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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسم  جتماعامحضر 
   م6306/6307 العام الجامعي 03 رقم الجمسة
 الواحدة ظهراً  نهاية االجتماع صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م0/8/6307 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسم  مكان الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 03عقدت الجمسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 0/8/6307 الموافق الثالثاء نه في يومإ 
 القسم وبحضور كل من:مجمس رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةألستاذا

 لوظيفةا االسم                    م 
 رئيس مجمس القسم مني مصطفي محمد عميد/ .أ 0
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 6
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 0
 عضواً                           عبد الحميم محمد معاذ د/.أ 4
  المجمسسر أمين و  عضواً  أحمد سعيد أمين خضرد/ .أ 5
 عضواً              أحمد محمود عبد الحكيمد/ .أ 6
 عضواً  أ.د/ أحمد إبراهيم عزب 7
 متفرغ عضواً  أ.د/ محمد نبوي االشرم 8
 عضواً  أ.م.د/ محمد عباس صفوت 9
 عضواً  أ.م.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 03
 عضواً  المأ.م.د/ مني محمد ك 00
 عضواً  العربي مسعودأ.م.د/ رشا فرج  06
 عضواً  أ.م.د/ إبراهيم عمي عبد الحميد اإلبيارى 00
 عضواً  د/ سماح أمين حالوةأ.م. 04
 عضواً  د/ هبة اهلل عصام الدين الدياسطى 05
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 06
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالم 07

  : الفتتاحا
الجمسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب رئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةاألستاذالسيدة  تافتتح 

من األساتذة  وكذلك التهنئة الخاصة من سيادتها وجميع أعضاء قسم المنازالت والرياضات المائية ,القسمبالسادة أعضاء مجمس 
لتعين سيادته بمنصب مديرًا  زبعأحمد ألستاذ الدكتور / أحمد إبراهيم ا لمسيدواألساتذة المساعدين والمدرسين والهيئة المعاونة 
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لعرض  اسيادته تثم انتقم متمنيًا لسيادته مزيد من التقدم والرقي, تنفيذيًا لوحدة إدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي بالجامعة
 ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.

 
   :أٚاًل: املصـــادقات 

  .١بػإٔ ايتصدٜل ع٢ً ضبطس ازبًط١ ايطابك 1/1

 .املصادق١ ع٢ً ضبطس ادتُاع ازبًط١ ايطابك١ جملًظ ايكطِ َٚتابع١ َا دا٤ ب٘ َٔ َٛضٛعاتايكساز: 

 :ثاًْٝا: َٛضٛعات اإلساط١
يًكطِ يف ساي١ ٚزٚدٖا َٔ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ٚغ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  عسض اشبطابات ايٛازد٠ 2/1

عًِٝ ٚايطالب ٚايدزاضات ايعًٝا َٚهتب/عُٝد ايه١ًٝ ٚٚسد٠ ازبٛد٠ ٚغ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚغ٦ٕٛ ايت

 .عًٝٗا يالطالعاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚٚسد٠ األشَات ٚايهٛازخ يًعسض   ITٚٚسد٠

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

شباص بايصاّ ايعاًَني بايٛسد٠ بسؾع ٚا  ITتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚسد٠َٔ يًكطِ  عسض اشبطاب ايٛازد 2/1/1

أحباخ ٚمجٝع ايبٝاْات اشباص١ بايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ضٛا٤ املٓكٛيني َٔ ازباَع١ أٚ 

املتٛؾني عًٞ َٛقع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ, َع ضسٚز٠ تٛدٝ٘ ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بأزضاٍ ْطد١ 

 بايه١ًٝ.   ITتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚسد٠ٚايبٝاْات اشباص١ بِٗ إيٞ ضٛؾت َٔ ْٛع )ٚٚزد( َٔ االحباخ 

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

اشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ قطِ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ باإلساط١ خبصٛص ايتٓبٝ٘ عًٞ أْ٘ ال  2/1/2

ألٟ دازع إال بعد اضتالّ خطاب َٔ قطِ جيب إدزاز أٟ َٛضٛع )تطذٌٝ َٛضٛع ايسضاي١( يف ضبطس ايكطِ 

ايدزاضات ايعًٝا ٜؿٝد بإٔ ايباسح سصٌ عًٞ إؾاد٠ َٔ املهتب١ ايسق١ُٝ بعدّ تهساز َٛضٛع ايسضاي١ اشباص١ ب٘ 

 اّ ايدازع بطداد ايسضّٛ ايدزاض١ٝ.ٚنريو قٝ

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

بػإٔ اعتراز أٟ َٔ ايطاد٠ ت ايعًٝا ٚايبشٛخ بايه١ًٝ باإلساط١ اشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ قطِ ايدزاضا 2/1/3

املػسؾني عًٞ طالب ايدزاضات ايعًٝا أٚ ايطاد٠ املٓاقػني, سٝح ٜتِ ذيو َٔ خالٍ َٛاؾا٠ اإلداز٠ ايعا١َ 

 يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايعصز املكدّ َٔ املػسف عًٞ ايطايب أٚ املٓاقؼ ٜٚهٕٛ َعتُد خبتِ ايه١ًٝ.

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚاز: ايكس

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايصادز َٔ األضتاذ ايدنتٛز/ َهتب اشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ  2/1/4

ّ بتعدٌٜ 2017يط١ٓ  73َهتب األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ ازباَع١ خبصٛص تعُِٝ صٛز٠ َٔ ايكإْٛ زقِ 

 .ّ يف غإٔ َهاؾش١ أعُاٍ اإلخالٍ باالَتشاْات2015يط١ٓ  101بعض أسهاّ ايكساز بكإْٛ زقِ 

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 
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 ايدزاضات ايعًٝا:: ثايجًا
 :)َادطتري( تػهٌٝ زب١ٓ إغساف 3/1

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ  زاَٞ زضا إبساِٖٝ املداسٌ ايباسح ايطًب املكدّ َٔ ايباسح/

ملٛضٛع زضاي١ املادطتري بعٓٛإ  تػهٌٝ زب١ٓ أغسافداَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض بايطادات ايسٜاض١ٝ 

 ." ّ صدز ْاغ٦ني100بسْاَر تدزٜيب يبعض ايكدزات ايتٛاؾك١ٝ ٚتأثريٙ عًٞ املطتٟٛ ايسقُٞ يطباس١ " 

 ِٖٚ: تػهٌٝ زب١ٓ أغسافايكساز: املٛاؾك١ َع 

د عًٞ أضتاذ ايطباس١ ٚز٥ٝظ قطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األضتاذ٠ ايدنتٛز٠/ َين َصطؿٞ ضبُـ 1

 . ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات

ايدنتٛز٠/ ٖب١ اهلل عصاّ ايدٜٔ ايدٜاضط٢ َدزع بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ ـ 2

 .َد١ٜٓ ايطادات

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ضات ايعًٝاايدزايكطِ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع 

 :)َادطتري( تػهٌٝ زب١ٓ إغساف 3/2

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ به١ًٝ ايرتب١ٝ  ايباسح أمحد ايطٝد عبٝد ايطٝد ايباسح/ايطًب املكدّ َٔ 

املادطتري بعٓٛإ ملٛضٛع زضاي١  تػهٌٝ زب١ٓ أغسافداَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض بايطادات ايسٜاض١ٝ 

 ." 2016ّدزاض١ ذب١ًًٝٝ ملبازٜات املصازع١ ايسَٚا١ْٝ أٚملبٝاد زٜٛدٟ داْريٚ  " 

 ِٖٚ: تػهٌٝ زب١ٓ أغسافايكساز: املٛاؾك١ َع  

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  املصازع١أضتاذ  أمحد عبد اسبُٝد عُاز٠األضتاذ ايدنتٛز/ ـ 1

 . د١ٜٓ ايطاداتايسٜاض١ٝ داَع١ َ

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ  َدزع ضبُد بًٝٞ إبساِٖٝ بًٝٞايدنتٛز/ ـ 2

 .ايطادات

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ايدزاضات ايعًٝايكطِ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع 

 َٓح دزدات ع١ًُٝ )َادطتري(: 3/3

ايباسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  أمحد عًٞ غعبإ عدعيباسح/ اايطًب املكدّ َٔ 

ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض َٓش٘ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ يف َٛضٛع بعٓٛإ 

 ."تكِٜٛ زٜاض١ املصازع١ باألْد١ٜ َٚسانص ايػباب مبشاؾع١ املٓٛؾ١ٝ  "

ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع , دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ أمحد عًٞ غعبإ عدع ايباسح/ ١ عًٞ َٓحايكساز: املٛاؾك

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يكطِ ايدزاضات ايعًٝا
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 َٓح دزدات ع١ًُٝ )َادطتري(: 3/4

ٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايباسح بكطِ املٓاشالت ٚايسضبُد عبد املٛدٛد ايدباٟٚ ايباسح/ ايطًب املكدّ َٔ 

ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض َٓش٘ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ يف َٛضٛع 

تأثري ت١ُٝٓ بعض ايصؿات ايبد١ْٝ اشباص١ ع٢ً َطت٣ٛ أدا٤ أضًٛب املالن١ُ ازبٓٛب١ٝ يٓاغ٦ٞ  بعٓٛإ "

 ."ايٛٚغٛ نْٛؼ ؾٛ 

ٚعًٞ إٔ ٜسؾع , دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝضبُد عبد املٛدٛد ايدباٟٚ  سح/ايبا ايكساز: املٛاؾك١ عًٞ َٓح

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يكطِ ايدزاضات ايعًٝااملٛضٛع 

 َٓح دزدات ع١ًُٝ )َادطتري(: 3/5

ات املا١ٝ٥ ايباسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضضبُٛد عبد ايطالّ ضبُٛد اشبٛيٞ ايباسح/ ايطًب املكدّ َٔ 

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض َٓش٘ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ يف 

بسْاَر تدزٜيب يت١ُٝٓ بعض املتػريات ايبد١ْٝ ٚايؿطٝٛيٛد١ٝ يف ض٤ٛ تعدٜالت ايكإْٛ  َٛضٛع بعٓٛإ "

 ".ٚتأثريٙ عًٞ َطتٟٛ األدا٤ املٗاز٣ يالعيب ازبٛدٚ 

ٚعًٞ إٔ , دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝضبُٛد عبد ايطالّ ضبُٛد اشبٛيٞ ز: املٛاؾك١ عًٞ َٓح ايباسح/ ايكسا

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يكطِ ايدزاضات ايعًٝاٜسؾع املٛضٛع 

 َٓح دزدات ع١ًُٝ )َادطتري(: 3/6

طِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايباسح/ َعتص سامت غاٖني ضالّ ايباسح بكايطًب املكدّ َٔ 

ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض َٓش٘ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ يف َٛضٛع بعٓٛإ 

  ." ايطاداتَد١ٜٓ بٓا٤ اختباز َعسيف ملاد٠ املالن١ُ يطًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١  "

ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع , سح/ َعتص سامت غاٖني ضالّ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝايكساز: املٛاؾك١ عًٞ َٓح ايبا

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يكطِ ايدزاضات ايعًٝا

 َٓح دزدات ع١ًُٝ )َادطتري(: 3/7

ن١ًٝ  ايباسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥أَري مجاٍ عبدٙ عبد اسبل ايباسح/ ايطًب املكدّ َٔ 

ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات ٚذيو بػسض َٓش٘ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ يف َٛضٛع 

اضتدداّ ايتُسٜٓات ايبايٝطت١ٝ عًٞ بعض املتػريات ايبد١ْٝ اشباص١ َٚطتٟٛ األدا٤ املٗاز٣ تأثري  بعٓٛإ "

 ".يدٟ العيب املالن١ُ 

ٚعًٞ إٔ ٜسؾع , دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝأَري مجاٍ عبدٙ عبد اسبل  ايباسح/ ايكساز: املٛاؾك١ عًٞ َٓح

 .بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يكطِ ايدزاضات ايعًٝااملٛضٛع 
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 ط ـ بٓا٤ عًٞ اشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ قطِ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ خبصٛص:

 ّ ايباسجني االتٞ امسا٥ِٗ ِٖٚ:2018/ 30/9 ّ إي1/10/2017ٞـ َد ؾرت٠ دزاض١ٝ عاّ أٍٚ َٔ 1

 ايكساز َالسعات زب١ٓ اإلغساف ايباسح ّ

 ضبُد أبٛ ايٝصٜد اسبطٝين األعصس 1

 أ.د/ ضبُد إبساِٖٝ ايباقري٣

 أ.د/ أمحد ضعٝد أَني خطس

 أ.ّ.د/ أمحد نُاٍ عبد ايؿتاح عٝد

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 َؤَٔ أبٛ ايٝصٜد اسبطٝين األعصس 2

 د ضعٝد أَني خطسأ.د/ أمح

 أ.ّ.د/ أمحد نُاٍ عبد ايؿتاح عٝد

 د/ ضبُد سطني بهس 

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 ضبُٛد عبد ايؿتاح ضبُد 3

 أ.د/ أمحد إبساِٖٝ أمحد عصب

 أ.ّ.د/ ضبُد عباع صؿٛت

 أ.ّ.د/ زغا ؾسز َطعٛد ايعسبٞ

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 ضبُد ايطٝد عبد ايععِٝ غامن 4
 سأ.د/ أمحد ضعٝد أَني خط

 أ.ّ.د/ إبساِٖٝ عًٞ عبد اسبُٝد اإلبٝاز٣
 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 عاصِ ؾًٝص عبد ايععِٝ شٜدإ 5

 أ.ّ.د/ ٜاضس ضبُد عبد ازبٛاد ايٛزاق٢

 أ.ّ.د/ ؾتشٞ تٛؾٝل ؾتشٞ سؿ١ٓٝ

 أ.ّ.د/ أمحد نُاٍ عبد ايؿتاح عٝد

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 عبد ايسمحٔ ضبُد عبد اشبايل 6

 هِٝأ.د/ أمحد ضبُٛد عبد اسب

 د/ ٖب١ اهلل عصاّ ايدٜٔ ايدٜاضط٢

 د/ ٚال٤ ناٌَ ضبُٛد ايعبد

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 ساَد ضبُد ساَد ضًِٜٛ 7

 أ.د/ أمحد ضعٝد أَني خطس

 أ.ّ.د/ إبساِٖٝ عًٞ عبد اسبُٝد اإلبٝاز٣ 

 أ.ّ.د/ أمحد عُس ايؿازٚم أمحد ايػٝذ

 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 ْبٌٝ إبساِٖٝ إبساِٖٝ اضساز ايدٜٔ 8
 أ.د/ َصطؿٞ ضاَٞ عُري٠

 أ.د/ أمحد ضبُٛد عبد اسبهِٝ
 َٛاؾك١ َد عاّ أٍٚ

 باسجني االتٞ امسا٥ِٗ ِٖٚ:يً ثاْٞـ ال جيٛش َد ؾرت٠ دزاض١ٝ عاّ 2

 َالسعات زب١ٓ اإلغساف ايباسح ّ

 عُاز ضبُد ضبُد أبٛ ضعٝد٠ 9
 أ.د/ ضبُد ْبٟٛ األغسّ

 أ.ّ.د/ بالٍ َسضٞ ضبُد ٚتٛت

 مت عٌُ َد أٍٚ

جيٛش َد عاّ  ٚال

 ثاْٞ

مت تػهٌٝ 

زب١ٓ َٓاقػ١ 

ٚسهِ 

  يًباسح

 االغساف عًٞ املد عطٛعًٞ إٔ ٜتِ َٛاؾك١ ٚ ٚايجاْٞايبٓد األٍٚ دا٤ خبطاب ايدزاضات ايعًٝا يف َا  عًٞايكساز: املٛاؾك١ 

 ١َ.الرباذ اإلدسا٤ات ايالش ايدزاضات ايعًٝايكطِ يهٌ باسح َدعّٛ بتكدِٜ ايتكسٜس اشباص بايباسح 
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أضتاذ تدزٜب املالن١ُ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات, 

أضتاذ َطاعد بكطِ  د اسبُٝد اإلبٝاز٣االضتاذ ايدنتٛز/ إبساِٖٝ عًٞ عبٚاملػسف ايجاْٞ عًٞ ايسضاي١ 

املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات, ٚذيو بػسض تػهٌٝ زب١ٓ 

باسح بكطِ املٓاشالت  يًباسح/ ضبُد ايطٝد عبد ايععِٝ غامناملٓاقػ١ ٚاسبهِ يسضاي١ املادطتري 

" تأثري تدزٜبات اْؿذازٜ٘ ع٢ً اَع١ َد١ٜٓ ايطادات بعٓٛإ ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ د

يٌٓٝ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ٚبعد "  ٘ضسع٘ بعض األدا٤ات اهلذ١َٝٛ يٓاغ٦ٞ زٜاض٘ ايهازاتٝ

 تكدِٜ ١٦ٖٝ األغساف باإلمجاع تكسٜس صالس١ٝ يًسضاي١, ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘:

َتط١ُٓ املػه١ً ٚاأل١ُٖٝ ٚاألٖداف ٚايؿسٚض, ٚايكسا٤ات أْ٘ قد مت تٓؿٝر مجٝع إدسا٤ات ايسضاي١   

ايٓعس١ٜ ٚايدزاضات املسدع١ٝ, ٚاختٝاز َٓٗر ٚصبتُع ٚع١ٓٝ ايبشح, ٚايدزاض١ االضتطالع١ٝ ٚاألضاض١ٝ, 

ض ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا, ٚاضتٓتادات ايسضاي١ ٚتٛصٝاتٗا, اإلسصا١ٝ٥, ٚعس تٚٚضا٥ٌ مجع ايبٝاْات ٚاملعازبا

ٚقا١ُ٥ املسادع ٚاملسؾكات, َع ًَدص ايسضاي١ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ, َٚٔ ايعسض ايطابك١ تبني 

 صالس١ٝ ايسضاي١ يًُٓاقػ١, ٚعًٞ ذيو تكرتح تػهٌٝ زب١ٓ املٓاقػ١ ٚاسبهِ ٚاملكدّ َٔ ضٝادتِٗ ِٖٚ:

صؿا٤ صاحل سطني أضتاذ ايهازاتٝ٘ بكطِ ايسٜاضات املا١ٝ٥ ٚاملٓاشالت ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ـ االضتاذ٠ ايدنتٛز٠/1

 )َٓاقػًا(ايسٜاض١ٝ يًبٓات داَع١ ايصقاشٜل. 

ـ االضتاذ ايدنتٛز/ أمحد ضعٝد أَني خطس أضتاذ تدزٜب املالن١ُ بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ 2

 )َػسؾًا( ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 

ـ األضتاذ ايدنتٛز/ إبساِٖٝ عًٞ عبد اسبُٝد اإلبٝاز٣ أضتاذ َطاعد بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ 3

 )َػسؾًا(ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ  َطاعدأضتاذ زضا ٜٛضـ ٜطسٟ عبد ايكادز ـ األضتاذ ايدنتٛز/ 4

 )َٓاقػًا( .رتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطاداتاي

 ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ. يكطِعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع ٚ ايكساز: املٛاؾك١
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أضتاذ  ضبُد ْبٟٛ األغسّاالضتاذ ايدنتٛز/ بتكسٜس صالس١ٝ َٔ املػسف األٍٚ عًٞ ايسضاي١ ايطًب املكدّ  3/10

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات, ٚاملػسف  سعاملصازع١ املتؿ

ْعسٜات ٚتطبٝكات َطاعد بكطِ  أضتاذبالٍ َسضٞ ضبُد ٚتٛت االضتاذ ايدنتٛز/ ايجاْٞ عًٞ ايسضاي١ 

ٌ زب١ٓ املٓاقػ١ , ٚذيو بػسض تػهٝاملٓٛؾ١ٝن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١  ايؿسد١ٜاملٓاشالت ٚايسٜاضات 

باسح بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥  عُاز ضبُد ضبُد أبٛ ضعٝد٠يًباسح/ ٚاسبهِ يسضاي١ املادطتري 

بسْاَر يت١ُٝٓ ايك٠ٛ يًعطالت ايعا١ًَ يف َٗاز٠ " ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات بعٓٛإ 

يٌٓٝ دزد١ املادطتري يف ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ "  ١ًٝ األدا٤ايدؾاع ضد ايربّ يف زٜاض١ املصازع١ ٚتأثريٙ عًٞ ؾاع

 ٚبعد تكدِٜ ١٦ٖٝ األغساف باإلمجاع تكسٜس صالس١ٝ يًسضاي١, ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘:

أْ٘ قد مت تٓؿٝر مجٝع إدسا٤ات ايسضاي١ َتط١ُٓ املػه١ً ٚاأل١ُٖٝ ٚاألٖداف ٚايؿسٚض, ٚايكسا٤ات   

صبتُع ٚع١ٓٝ ايبشح, ٚايدزاض١ االضتطالع١ٝ ٚاألضاض١ٝ, ايٓعس١ٜ ٚايدزاضات املسدع١ٝ, ٚاختٝاز َٓٗر ٚ

اإلسصا١ٝ٥, ٚعسض ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا, ٚاضتٓتادات ايسضاي١ ٚتٛصٝاتٗا,  تٚٚضا٥ٌ مجع ايبٝاْات ٚاملعازبا

ٚقا١ُ٥ املسادع ٚاملسؾكات, َع ًَدص ايسضاي١ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ, َٚٔ ايعسض ايطابك١ تبني 

 ًُٓاقػ١, ٚعًٞ ذيو تكرتح تػهٌٝ زب١ٓ املٓاقػ١ ٚاسبهِ ٚاملكدّ َٔ ضٝادتِٗ ِٖٚ:صالس١ٝ ايسضاي١ ي

ْعسٜات ٚتطبٝكات املٓاشالت بكطِ  املصازع١ املتؿسؽأضتاذ  ضبُد زضا ايسٚبٞ ـ االضتاذ ايدنتٛز/1

 )َٓاقػًا(. االضهٓدز١ٜ داَع١يًبٓني ٚايسٜاضات ايؿسد١ٜ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ 

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ  املصازع١أضتاذ  عبد اسبُٝد عُاز٠ٛز/ أمحد ـ االضتاذ ايدنت2

 ( َٓاقػًا)ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات. 

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ  املصازع١ املتؿسعأضتاذ  االضتاذ ايدنتٛز/ ضبُد ْبٟٛ األغسّـ 3

 )َػسؾًا(. يطاداتايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ا

َطاعد بكطِ ْعسٜات ٚتطبٝكات املٓاشالت ٚايسٜاضات  أضتاذبالٍ َسضٞ ضبُد ٚتٛت ـ األضتاذ ايدنتٛز/ 4

 (َػسؾًا) .ايؿسد١ٜ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ املٓٛؾ١ٝ

 ١.ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالشَ يكطِعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع ٚ ايكساز: املٛاؾك١
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 زابعًا: غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب:
بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ داَع١ َد١ٜٓ ايطادات عٔ ايؿصٌ اشبط١ ايدزاض١ٝ  4/1

 :ٖٚٞٚازبدٜد٠ بٓعاّ ايال٥ش١ ايكدمي١  2018ّّ / 2017ايدزاضٞ األٍٚ يًعاّ ازباَعٞ 

 الفرقة المادة
 اونةأستاذ المادة والهيئة المع

 الفرقة المادة
 أستاذ المادة والهيئة المعاونة

 الالئحة الجديدة الالئحة القديمة

سباحة 
 بنات

 الدياسطىد/ هبة اهلل  .أ.د/ مني مصطفي ثانية
 سباحة  م/ شيماء بدر

 أولي
  بنات

 د/ سماح حالوةأ.م.أ.د/ مني مصطفي ـ 
 درم/ شيماء ب . د/ والء العبد.  الدياسطىد/ هبة اهلل 

 رابعة
 د/ سماح حالوةأ.م.أ.د/ مني مصطفي ـ 

  غطس م/ شيماء بدر . د/ والء العبد
 د/ سماح حالوةأ.م.أ.د/ مني مصطفي ـ 

 م/ شيماء بدر . د/ والء العبد.  الدياسطىد/ هبة اهلل 

سباحة 
 بنين

أولي  سباحة   
 بنين

 د/ وسام زكيـ  أ.د/ أحمد عبد الحكيم .أ.د/ مصطفي عميرة
 د/ عمرو وهدانـ  أ.د/ أحمد عبد الحكيم .أ.د/ مصطفي عميرة  غطس د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم لثةثا

    د/ عمرو وهدان . أ.د/ مصطفي عميرة رابعة
مبارزة 
      بنات

مبارزة 
 بنين

 أ.م.د/ محمد عباس .أ.د/ أحمد عزب ثانية
    د/ محمود سالم

 أ.م.د/ رشا فرج .أ.م.د/ محمد عباس ثالثة
    د/ محمود سالم

 أ.م.د/ مني كمال .أ.د/ أحمد عزب رابعة
    د/ محمود سالم

 مصارعة

 أ.د/ محمد االشرم .أ.د/ أحمد عمارة ثانية
 أولي مصارعة د/ محمد بيمي ـ د/ ربيع سراج

 بنات
  أ.د/ محمد االشرم .أ.د/ أحمد عمارة

 / محمد بيمي ـ د/ ربيع سراجد

 أ.د/ محمد االشرم .أحمد عمارة أ.د/ ثالثة
أولي  مصارعة د/ محمد بيمي ـ د/ ربيع سراج

 بنين
 أ.د/ محمد االشرم .أ.د/ أحمد عمارة

 د/ محمد بيمي ـ د/ ربيع سراج

 أ.د/ محمد االشرم .أ.د/ أحمد عمارة رابعة
 د/ محمد بيمي ـ د/ ربيع سراج

   

 مالكمة

 الد/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمأ.م. ثانية
    م/ محمد زهران

 ـ م.م/ السيد كمال الوراقىأ.م.د/ ياسر  ثالثة
 م/ محمد زهران

   

 أ.د/ أحمد سعيد ـ م.م/ السيد كمال رابعة
    م/ محمد زهران

 جودو
    .أ.د/ عبد الحميم معاذ ثالثة
    د/ حاتم محمد حسني )منتدب( رابعة

 كاراتيه
 د/ رضا يوسفأ.م. اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم  ثالثة

 أولي كاراتيه د/ عمرو جعفر 
 د/ عمرو جعفرـ  د/ رضا يوسفأ.م. اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم   بنات

 رابعة
 د/ رضا يوسفأ.م. اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم 
 كاراتيه د/ عمرو جعفر 

أولي 
 د/ عمرو جعفرـ  د/ رضا يوسفأ.م. اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم  بنين

 
 املٛاؾك١ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.ايكساز: 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :غ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ: خاَطًا
بكطِ املٓاشالت أضتاذ ايسٜاضات املا١ٝ٥  َصطؿٞ ضاَٞ عُري٠ايدنتٛز/ األضتاذ ايطًب املكدّ َٔ  5/1

َٓح ضٝادت٘ إداش٠ خبصٛص املٛاؾك١ عًٞ ٚذيو ًٝا ٚايبشٛخ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعٚايسٜاضات املا١ٝ٥ 

أٍٚ ملد٠ عاّ )ايرتب١ٝ( باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ن١ًٝ يإلعاز٠ يف داَع١ املًو ؾٝصٌ خاص١ بدٕٚ َستب 

 ايعكد.َٚسؾل ط١ٝ صٛز٠ َٔ  ,15/9/2018ّسيت ٚ َٔ تازٜذ قٝاَ٘ بايعٌُ

 بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ.. أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظٕٛ ايكساز: املٛاؾك١ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦

املدزع املطاعد بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا١ٝ٥  ايدنتٛز/ عادٍ َتٛيٞ غشات١ عاَسايطًب املكدّ َٔ  5/2

ٚذيو خبصٛص املٛاؾك١ عًٞ دبدٜد اإلداش٠ اشباص١ بدٕٚ َستب ملساؾك١ ايصٚد١ بدٚي١ ايهٜٛت ٚذيو يًعاّ 

 ّ َٚسؾل ط١ٝ صٛز٠ َٔ دبدٜد عكد ايصٚد28/8/2018.١ٟ عػس ملد٠ عاّ سيت اسباد

 بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ. أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظايكساز: املٛاؾك١ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع يػ٦ٕٛ 

١ ٚذيو املدزع بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات املا٥ٝ ايدنتٛز٠/ غسٜٔ حيٝٞ شنسٜا املٗدٟايطًب املكدّ َٔ  5/3

خبصٛص املٛاؾك١ عًٞ دبدٜد اإلداش٠ اشباص١ بدٕٚ َستب ملساؾك١ ايصٚز بدٚي١ ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ 

 ّ.31/8/2018ّ سيت 1/9/207ٚذيو يًعاّ ايجاْٞ ملد٠ عاّ ٚذيو اعتبازًا َٔ 

 أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظيػ٦ٕٛ ٚعًٞ إٔ ٜسؾع املٛضٛع , ايكساز: املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ سبني ٚزٚد صٛز٠ َٔ دبدٜد عكد ايصٚز

 بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ يف سني ٚزٚد صٛز٠ َٔ دبدٜد عكد ايصٚز.

بكطِ املٓاشالت ٚايسٜاضات  اضتاذ ايطباس١ أمحد ضبُٛد عبد اسبهِٝايدنتٛز/ األضتاذ ايطًب املكدّ َٔ  5/4

ازات ايسٜاض١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ اْتداب ضٝادت٘ يتدزٜظ َاد٠ املٗاملا١ٝ٥ ٚذيو خبصٛص املٛاؾك١ عًٞ 

َٛاؾك١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ َٚسؾل ط١ٝ صٛز٠ َٔ  ّ,2018ّ / 2017ٚذيو يف ايعاّ ازباَعٞ  َد١ٜٓ ايطادات

 .َد١ٜٓ ايطادات عًٞ اْتداب ضٝادت٘

املٛضٛع يػ٦ٕٛ  ٚعًٞ إٔ ٜسؾععًٞ االْتداب يف االٜاّ اييت ال تتعازض َع ازبدٍٚ ايدزاضٞ يطٝادت٘ ايكساز: املٛاؾك١ 

 بايه١ًٝ الرباذ اإلدسا٤ات ايالش١َ. أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 : عالقات ثكاؾ١ٝ:ضادضًا
 عًٝٗا. يالطالعمت عسض اشبطابات ايٛازد٠ ع٢ً ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بايكطِ  6/1

 .أسٝط اجملًظ عًًُاايكساز: 

بػإٔ قساز صبًظ ازباَع١ بتازٜذ بايه١ًٝ باإلساط١  ايجكاؾ١ٝ ايعالقاتاشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ  6/1/1

ّ دا٤ ؾٝ٘ " ٜساعٞ تطذٌٝ ايبشٛخ بايكطِ )ايه١ًٝ / املعٗد( قبٌ ايبد٤ يف إدسا٤اتٗا ٚايتشكٝل 24/6/2017

َٔ إٔ ايبشح ٜكع يف ْطام اشبط١ ايبشج١ٝ يًكطِ )ايه١ًٝ / املعٗد( ٚتٛايف اإلداز٠ ايعا١َ يًدزاضات ايعًٝا 
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يبشٛخ يف س١ٓٝ عًٞ إٔ ال ٜتِ اعتُادٖا يًرتق١ٝ أٚ ايتكدّ يًشصٍٛ عًٞ دٛا٥ص ايٓػس ايعًُٞ يف ساٍ ٚا

 تكدميٗا بعد ايٓػس.

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

بػإٔ قساز صبًظ ازباَع١ بتازٜذ بايه١ًٝ باإلساط١  ايعالقات ايجكاؾ١ٝاشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ  6/1/2

 ا٤ ؾٝ٘:ّ د24/6/2017

ـ  تٛدٝ٘ ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ إدزاز أضِ ازباَع١ نُػازى يف بسا٠٤ االخرتاع ثِ 1

تعتُد َٔ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْا٥ب ازباَع١ يًدزاضات ٚايبشٛخ ٚذيو قبٌ بد٤ إدسا٤ات اسبصٍٛ 

 عًٞ بسا٠٤ االخرتاع.

دطتري ـ دنتٛزاٙ( ٚقبٌ َٓاقػتٗا بسؾع َا ٖٛ ددٜد إيٞ َهتب ـ تٛدٝ٘ ايباسجني بعد امتاّ ايسضاي١ )َا2

 ايتاٜهٛ بأنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ يتطذًٝ٘ نربا٠٤ اخرتاع.

ـ ايتٛدٝ٘ بصٜاد٠ ايٓػس ايعًُٞ اشبازدٞ يف اجملالت ذات َعاٌَ ايتأثري ايعايٞ سٝح إٔ َتٛضط ايٓػس يهٌ 3

 ( حبح.01عطٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ بازباَع١ يف سدٚد )

  field weighted citation impactٝ٘ ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ يالٖتُاّ بـ ـ تٛد4

 .عًًُا أسٝط اجملًظمت ايعسض ٚايكساز: 

بػإٔ قساز صبًظ ازباَع١ بتازٜذ بايه١ًٝ باإلساط١  ايعالقات ايجكاؾ١ٝاشبطاب ايٛازد يًكطِ َٔ  6/1/3

 :َٔ تعدٜالت دا٤ ؾَٝ٘ٚا ّ 24/6/2017

 :ـ بايٓطب١ زبٛا٥ص ازباَع1١

 ( د١ٝٓ. 15000ـ دا٥ص٠ ازباَع١ ايتػذٝع١ٝ )

 ( د١ٝٓ. 20000ـ دا٥ص٠ ازباَع١ يًتؿٛم )

 ( د١ٝٓ. 35000ـ دا٥ص٠ ازباَع١ ايتكدٜس١ٜ )

 ( د3000.١ٝٓـ دا٥ص٠ أسطٔ زضاي١ دنتٛزاٙ )

 ( د2000.١ٝٓـ دا٥ص٠ أسطٔ زضاي١ َادطتري )

 :عًٞ َطتٟٛ نًٝات َٚعاٖد ازباَع١ ـ بايٓطب١ زبا٥صٙ اسطٔ باسح2

  (.Scopusاملسدع يًُؿاض١ً ٖٛ )ـ 

 ـ ال جيٛش ازبُع بٝٓٗا ٚبني أٟ َٔ دا٥صتٞ ازباَع١ ايتػذٝع١ٝ ٚايتؿٛم.

 ـ ال جيٛش ايتكدّ يًشاصًني عًٞ ازبا٥ص٠ َس٠ أخسٟ اال بعد َسٚز مخظ ضٓٛات.

 ( د10000.١ٝٓـ ق١ُٝ ازبا٥ص٠ )

 .عًًُا اجملًظأسٝط مت ايعسض ٚايكساز: 

 



 
 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ؾُٝا ٜطتذد َٔ أعُاٍ :ضابعًا
ٚدبٗٝص تٛصٝـ املكسزات اشباص١ بايال٥ش١ ازبدٜد٠ بايؿسق١ ايدزاض١ٝ األٚيٞ ملسس١ً ايبهايٛزٜٛع إعداد  7/1

ٚنريو ٚضع اشبط١ ايدزاض١ٝ يًؿصٌ ايدزاضٞ  ,ٚايدزاضات ايعًٝا )دبًّٛ بٓٛعٝٗا ـ َادطتري ـ دنتٛزاٙ(

 ازبداٍٚ ايدزاض١ٝ.ّٚ 2018ّ / 2017عٞ يًعاّ ازباَ األٍٚ

إعداد ٚدبٗٝص تٛصٝـ املكسزات اشباص١ بايال٥ش١ ازبدٜد٠ بايؿسق١ ٚدازٟ  أسٝط اجملًظ عًًُاٚايكساز: املٛاؾك١ 

ايدزاض١ٝ األٚيٞ ملسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا )دبًّٛ بٓٛعٝٗا ـ َادطتري ـ دنتٛزاٙ(, ٚنريو ازبداٍٚ 

١ بايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بٓا٤ عًٞ اشبط١ ايدزاض١ٝ, ٚتطًِٝ ْطد١ َٛقع٘ ايدزاض١ٝ اشباص

 ٚسد٠ ازبٛد٠ ٚايتطٜٛس املطتُس.ٚغ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚيًدزاضات ايعًٝا 

 

 ظٗسًا. ايٛاسد٠اختتُت ازبًط١ يف متاّ ايطاع١ ٚ
 

 اجملًظضس أَني 

          (       ) 

  ز٥ٝظ صبًظ ايكطِ

         (          ) 

 َين َصطؿٞ ضبُد عًٞد/ .أ د/ أمحد ضعٝد أَني خطس.أ
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