
 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية الرياضية كلية/

 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةمجلس قسم  جتماعامحضر 

 م2016/2017 العام الجامعي 26 رقم الجلسة

 الواحدة ظهرا   نهاية االجتماع صباحا   الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م4/4/2017 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسم  مكان الإلجتماع

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 26عقدت الجلسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 4/4/2017الموافقالثالثاءنه في يومإ 

 القسم وبحضور كل من:مجلس رئيس مني مصطفي محمد علي /هالدكتورةألستاذا

 الوظيفة االسم                    م 

 رئيس مجلس القسم مني مصطفي محمد عليد/ .أ 1

 عضوا   د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 2

 عضوا   مصطفي سامي عميرة د/.أ 3

 عضوا   عبد الحليم محمد معاذ د/.أ 4

 المجلسسر أمين و عضوا   أحمد سعيد أمين خضرد/ .أ 5

 عضوا   أحمد محمود عبد الحكيمد/ .أ 6

 عضوا   أ.د/ أحمد إبراهيم عزب 7

 عضوا   أ.م.د/ محمد عباس صفوت 8

 عضوا   أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 9

 عضوا   أ.م.د/ مني محمد كامل 10

 عضوا   رشا فرج محمود العربي أ.م.د/ 11

 عضوا   أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 12

 عضوا   د/ ربيع السيد السيد سراج 13

 عضوا   د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى 14

 عضوا   د/ سماح أمين حالوة 15

 عضوا   د/ محمود عبد المجيد محمد سالم 16

 وتغيب عن الحضور بعذر كل من:

 متفرغ عضوا   أ.د/ محمد نبوي االشرم 1

 عضوا   د/ والء محمد كامل العبد 2

 : الفتتاحا

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب رئيس مني مصطفي محمد علي /هالدكتورةاألستاذ ةالسيد تافتتح 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. اسيادتهتثم انتقل,القسمبالسادة أعضاء مجلس 

 :أوال : المصـــادقات 

 .بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة 1/1

 .تالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعاالقرار: 
 :ثانيا : موضوعات اإلحاطة

عضاء أشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و للقسم من العالقات الثقافية وشئونعرض الخطابات الواردة 2/1

 ITووحدة ووحدة الجودةوالدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية وشئون التعليم والطالب هيئة التدريس 
 .عليها علالطالالهيئة المعاونة بالقسم وعلى أعضاء هيئة التدريس للعرض ووحدة األزمات والكوارث 

 .أحيط المجلسعلما  تم العرض والقرار: 
 الدراسات العليا:: ثالثا  

بخصوص الموافقة علي االشتراك في المؤتمر  الدكتورة/ رشا فرج مسعود العربيالطلب المقدم من  3/1

 in ter national journal of arts andالعلمي والمقام بدولة النمسا جامعة فيينا تحت عنوان :

sciences" م وذلك ببحث فردي بعنوان "29/6/2017 – 25" وذلك في الفترة منthe net 
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worked mixture learning effeet on some aut comes in learning fencing"  

 educational program based on visual thin king and itsوبحث مشترك بعنوان " 

effect on some of the learing out comein fencing"   ومرفق طية صورة من خطابات

 الرد بالموافقة من جامعة فيينا.

 ة.ات الالزمإلجراءاالموافقة وأن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا واللجنة الثقافية بالكلية إلتخاذ القرار:

كلية بلمائية ابقسم المنازالت والرياضات  الباحثكريم محمد فوزي أحمد راضيالباحث / الطلب المقدم من  3/2

نه قد اة حيث منحة درجة الماجستير في التربية الرياضيالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص 

 تحت أشراف كل من:ناقش الرسالةو

ضية لرياتربية ابقسم المنازالت والرياضات المائية كلية ال مساعدأستاذ  محمد عباس صفوت عليد/ م.ـ أ.1

 جامعة مدينة السادات. )مشرفا (

ة جامعة لرياضيمدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية ا أحمد عمر الفاروق الشيخـ د/ 2

 مدينة السادات. )مشرفا (

معة ضية جامدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الريا عمرو محمد سعد جعفرـ د/ 3

 ت. )مشرفا (مدينة السادا

لعليا اسات اأن يرفع الموضوع لشئون الدرومنحة درجة الماجستير في التربية الرياضية القرار: الموافقة علي

 بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ة بكلية المائي بقسم المنازالت والرياضات الباحثمحمد أحمد عبد الرحمن السيدالباحث / الطلب المقدم من  3/3

نه قد حيث ا منحة درجة الماجستير في التربية الرياضيةالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص 

 تحت أشراف كل من:ناقش الرسالةو

ية الرياضية ة الترببقسم المنازالت والرياضات المائية كلي مساعدأستاذ  ياسر عبد الجواد الوراقيد/ م.ـ أ.1

 جامعة مدينة السادات. )مشرفا (

عة مدينة ية جاممدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياض عمرو محمد سعد جعفرـ د/ 2

 السادات. )مشرفا (

لعليا اسات اأن يرفع الموضوع لشئون الدرومنحة درجة الماجستير في التربية الرياضية القرار: الموافقة علي

 بالكلية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 شئون أعضاء هيئة التدريس: :رابعا  

4/1 

 
لية كلمائية المدرس بقسم المنازالت والرياضات ا أحمد عمر الفاروق الشيخالدكتور/ الطلب المقدم من 

ات بذساعد مبخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ  التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

لموافق ا السبتم أستاذ مساعد يووالكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة  القسم

 ساعد بذاتمأستاذ  ئمة للترقيه لوظيفةبعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الداوم 25/2/2017

 القسم والكلية والجامعة علي مجلس القسم.

لسيد ض علي االموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة مع العرالقرار: 

يئة عضاء هاألستاذ الدكتور/ عميد الكلية لرفعه علي مجلس الكلية ألتخاذ الالزم وكذلك العرض علي شئون أ

 التدريس إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

المدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية كلية  كمال عبد الفتاح عيد أحمدالدكتور/ الطلب المقدم من  4/2



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخصوص الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات  التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

الموافق  السبتأستاذ مساعد يوم والكلية والجامعة وذلك بعد اجتيازه بنجاح في لجنة الترقي لدرجة  القسم

ئمة للترقيه لوظيفة أستاذ مساعد بذات بعد عرض التقرير الوارد إلينا من اللجنة العلمية الداوم 25/2/2017

 القسم والكلية والجامعة علي مجلس القسم.

لسيد اض علي القرار: الموافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة مع العر

ئة عضاء هيعميد الكلية لرفعه علي مجلس الكلية ألتخاذ الالزم وكذلك العرض علي شئون أاألستاذ الدكتور/ 

 التدريس إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

4/3 

 
ية كلية ت المائبقسم المنازالت والرياضا أستاذ السباحةحاتم حسني محمد يوسفالدكتور/ الطلب المقدم من 

مرتب  بدون التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بخصوص الموافقة علي تجديد االجازة الخاصة

 .ةالزوجتجديد ومرفق طية صورة من قرار  العاشرللعام  الكويتبدولة  ةلمرافقة الزوج

 ة.الالزم بالكلية التخاذ اإلجراءات أعضاء هيئة التدريسالقرار: الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون 

 -: عالقات ثقافية:خامسا  

 ليها.ع العلالطتم عرض الخطابات الواردة على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم  5/1

 .أحيط المجلس علما  القرار: 

 -: فيما يستجد من أعمال :سادسا  

 ية عناضات المائيالمدرس بقسم المنازالت والر الدكتور/ ربيع السيد سراجالموضوع الخاص بتغيب  6/1

 .ي من عدد مرات الغيابنالعدد القانوسيادته مجلس القسم وتجاوز جلسات حضور 

ن المائيةع المدرس بقسم المنازالت والراضات الدكتور/ ربيع السيد سراجتجميدعضوية علي القرار: الموافقة 

هات ويرفع الموضوع للجم 2017م / 2016عضوية المجلس ورفع اسمه من تشكيل المجلس عن العام الجامعي 

 المختصة التخاذ الالزم.

 

 ظهرا . الثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة و

 

 المجلسسر أمين 

)               ( 

 رئيس مجلس القسم

  (               ) 

 مني مصطفي محمد عليد/ .أ د/ أحمد سعيد أمين خضر.أ
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