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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسـ 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسـ  جتماعامحضر 
   ـ4102/4102 العاـ الجامعي 42 رقـ الجمسة
 الواحدة ظيراً  نياية االجتماع الساعة العاشرة صباحاً  بدء االجتماع ـ2/4/4102 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسـ  مكاف الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

ألستاذ ( برئاسة ا42عقدت الجمسة رقـ ) العاشرةفي تماـ الساعة ـ 2/4/4102 الموافؽ الثالثاء نو في يـوإ 
 وبحضور كؿ مف: باإلنابةالقسـ مجمس رئيس أحمد عبد الحميد عمارة الدكتور/ 

 وظيفةال االسـ                    ـ 
 نابةرئيس مجمس القسـ باإل  د/ أحمد عبد الحميد عمارة1أ 0
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/1أ 4
 عضواً                           عبد الحميـ محمد معاذ د/1أ 3
  المجمسسر أميف و  عضواً  أحمد سعيد أميف خضرد/ 1أ 2
 عضواً  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوت 5
 عضواً  أ.ـ.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 2
 عضواً  أ.ـ.د/ مني محمد كامؿ 2
 عضواً  أ.ـ.د/ رشا فرج محمود العربي 8
 عضواً  د/ سماح أميف حالوة 9
 عضواً  د/ محمود عبد المجيد محمد سالـ 01

 وتغيب عف الحضور بعذر كؿ مف:
 رئيس القسـ مني مصطفي محمد عميد/ 1أ 0
 عضواً              محمود عبد الحكيـ أحمدد/ 1أ 4
 عضواً  د/ أحمد إبراىيـ عزب1أ 3
 متفرغ عضواً  أ.د/ محمد نبوي االشـر 2
 عضواً  أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى 5
 عضواً  د/ ربيع السيد السيد سراج 2
 عضواً  د/ ىبة اهلل عصاـ الديف الدياسطى 2
 واً عض د/ والء محمد كامؿ العبد 8

  : الفتتاحا
بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب  نابةباإل الجمسة رئيس أحمد عبد الحميد عمارة الدكتور/ األستاذ  افتتح السيد 

 سيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ. ثـ انتقؿ ,القسـبالسادة أعضاء مجمس 
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   :أواًل: المصػػػادقات 
  .يؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف التصد 0/0

 .المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات: القرار
 :ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

مية لمقسـ مف العالقات الثقافية وشئوف أعضاء ىيئة التدريس والدراسات العميا ومكتب/ عميد الك عرض الخطابات الواردة 4/0
 .عمييا لإلطالعالييئة المعاونة بالقسـ و عمى أعضاء ىيئة التدريس لمعرض 

 .أحيط المجمس عمماً تـ العرض و : القرار
 :شئوف التعميـ والطالب ثالثا :

 بقسـ المنازالت والرياضات المائية ـ4102ـ /4102لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي الخطة الدراسية  3/0
 :الرياضية جامعة مدينة السادات وىيكمية التربية  

 أستاذ المادة والييئة المعاونة الفرقة المادة ـ

 ػ0

 سباحة بنات
 ػ ـ/ شيماء بدر د/ ىبة اهلل الدياسطي د/ والء العبد .أ.د/ مني مصطفي اولي
 ـ/ شيماء بدر .أ.د/ مني مصطفي ػ د/ سماح حالوة ػ د/ والء العبد ثالثة

 سباحة بنيف
 .أ.د/ أحمد عبد الحكيـ ..د/ مصطفي عميرةأ ثانية
 د/ عمرو وىداف. أ.د/ أحمد عبد الحكيـ  الثالثة
 د/ وساـ زكي  .أ.د/ مصطفي عميرة الرابعة

 ػ4

 أ.ـ.د/ مني كماؿ ػ أ.ـ.د/ رشا فرج الثانية مبارزة بنات

 مبارزة بنيف
 أ.ـ.د/ محمد عباس ػ د/ محمود سالـ .أ.د/ أحمد عزب االولي
 أ.ـ.د/ مني كماؿ ػ د/ محمود سالـ .أ.ـ.د/ أحمد عزب الثالثة
 أ.ـ.د/ رشا فرج ػ د/ محمود سالـ .أ.ـ.د/ محمد عباس الرابعة

 مصارعة ػ3
 د/ محمد بيمي ػ د/ ربيع سراج .أ.د/ محمد االشـر .أ.د/ أحمد عمارة االولي
 مي ػ د/ ربيع سراجد/ محمد بي .أ.د/ محمد االشـر .أ.د/ أحمد عمارة الثالثة
 د/ محمد بيمي ػ د/ ربيع سراج .أ.د/ محمد االشـر .أ.د/ أحمد عمارة الرابعة

 مالكمة ػ2
 ـ/ محمد زىراف أ.ـ.د/ ياسر الوراقي ػ ـ.ـ/ السيد كماؿ االولي
 ـ/ محمد زىراف أ.د/ أحمد سعيد ػ ـ.ـ/ السيد كماؿ الثالثة
 ـ/ محمد زىراف كماؿ د/ أحمد كماؿ ػ ـ.ـ/ السيد الرابعة

 جودو ػ5
 د/ حاتـ محمد حسني )منتدب( الثالثة
 .أ.د/ عبد الحميـ معاذ الرابعة

 كاراتية ػ2
 د/ عمرو جعفر .أ.ـ.د/ إبراىيـ االبياري د/ رضا يوسؼ ػ د/ أحمد عمر الثالثة
  د/ عمرو جعفر .أ.ـ.د/ إبراىيـ االبياري د/ رضا يوسؼ ػ د/ أحمد عمر الرابعة

 اإلجراءات الالزمة. التخاذ: الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية القرار
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 الدراسات العميا:: رابعاً 
 وىـعمي الرسالة االشراؼ  لجنة الطمب المقدـ بتقرير صالحية مف 2/0

الت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية قسـ المناز  السباحة ورئيسأستاذ  مني مصطفي محمد عميدكتور/ الستاذ ػ اال0
 .جامعة مدينة السادات

قسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة السباحة بأستاذ  أحمد محمود عبد الحكيـدكتور/ الستاذ ػ اال4
 .مدينة السادات

كمية التربية الرياضية جامعة مدينة التربية العممية ػ الدكتور/ أحمد طمحة حسيف مدرس بقسـ طرؽ التدريس والتدريب و 3
 .السادات

الباحث بقسـ المنازالت  إبراىيـ فتحي إبراىيـ غنيـوذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير لمباحث/ 
التعمـ التعاوني والتنافسي عمي  تاستراتيجياتأثير والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بعنواف " 

 وقد جاء فيو:" لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديـ تقرير صالحية لمرسالة  سباحة الفراشة
بأنو قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة واألىمية واألىداؼ والفروض, والقراءات النظرية   

ار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والدراسات المرجعية, واختي
, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص اإلحصائية, وعرض النتائج ومناقشتيا توالمعالجا

 الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشة.
 وىـ: ـ: الموافقة عمي مقترح تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ والمقدـ مف سيادتيالقرار

بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية  تدريب السباحة المتفرغأستاذ  ني محمد يوسؼحاتـ حسستاذ الدكتور/ األػ 0
 . )مناقشاً(الرياضية جامعة مدينة السادات

قسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة  السباحة ورئيسأستاذ  مني مصطفي محمد عميدكتور/ الستاذ األػ 4
 )مشرفاً(. داتمدينة السا

كمية التربية  الرياضة المدرسيةقسـ ورئيس  مناىج التربية الرياضيةأستاذ  ىبو عبد العظيـ محمد امبابيدكتور/ الستاذ األػ 3
 )مناقشاً( .االسكندريةجامعة لمبنيف الرياضية 

ة كمية التربية الرياضية جامعة مدينة قسـ المنازالت والرياضات المائيالسباحة بأستاذ  أحمد محمود عبد الحكيـدكتور/ الستاذ االػ 2
 (مشرفاً ) .السادات

 اإلجراءات الالزمة. التخاذوعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية                 
ية بقسـ المنازالت والرياضات المائية كم المدرس المساعددؿ متولي شحاتو عامر االمدرس المساعد/ عالطمب المقدـ مف  2/4

 في التربية الرياضية في موضوع بعنواف " دكتوراة الفمسفةالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض منحو درجة 
دراسة تحميمية لبعض المتغيرات الكينماتيكية كأساس لتدريبات نوعية لتطوير أكثر ميارات اليجـو المضاد فاعمية في رياضة 

 .ـ2/0/4102الموافؽ  االربعاءيـو  " حيث تـ مناقشة الرسالة الجودو
وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية إلتخاذ : الموافقة عمي منحو درجة دكتوراة الفمسفة في التربية الرياضية القرار

 اإلجراءات الالزمة.
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عدـ ادراج أي موضوع بمجنة ا والبحوث بشأف الخطاب الوارد لمقسـ مف السيد االستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العمي 2/3
 الدراسات العميا مف القسـ خاص بطالب الدراسات العميا )ماجستير ػ دكتوراه( اال بعد أفادة مف الدراسات العميا تفيد باالتي:

 .يس القسـػ أف الطالب تقدـ لقسـ الدراسات العميا بستيفاء النماذج المطموبة منو بعد توقيعيا مف لجنة االشراؼ ورئ0
 ػ أف الطالب ليس عمية أي مستحقات مالية اتجاه الجامعة.4

 أحيط المجمس عممًا وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. -: القرار
ة الزاـ طالب الدراسات الخطاب الوارد لمقسـ مف السيد االستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث بشأف ضرور  2/2

( سيمنار قسـ / عاـ وذلؾ قبؿ عمؿ سمنار قسـ لو, وفي حالة التشكيؿ لمجنة 3العميا )ماجستير ػ دكتوراه( بحضور عدد )
 ( مناقشات قبؿ التشيكؿ لو مع متابعة ذلؾ مف خالؿ مختصي الدراسات العميا.5المناقشة والحكـ حضور عدد )

 وتـ التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ.أحيط المجمس عممًا  -: القرار
 -خامسًا: عالقات ثقافية:

 عمييا. لالطالعتـ عرض الخطابات الواردة عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ  5/0
 الموافقة وأحيط المجمس عمماً.:  القرار

المائية جامعة مدينة السادات  ورة / سماح محمد حالوة المدرس بقسـ المنازالت والرياضاتالطمب المقثدـ مف الدكت 5/4
ـ المقاتحت عنواف "رؤية مستقبمية لمبحث العممي لتطوير الرياضة العربية"  وص المشاركة في مؤتمر جامعة الزقازيؽبخص

ببحث بعنواف " األبداع اإلداري لدي مديري  ـ وذلؾ لممشاركة4102فبراير  45/  44في مدينة شـر الشيخ في الفترة مف 
 حمامات السباحة"

 عمي أف يرفع لمموضوع لمعالقات الثقافية بالكمية التخاذ االجراءات الالزمة.الموافقة :  القرار
 -سادسًا: فيما يستجد مف أعماؿ :

 ـ وىي:4108ـ / 4102عي احتياجات قسـ المنازالت والرياضات المائية مف الييئة المعاونة لمعاـ الجام 2/0
 ( معيد سباحة بنيف.4ػ عدد )
 ( معيد سباحة بنات.4ػ عدد )
 ( معيد مبارزة بنيف.4ػ عدد )
 ( معيد مبارزة بنات.4ػ عدد )
 ( معيد جودو بنيف.4ػ عدد )
 ( معيد مصارعة بنيف.0ػ عدد )
 ( معيد مالكمة بنيف.0ػ عدد )

 س الكمية.: الموافقة عمي أف يرفع الموضوع لمجمالقرار
( دقائؽ في بداية كؿ محاضرة 5الخطاب الوارد إلينا مف مكتب وحدة ضماف الجودة والتطوير المستمر بخصوص تخصيص ) 2/4

مف المحاضرات العممية والنظرية بالكمية عف رؤية ورسالة الكمية والغايات واالىداؼ والذي تسعي الكمية مف خالليا لمحصوؿ 
 لجودة لدي الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.عمي االعتماد ونشر ثقافة ا

 وجاري التنبيو عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ. الموافقة وأحيط المجمس عمماً :  القرار
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سفر سيادتو لممشاركة في الدورة بخصوص الموافقة عمي  رضا يوسؼ يسري عبد القادرالطمب المقدـ مف الدكتور /  2/3
ـ بمقر نادي الشارقة 4102فبراير  8/04بية لمدربي الكاراتيو بدولة االمارات العربية المتحدة وذلؾ في الفترة مف التدري

 لرياضات الدفاع عف النفس ومرفؽ طية صورة مف الدعوة.
 .التخاذ االجراءات الالزمة رفع الموضوع لمجيات المختصةي أف: الموافقة عمي القرار

 
 

 الواحدة ظيرًا.تماـ الساعة اختتمت الجمسة في و 
 

 المجمسسر أميف 
)               ( 

 باإلنابة رئيس مجمس القسـ
)                 ( 

 أحمد عبد الحميد عمارةد/ .أ د/ أحمد سعيد أميف خضر.أ
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