٕ مهششفب ًق
أعزبر الزذسٗت الشٗبةٖ الوغبػذ ّسئ٘ظ لغن الزذسٗت الشٗبةٖ ّػلْم
أ.م.د/هؾوْد هؾوذ لج٘ت عل٘وبى
مهٌبلشب ًق
الؾشكخ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبة٘خ ثمٌب عبهؼخ عٌْة الْادٕ
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ ّػلٔ اى ٗزن رغل٘ن ًغخخ هي الشعبلخ الٔ الغ٘ذ أ.دّ /ك٘ل الكل٘خ للذساعبد الؼل٘ب ّالجؾدْس هدغ خطدبة
الزشك٘ل هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .

الووضوع (-:)1443
ثشددأى الٌظددش فددٖ الغددذاّ الذساعدد٘خ الخبصددخ ثبلذساعددبد الؼل٘ددب مدثلددْم– هبعغددز٘ش– دكزددْساٍق للؼددبم
الغبهؼٖ 7102/7102م .
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .
الووضوع (-:)1448
ثشدددأى الٌظدددش فدددٖ اًزدددذاة أػضدددبء ُ٘ئدددخ الزدددذسٗظ هدددي الخدددبسط للذساعدددبد الؼل٘دددب للؼدددبم الغدددبهؼٖ
7102/7102م.
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .
الووضوع (-:)1449
ثشددأى الٌظددش فددٖ هْػددذ ػمددذ االخزجددبس الزددأُ٘لٖ لطددالة الددذكزْساٍ الوزمددذه٘ي للم٘ددذ فددٖ الؼددبم الغددبهؼٖ
7102/7102م ّرلك خال شِش ًْفوجش 7102م .
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .

الووضوع (-:)1430
ثشأى الٌظش فٖ رشك٘ل اللغبى الخبصخ ثبلومبثلخ الشخص٘خ للطالة الوزمذه٘ي لوشؽلزٖ الذثلْم
ّالوبعغز٘ش ّرلك فٖ الفزشح هي ْٗم الغجذ الوْافك 7102/2/77م إلٔ ْٗم االصٌ٘ي 7102/2/74م
ُّٖ ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ-:
 -2أوالً :قسن الوٌبهج وتدرٌس التزثٍخ الزٌبضٍخ لوزحلتً الدثلوم والوبجستٍز
 -0أ.د/ػوبد أثْ المبعن هؾوذ
 -7أ.دُ /بًٖ الذعْلٖ إثشاُ٘ن
 -3أ.د/أؽوذ كوب ًصبسٕ
ثبًٍبً :قسن التدرٌت الزٌبضً وعلوم الحزكخ لوزحلتً الدثلوم والوبجستٍز
 -0أ.دُ/بًٖ الذعْلٖ إثشاُ٘ن
 -7أ.د/أشش

هؾوذ هْعٖ

 -3أ.م.د/هؾوْد هؾوذ لج٘ت
ثبلثبً :قسن اإلدارح الزٌبضٍخ والتزوٌح الزٌبضً لوزحلتً الدثلوم والوبجستٍز
 -1أ.د/أؽوذ كوب ًصبسٕ
 -2أ.دُ /بًٖ الذعْلٖ إثشاُ٘ن
 -3أ.د/ػجذ الؾك ع٘ذ ػجذ الجبعظ
راثعبً :قسن علوم الصحخ الزٌبضٍخ لوزحلتً الدثلوم والوبجستٍز
 -0أ.د/أؽوذ كوب ًصبسٕ
 -7أ.دُ /بًٖ الذعْلٖ إثشاُ٘ن
 -3أ.د/أؽوذ ػجذ الغالم ػط٘زْ
خبهسبً :قسن العلوم التزثوٌخ والٌفسٍخ السلوكٍخ الزٌبضٍخ لوزحلتً الدثلوم والوبجستٍز
 -1أ.د/أؽوذ كوب ًصبسٓ
 -2أ.د /أشش

هؾوذ هْعٖ

 -3أ.م.د/أؽوذ ػجذ الؼبطٖ ؽغ٘ي
القــــــــــــــــــــزار-:
الوْافمخ هغ سفغ االهش للغ٘ذ االعزبر الذكزْسً /بئت سئ٘ظ الغبهؼخ لشئْى الذساعبد الؼل٘ب ّالجؾْس .

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /منتصر سعدي أمحد

أ.د /أمحد كمال نصارى

