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الكميع برئاسع السعيا اتسعتال العاكتور /أحمعا كمعا

نصاري عميا الكمي وبحضور كال من السااة-:
1

السيا -ا0ا /أشرف محما موسى

3

السيا -أ.ا /هاني الاسوقي إبراهيم

2

السيا -أ.ا /عماا ابو القاسم محما

_ وكي الكمي لشئون التعميم والطالب
 -رئي

قسم المناهج وتاري

التربي الرياضي

 -وكي الكمي لماراسات العميا والبحوث

4

السيا -ا0ا /عبا الحق سيا عبا الباسط

5

السيا -ا0ا /احما عبا السالم عطيتو

_ قائم بعم رئي

7

السيا -أ.م.ا /أحما عبا العاطي حسين

 -أقام أستال مساعا بقسم العموم التربوي والنفسي

6
8

السيا – أ.م.ا /محموا محما لبيب
السيا -ا /محما خضري محما

_ وكي الكمي لشئون خام المجتم وتنمي البيئ
_ قائم بعم رئي

_ مار

قسم عموم الصح

قسم التاريب الرياضي وعموم الحرك

بقسم المناهج وطرق تاري

التربي الرياضي

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

الووضوع رقن ( -:)1141
التصديق على هحضر الجلسة السبثق رقن ()403
القــــــــــــــــــــرار-:
الوصبدقة .
==========================================================

أوال  -:هوضوعبت شئوى التعلين والطالة-:
الووضوع (-:)1145
ثشأن النظر فيٍ رغُُير اضيا اللبلجيخ /يبلُيخ ضيلُ بديً بجي الميرَا اللفُي ح ثبللرةيخ الضبلضيخ ةطيا ايةا ح الرَبػيُخ
لُظجؼ أضلهب ثل الزغُُر (رطنُا ضلُ بدً بج المرَا ) وذلك ثنبء بدٍ طى ح رظؾُؼ ورضجُذ وإثلبل الفُ
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1144
ثشأن النظر فٍ ضؾت مدف أو اق اللبلت /بج الرؽلن شيربٍ أؽلي ػيىان اللفُي ثبللرةيخ الضب ُيخ ثمدُيخ
الزرثُخ الرَبػُخ وذلك لزف َله الً كدُخ اللت ث ولخ وضُب .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1147
ثشأن النظر فٍ ضؾت مدف أو اق اللبلت /مؾلي ثُيع مؾلي عيبة الميرَا اللفُي ثبللرةيخ الضب ُيخ ثمدُيخ الزرثُيخ
الرَبػُخ وذلك لزف َله الً كدُخ الظُ لخ ث ولخ الطىةان .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1148
ثشأن النظر فٍ الغ اول الخبطخ ثبيمزؾب بد الللدٍ لدلظل ال اضٍ ايول لدلبم الغيبملٍ 8102/8102م
وبدً أن رج أ ايمزؾب بد الللدُخ ابزجب ا من َىم الضالصبء اللىافق 8102/08/85م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .

=========================================================
الووضوع (-:)1149
ثشييييأن النظيييير فييييٍ الغيييي اول الخبطييييخ ثبيمزؾب ييييبد النظرَييييخ لدلظييييل ال اضييييٍ ايول لدلييييبم الغييييبملٍ
8102/8102م وبدً أن رجأ ايمزؾب بد النظرَخ ابزجب ا من َىم الخلُص اللىافق 8102/0/3م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1170
ثشأن النظر فٍ رشمُل لغبن الزظؾُؼ ةو َنبَر 8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1174
ثشأن النظر فٍ رشمُل لغبن امزؾب بد ةو َنبَر 8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن الزلدُا واللالة .
=========================================================
الووضوع (-:)1171
ثشأن النظر فٍ ابزلبة زُغخ اللرةخ الراثلخ ةو أكزىثر 8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1173
ثشأن النظر فٍ ؽرمبن اللالة اللزغُجُن بن أةاء ايخزجب اد الللدُخ (اخزجيب اللظيل ال اضيٍ ايول) مين
ةخيييىل ايمزؾب يييبد النظرَيييخ لييينلص الليييبةح اللزغُيييت ثهيييب بلدُيييب لدلظيييل ال اضيييٍ ايول لدليييبم الغيييبملٍ
8102/8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1171
ثشييأن النظيير فييٍ ري َت اللييالة لدلييرق ال اضييُخ ثبلمدُييخ بدييً ايخزجييب اد الزييٍ ضييى رظييؾؼ الُمزرو ُييب
لدلظل ال اضٍ ايول لدلبم الغبملٍ 8102/8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ .
=========================================================
الووضوع (-:)1175
ثشأن النظر فيٍ الليككرح اللف ميخ مين الطيُ ايضيزبذ الي كزى  /ئيُص ةطيا اللنيبةظ والخبطيخ ثببزيكا الطيُ
ال كزى  /مظللٍ ؽه اللنز ة لزي َص مفير الهيىكٍ لدلرةيخ الضبلضيخ والراثليخ ثمدُيخ الزرثُيخ الرَبػيُخ ثفنيب
ةطا اللنبةظ ور َص الزرثُخ الرَبػُخ لدلبم الغبملٍ 8102/8102م وةبم ثئضينبة اللفير اد لدطيُ ايضيزبذ
ال كزى  /ةب ٍ ال ضىةٍ إثراةُا .
القــــــــــــــــــــرار-:

ب م اللىاففخ مع اضنبة اللفر اد الً الطُ ال كزى  /خبل اثى الطلىة بج هللا عبملخ أضُىؽ .
=========================================================
الووضوع (-:)1174
ثشأن النظر فٍ اللككرح اللف مخ من الطُ ايضزبذ الي كزى  /ئيُص ةطيا اللنيبةظ والخبطيخ ثزلُيُن بي ة ()8
ملُ ي َُن ثفطييا اللنييبةظ لدلييبم الغييبملٍ 8102/8102م وذلييك وففييب لدخلييخ الخلطييُخ والزييٍ ضييجق وأن وافييق
بدُهب مغدص المدُخ ةا ( )32ثزب َخ 8103/5/02م .
القــــــــــــــــــــرار-:

ايلزسام ثبلخلخ الخلطُخ لدغبملخ ثزلُُن واؽ ملُ فٍ كل ةطا .
=========================================================

ثبًيب  -:هوضوعبت شئوى الدراسبت العليب والجحوث-:
الووضوع (-:)1177
ثشأن النظير فيٍ مينؼ الجبؽضيخ /هيبة بجي الرؽُا بجي اليرؽُا أثيى اللغي اللي ش اللطيبب ثفطيا اللنيبةظ
ور َص الزرثُخ الرَبػُخ (رخظض اللنبةظ ور َص الزرثُخ الرَبػيُخ ) وبنيىان الرضيبلخ ق مفير
إلمزرو ييٍ مفزييرػ لرَبػييخ الهييىكٍ فييٍ ػييىء ملييبَُر الغييىةح ق ة عييخ ال ي كزى ا فييٍ فدطييلخ الزرثُييخ
الرَبػُخ ؽُش رلذ منبةشخ الرضبلخ َىم الضالصبء اللىافق 8102/2/85م.
القــــــــــــــــــــرار-:
وافق مغدص المدُخ ثلنؼ الجبؽضخ ة عخ ال كزى ا مع فع األمر إلً الطُ األضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .

الووضوع (-:)1178
ثشأن النظر فٍ منؼ الجبؽش /مؾل بُبة أمغ ثركبد الللُي ثفطيا اللنيبةظ وري َص الزرثُيخ الرَبػيُخ
(رخظض اللنبةظ ور َص الزرثُخ الرَبػُخ ) وبنيىان الرضيبلخ ق فببدُيخ الزغكَيخ اللطيجفخ والراعليخ
الل بلخ ثبلملجُىرر بدً الزؾظُل الللرفٍ ورلدا ثلغ اللهب اد األضبضُخ فٍ كيرح الفي م لي ي ؽيالة
كدُخ الزرثُخ الرَبػيُخ ثفنيب ق ة عيخ اللبعطيزُر فيٍ الزرثُيخ الرَبػيُخ ؽُيش رليذ منبةشيخ الرضيبلخ َيىم
الطجذ اللىافق 8102/2/82م.
القــــــــــــــــــــرار-:
وافق مغدص المدُخ ثلنؼ الجبؽش ة عخ اللبعطزُر مع فع األمر إلً الطُ األضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .

الووضوع (-:)1179
ثشييأن النظيير فييٍ ميينؼ الجبؽييش /مؾل ي ؽدلييذ كبمييل مؾل ي اللفُ ي (ميين الخييب ط) ثفطييا بدييىم الظييؾخ
الرَبػيُخ (رخظيض بديىم الظييؾخ الرَبػيُخ) وبنيىان الرضيبلخ ق رييأصُر ثر يبمظ ريأةُدٍ مفزيرػ بدييً
الركجييخ اللظييبثخ ثبلرثييبؽ الظييدُجٍ األمييبمٍ لدلييرح الضب ُييخ لالبجييٍ كييرح الف ي م ق ة عييخ اللبعطييزُر فييٍ
الزرثُخ الرَبػُخ ؽُش رلذ منبةشخ الرضبلخ َىم األؽ اللىافق 8105/5/02م.
القــــــــــــــــــــرار-:
وافق مغدص المدُخ ثلنؼ الجبؽش ة عخ اللبعطزُر مع فع األمر إلً الطُ األضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .

الووضوع (-:)1180
ثشأن النظر فٍ منؼ الجبؽش /إثراةُا ةضيىةٍ مؾلي اؽلي اللفُي (مين الخيب ط) ثفطيا ادةا ح الرَبػيُخ
والزروَؼ (رخظض ادةا ح الرَبػُخ) وبنىان الرضبلخ ق إضزرارُغُخ مفزرؽيخ لزطيىَق وؽي اد الليت
الرَبػٍ الزبثلخ لىزا ح الشجبة والرَبػخ ثلؾبفظبد عنىة الظيلُ ق ة عيخ اللبعطيزُر فيٍ الزرثُيخ
الرَبػُخ ؽُش رلذ منبةشخ الرضبلخ َىم األؽ اللىافق 8102/01/2م.
القــــــــــــــــــــرار-:
وافق مغدص المدُخ ثلنؼ الجبؽش ة عخ اللبعطزُر مع فع األمر إلً الطُ األضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .

الووضوع (-:)1184
ثشأن النظر فٍ منؼ الجبؽش /مؾل بج الؾلُ مؾل بديٍ اللفُي (مين الخيب ط) ثفطيا ادةا ح الرَبػيُخ
والزيييروَؼ (رخظيييض ادةا ح الرَبػيييُخ) وبنيييىان الرضيييبلخ ق ادةا ح ثيييبلزلمُن وبالةزهيييب ثبي زليييبء
الزنظُلييٍ ل ي ي اللييبمدُن ثل ي َرَبد الشييجبة والرَبػييخ ثظييلُ مظييرق ة عييخ اللبعطييزُر فييٍ الزرثُييخ
الرَبػُخ ؽُش رلذ منبةشخ الرضبلخ َىم األؽ اللىافق 8102/01/2م.
القــــــــــــــــــــرار-:
وافق مغدص المدُخ ثلنؼ الجبؽش ة عخ اللبعطزُر مع فع األمر إلً الطُ األضزبذ ال كزى  /ئُص الغبملخ .

الووضوع (-:)1181
ثشييأن النظيير فييٍ اللييككرح الييىا ةح ميين الطييُ األضييزبذ ال ي كزى  /ئييُص ةطييا بدييىم الظييؾخ الرَبػييُخ
ثخظىص رؾىَل اللبلت/إثراةُا ؽبم مظللٍ اللفُ (من الخب ط) ثفطا بدىم الظؾخ الرَبػيُخ مين
كدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب عبملخ عنىة الىاةٌ إلً كدُخ الزرثُخ الرَبػيُخ عبمليخ أضيىان ظيرا أ يه ةي
ا هً رلهُ ٌ اللبعطزُر اللرةخ األولً والضب ُخ ولا َطغل فلخ ثؾش ؽزً اِن ؽُش أ يه َلليل ثغبمليخ
أضىان رطهُال فٍ مزبثلخ ة اضزه فٍ المدُخ .
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .

0
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الووضوع (-:)1183
ثشأن النظر فٍ اللككرح الىا ةح من الطُ األضزبذ ال كزى  /ئيُص ةطيا اللديىم الزرثىَيخ والنلطيُخ الرَبػيُخ
ثخظىص رشمُل لغنخ اللنبةشخ والؾميا لدجبؽيش /ميب ع مهي ٌ منيبؽٍ اللغليٍ اللفُي (مين الخيب ط) ثفيسطا
اللدييىم الزرثىَييخ والنلطييُخ الرَبػييُخ رخظييض(بدا لييص الرَبػييٍ) وبنييىان الرضييبلخ ق األميين النلطييٍ
وبالةزه ثبييزراة وةافلُخ اي غبز ل ي ملدلٍ الزرثُخ الج ُخ ثبللرؽدخ الضب ىَخ ث ولخ المىَيذ ق لدؾظيىل
بدً ة عخ ال كزى ا فٍ الزرثُخ الرَبػُخ بدً إن رزمىن لغنخ اللنبةشخ من الطبةح-:
أضزبذ بدا النلص الرَبػٍ وبلُ كدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب
أ.ة /أؽل كلبل ظب ٌ
(مشرفب و ئُطب)
عبملخ عنىة الىاةٌ
أضزبذ بدا النلص الرَبػٍ و ئُص ةطا أطىل الزرثُخ الرَبػُخ
أ.ة /مغ ٌ ؽطن َىضف
(مشرفب)
ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثبثٍ ةُر عبملخ ادضمن َخ ضبثفب
أضييزبذ بدييا اليينلص الرَبػييٍ و ئييُص ةطييا اللدييىم الزرثىَييخ والنلطييُخ الرَبػييُخ ثمدُييخ
أ.ة /بج الؾمُا زق بج الؾمُا
(منبةشب)
عبملخ أضُىؽ
الزرثُخ الرَبػُخ
أضييزبذ بدييا اليينلص الرَبػييٍ اللطييبب ثفطييا اللدييىم الزرثىَييخ والنلطييُخ الرَبػييُخ ثمدُييخ
أ.م.ة/أؽل بج اللبؽٍ ؽطُن
(منبةشب)
الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب عبملخ عنىة الىاةٌ
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .

الووضوع (-:)1181
ثشييأن النظيير فييٍ اللييككرح الييىا ةح ميين الطييُ األضييزبذ ال ي كزى  /ئييُص ةطييا اللدييىم الزرثىَييخ والنلطييُخ
الرَبػييُخ ثخظييىص رشييمُل لغنييخ اللنبةشييخ والؾمييا لدجبؽييش /بج ي هللا اثنُييخ ييسال الظييدُدٍ اللفُ ي (ميين
الخيب ط) ثفيسطا اللدييىم الزرثىَيخ والنلطييُخ الرَبػيُخ رخظييض(بدا ليص الرَبػييٍ) وبنيىان الرضييبلخ ق
فببدُييخ الييكاد وبالةزهييب ثبلزظييى اللفدييٍ والضفييخ ثييبلنلص ل ي ي ملدلييٍ الزرثُييخ الج ُييخ ث ولييخ المىَييذ ق
لدؾظىل بدً ة عخ ال كزى ا فٍ الزرثُخ الرَبػُخ بدً إن رزمىن لغنخ اللنبةشخ من الطبةح-:
أضزبذ بدا النلص الرَبػٍ وبلُ كدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب
 0أ.ة /أؽل كلبل ظب ٌ
 8أ.ة /مغ ٌ ؽطن َىضف
 3أ.م.ة /بج اللؾطن اش اللبزمٍ
 4أ.م.ة/أؽل بج اللبؽٍ ؽطُن

(مشرفب و ئُطب)
عبملخ عنىة الىاةٌ
أضزبذ بدا النلص الرَبػٍ و ئُص ةطا أطىل الزرثُخ الرَبػيُخ ثمدُيخ الزرثُيخ الرَبػيُخ
(منبةشب)
ثبثٍ ةُر عبملخ ادضمن َخ ضبثفب
(مشرفب)
مطزشب الزفىَا وعىةح الجؾىس ثىزا ح الزرثُخ ث ولخ المىَذ
أضييزبذ بدييا اليينلص الرَبػييٍ اللطييبب ثفطييا اللدييىم الزرثىَييخ والنلطييُخ الرَبػييُخ ثمدُييخ
(منبةشب)
الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب عبملخ عنىة الىاةٌ

القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .
الووضوع (-:)1185
ثشييأن النظيير فييٍ اللييككرح الييىا ةح ميين الطييُ األضييزبذ ال ي كزى  /ئييُص ةطييا بدييىم الظييؾخ الرَبػييُخ
ثخظىص رل َل رشمُل لغنخ اللنبةشخ والؾما لدجبؽضخ /أمُرح بج اللنلا الرشُ ٌ اللفُ ح (من الخيب ط)
ثفطا بدىم الظؾخ الرَبػُخ وبنىان الرضبلخ ق رأصُر ثر بمظ رلرَنبد يةىائُخ بدً ثلغ اللزغُيراد
اللنببُخ ل ي ؽبلجبد اللرؽدخ ادب اةَخ ق لدؾظىل بدً ة عخ اللبعطزُر فيٍ الزرثُيخ الرَبػيُخ وذليك
ثطييجت ابزييكا األضييزبذ ال كزى /مؾل ي ضييل إضييلببُل ثطييجت أييرو خبطييخ بدييً أن َمييىن ث ي ي منييه
األضزبذ ال كزى  /مؾل مؾل بدٍ بدً إن رزمىن لغنخ اللنبةشخ والؾما من الطبةح-:
أضييزبذ الزرثُيييخ الظيييؾُخ و ئيييُص ةطيييا بديييى الظيييؾخ الرَبػيييُخ ثمدُيييخ الزرثُيييخ
 0أ.ة /بطر مظللٍ الطىَلٍ
(مشرفب و ئُطب)
الرَبػُخ عبملخ اللنُب
 8أ.ة/مؾطن إثراةُا أؽل
 3أ.ة/أؽل بج الطالم بلُزى
 4أ.م.ة/مؾل مؾل بدٍ

أضزبذ فطُىلىعُب الرَبػخ ثفطا بدىم الظؾخ الرَبػُخ ثمدُخ الزرثُخ الرَبػيُخ
(منبةشب)
عبملخ اللنُب
أضيييزبذ ادطيييبثبد الرَبػيييُخ والزأةُيييل الجييي ٍ و ئيييُص ةطيييا بديييىم الظيييؾخ
الرَبػُخ ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب عبملخ عنىة الىاةٌ (مشرفب)
أضزبذ مطبب ثفطا بدىم الظؾخ الرَبػُخ ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ
(منبةشب)
عبملخ اللنُب

القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .

الووضوع (-:)1184
ثشأن النظر فٍ ةُ اللالة ثلرؽدخ ال ثدىم ثبألةطيبم اللدلُيخ رخظيض ( َبػيخ م ضيُخ – ري َت َبػيٍ –
إطبثبد َبػُخ) لدلبم الغبملٍ 8102/8102م وةا كبِرٍ -:
م

الورحلة

0

مرؽدخ ال ثدىم

القسن

رخظض َبػخ م ضُخ

رخظض إطبثبد َبػُخ

رخظض ر َت َبػٍ

االسن
اضلبء ؽل ي بج الرضىل مه ي
اَلبن ث ٌ بدٍ بج اللزبػ
أم كدضىم بدىا ٍ أمُن مؾل بدىا ٍ
اؽل بجبش بج الدلُف كُال ٍ
اؽل بس ال َن مؾل مؾل
اؽالم اؽل شبكر اؽل
اؽل مؾل فزؾً مؾل
ا َظ ؽطن بسح َبػك
اضلبء فراط مؾل بدً
الؾطُن ضُ اؽل مجب ك
ثطنذ بج الدلُف اؽل مؾلىة
خبل خؼرٌ بج خدُل
ا ا بج اللدُا الى ةا ٍ اثراةُا
فُ بطر ةبضا علله
زَنت مؾلىة مؾل األمُر مؾل
ضؾر خرَشٍ مؾلىة مؾلىأ
ضلر ؽلبم الى ةا ً ةرَ ي
طلبء بج النبطر عبثر مظللٍ
بلر بج الرؽُا اللُرٌ بج هللا
بجُر مؾلىة بلر فبػل
بال ؽطُن بج هللا يجبشٍ
مؾلىة بج الرؽُا لُا مؼبن
مرو مؾل بىع مؾل
ةبله بج الللُن بدٍ زَن اللبث َن
ولُ بج الؾلُ عالل مؾل
أضلبء ثُع أؽل إثراةُا
اؽل علبل بج هللا صبثذ
اؽل بج الطزب مؾل بدٍ
الج ي ؽطُن الج ي رىفُق
السةراء ؽل ٌ ؽطن ط َق
امب ٍ بج الجبضؾ خدُله الطُ
ؽطبم خدف ؽطن اؽل
ؽبة اللبةر مؾل الطنىضً اللبةر
ؽبة مؾل ؽبفظ مؾلىة
ؽب ق ضُ ى مؾلىة
بج الرؽلن اؽل الطُ مؾل
مؾل بالء ال َن أؽل ببشى
مُر ب مؾلىة مؾل طبلؼ
هً مؾل بج الهبةي الظبةق
أضلبء ؽل ون ؽبم
امنه بسح ط َق بج الدلُف
مؼبن مؾل ؽبَع مؾل
مؾل أثى الؾل بج اللسَس بدٍ
أؽل مؾل شؾبره مؾل
أمب ٍ بج اللسَس الطُ بج اللسَس
اضراء ثخُذ اؽل ؽطُن
ضلُ اثراةُا ضلُ اثراةُا
بج الرؽلن اؽل عبثر بج الرؽلن
مؾلىة مؾل لر مؾل

القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .

0

الووضوع (-:)1187
ثشأن النظر فٍ ةُ اللالة ثبللبعطزُر (اللرؽدخ األوليً) ثبألةطيبم اللدلُيخ (ري َص – ري َت  -إةا ح
– بدىم الظؾخ – اللدىم الزرثىَخ والنلطُخ ) لدلبم الغبملٍ 8102/8102م وةا كبِرٍ -:
اؽل مؾل ؽطُن خدُل
آَبد ؽلزى بجبش ضلُ
ةطا اللنبةظ ور َص الزرثُخ الرَبػُخ أَخ أثى الؾطن الشبذلٍ أؽل
اَلبن أؽل مؾل الطُ
ىػ اؽل مؾل ؽطن
اؽل َؾً ضدُا اؽل
اَخ بمبشه بجبش مؾل
ةطا بدىم الظؾخ الرَبػُخ
ؽبة منظى مغرثٍ اؽل
زَنت مؾل ؽطُن خدُل
زَنت مؾل َى ص ضرؽبن
(ملُ )
خبل ؽل هللا ثهُظ اؽل
بلرو مؾل اؽل فرط
مؾلي
كيرَا مؾلي أشير
ةطا الز َت الرَبػٍ وبدىم الؾركخ مظللٍ
اللبعطزُر
مؾلىة مؾل بضلبن اؽل
مظللٍ شمرٌ بج الللدت
آمُن
َبضر ضل مؾلىة مؾل
اؽل ؽغبط مؾل مؾل
الؾطُنً فريدً ؽطن ػىان
الطُ بج الرؽُا مؾلىة ضدُا اؽل
ةطا اللدىم الزرثىَخ والنلطُخ الطدىكُخ ةَنب اؽل فؤاة مؾل
ضلر بلبة أؽل زكٍ
(ملُ )
مؾل خُرٌ فؤاة النغب
عبة ببؽف عبة بدٍ
ةطا ادةا ح الرَبػُخ والزروَؼ
مؾلىة بج اللزبػ مؾل َىضف
ملزس شؾبره اثراةُا اؽل
وضبم َبضُن مؾل اضلببُل
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .
الووضوع (-:)1188
ثشأن النظر فٍ اللككرح الىا ةح من الطُ األضزبذ الي كزى  /ئيُص ةطيا اللنيبةظ وري َص الزرثُيخ الرَبػيُخ
ثخظىص ابزكا الطُ األضزبذ ال كزى  /مؾلىة بج الؾدُا بج المرَا أضزبذ اللنبةظ وؽيرق الزي َص ثمدُيخ
الزرثُخ الرَبػُخ أضُىؽ بن الز َص ثبلمدُخ للرؽدخ اللبعطزُر والي كزى ا لدليبم الغيبملٍ 8102/8102م
وةييبم ثئضيينبة مفيير اد ضييُبةره لدطييُ األضييزبذ ال ي كزى  /مظييللٍ أؽل ي بج ي الىةييبة أضييزبذ اللنييبةظ وؽييرق
الز َص ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ ثأضُىؽ.
القــــــــــــــــــــرار-:

اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .
=========================================================

الووضوع (-:)1189
ثشييأن النظيير فييٍ اللييككرح الييىا ةح ميين الطييُ األضييزبذ ال ي كزى  /ئييُص ةطييا الز ي َت الرَبػييٍ وبدييىم
الؾركييخ ثخظييىص رشييمُل لغنييخ اللنبةشييخ والؾمييا لدجبؽضييخ /ؽييبة بجيي الليينلا الرشييُ ٌ (الليي ش
اللطييبب ) ثفييسطا الزيي َت الرَبػييٍ وبدييىم الؾركييخ رخظييض(الز َت الرَبػييٍ وبدييىم الؾركييخ)
وبنىان الرضبلخ ق رأصُر رلرَنبد ىبُخ مفزرؽخ بدً مطزىٌ ايةاء اللهب ٌ والج ٍ فٍ ػيىء ثليغ
اللزغُييراد الجُىمُمب ُمُييخ للهييب ح (او ا – مىاشييٍ) ليي ٌ يبجييٍ الفزييبل الللدييٍ ثرَبػييخ المب ارُييه ق
لدؾظىل بدً ة عخ ال كزى ا فٍ الزرثُخ الرَبػُخ بدً إن رزمىن لغنخ اللنبةشخ من الطبةح-:
أضزبذ الز َت الرَبػٍ ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ عبملخ اللنظى ح (منبةشب و ئُطب)
 0أ.ة /مطل بدً مؾلىة
 8أ.ة /ؽب ق فب وق بج الظل
 3أ.ة /أشر

مؾل مىضٍ

 4أ.م.ة /مؾلىة مؾل لجُت

أضزبذ اللُمب ُمب الؾُىَخ و ئُص ةطا الز َت الرَبػٍ وبدىم الؾركخ
(مشرفب)
ثمدُخ الزرثُخ الرَبػُخ عبملخ ثنً ضىَف
أضزبذ الز َت الرَبػيٍ وبديىم الؾركيخ ووكُيل المدُيخ لشيئىن الزلديُا والليالة ثمدُيخ
(منبةشب)
الزرثُخ الرَبػُخ ثفنب عبملخ عنىة الىاةٌ
أضزبذ الز َت الرَبػٍ اللطبب و ئُص ةطا الز َت الرَبػٍ وبدىم الؾركيخ ثمدُيخ
(مشرفب)
الزرثُخ الرَبػُخ عبملخ عنىة الىاةٌ

القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .
=========================================================
ثبلثب  -:هب يستجد هي أعوبل-:
الووضوع (-:)1190
ثشييأن النظيير فييٍ اللييككرح الييىا ةح ميين الطييُ األضييزبذ الي كزى  /ئييُص ةطييا ايةا ح الرَبػييُخ والزييروَؼ
ثخظىص ابزكا الطُ األضزبذ ال كزى  /مؾلىة إضلببُل ؽدجخ أضيزبذ الزيروَؼ الرَبػيٍ ثمدُيخ الزرثُيخ
الرَبػييُخ ثبللنُييب بيين الزي َص ثبلمدُييخ للرؽدييخ اللبعطييزُر والي كزى ا لدلييبم الغييبملٍ 8102/8102م
وةبم ثئضنبة مفر اد ضُبةره لدطُ األضزبذ ال كزى  /طجؾٍ مؾل ضراط أضيزبذ الزيروَؼ الرَبػيٍ ثمدُيخ
الزرثُخ الرَبػُخ ثملر الشُخ .
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس .
الووضوع (-:)1194
ثشأن النظر فٍ اللبكص اللرضل من عبملخ أضُىؽ والخبطخ ثب زي اة الطيُ أ.ة /بليبة اثيى الفبضيا مؾلي
والطُ ايضزبذ ال كزى  /ةب ٍ ال ضيىةٍ إثيراةُا لدزي َص للرؽديخ ال اضيبد اللدُيب ثفطيا اللنيبةظ ثمدُيخ
الزرثُخ الرَبػُخ عبملخ أضُىؽ لدلبم الغبملٍ 8102/8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ مع فع ايمر لدطُ ايضزبذ ال كزى  /بئت ئُص الغبملخ لشئىن ال اضبد اللدُب والجؾىس
الووضوع (-:)1191
ثشأن النظر فٍ ابزلبة زُغخ رأةُدٍ ال كزى ا علُع ايةطبم اللدلُخ أكزىثر 8102م .
القــــــــــــــــــــرار-:
اللىاففخ

أمني اجمللس

عميد الكلية ورئيس اجمللس

د /حممد خضري حممد

أ.د /أمحد كمال نصارى

