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 10من  - 1 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجلس قسم جتماع مجلس قسم محضر امحضر ا
  مم20120188  //م م 20120177  العام الجامعيالعام الجامعي  3377  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً   الثانية عشرةالثانية عشرة  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم20120188//22//66  التاريخالتاريخ
  الدور الثالثالدور الثالث  //  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةتطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و قسم قسم مقر مقر كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

  
    ــور:ــور:ضضالحالح

لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 3737عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   الحادية عشرةالحادية عشرةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120188//22//66  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  
  من:من:  رئيس القسم وبحضور كلرئيس القسم وبحضور كلو و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة

  

  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
 رئيس مجلس القسم أحمد سعيد أمين خضرأ.د/  1
 عضواً  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 2
 عضواً  أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ 3
 عضواً  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم 4
 عضواً  أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب 5
 عضوًا متفرغ أ.د/ محمد نبوي االشرم 6
 عضوًا وأمين سر المجلس أ.م.د/ محمد عباس صفوت 7
 عضواً  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى 8
 عضواً  أ.م.د/ مني محمد كمال 9
 عضواً  أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي 10
 عضواً  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  11
 عضواً  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد 12
 عضواً  د/ سماح محمد أمين حالوهأ.م. 13
 عضواً  د/ وسام محمد زكي حمدو 14
 عضواً  د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي 15
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 16
  كل من: مجلس هذا الشهر عن حضور رذوتغيب بع
 عضواً  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة 1
 عضواً  د/ عمرو حنفي وهدان 2
 عضواً  عفرد/ عمرو محمد ج 3
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    ::االفتتاحاالفتتاح
الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس رئيس رئيس   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ افتتح افتتح   

ادته ادته وكذلك وجه سيوكذلك وجه سي, , المدرس بالقسم لترقية سيادته لدرجة أستاذ مساعدالمدرس بالقسم لترقية سيادته لدرجة أستاذ مساعد  عمرو محمد جعفرعمرو محمد جعفرلدكتور/ لدكتور/ للالتهنئة القلبية التهنئة القلبية كما وجه سيادته كما وجه سيادته   ,,القسمالقسم
كما كما , , باالتحاد المصري للووشو كونغ فوباالتحاد المصري للووشو كونغ فو  ينجينجالمعيد بالقسم لفوز سيادته في انتخابات لجنة الكيك بوكسالمعيد بالقسم لفوز سيادته في انتخابات لجنة الكيك بوكس  للدكتور/ محمد زهرانللدكتور/ محمد زهرانالتهنئة القلبية التهنئة القلبية 
  االستاذاالستاذ  معاليمعاليللالشكر والتقدير الشكر والتقدير ه ه ييوجوجبتبت  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضردكتور/ دكتور/ الال  ستاذستاذاالاالو و   أحمد إبراهيم أحمد عزبأحمد إبراهيم أحمد عزبدكتور/ دكتور/ الال  االستاذاالستاذقام كل من قام كل من 

وكيل الكلية للدراسات وكيل الكلية للدراسات   ييمنصبمنصببتولي بتولي   رئيس الجامعةرئيس الجامعةاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ بصدور قرار موافقة بصدور قرار موافقة سيادتهم سيادتهم   علي تشريفعلي تشريف  الدكتور/ عميد الكليةالدكتور/ عميد الكلية
بمزيد من التقدم والرقي بمزيد من التقدم والرقي وتمنيات جميع أعضاء القسم لسيادتهم وتمنيات جميع أعضاء القسم لسيادتهم   ,,نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  رئاسة قسمرئاسة قسمو و العليا والبحوث العليا والبحوث 

    م انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.م انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.ثث  ,,ققالتوفيالتوفيو و 
 

   :أواًل: المصـــادقات 
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  11//11

  المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.  ::القرارالقرار
 :ثانيًا: موضوعات اإلحاطة

عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة   11//22
األزمات والكوارث األزمات والكوارث   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة

  يس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.يس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.للعرض على أعضاء هيئة التدر للعرض على أعضاء هيئة التدر 
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

  كتابكتاببإفادة بأنه ورد لإلدارة بإفادة بأنه ورد لإلدارة   )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  لعالقات الثقافيةلعالقات الثقافيةلل  المركزيةالمركزيةمكتب اإلدارة مكتب اإلدارة لينا من لينا من إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   22//22
ة السيد سفيرنا في بوجمبورا ببوروندي مع السيد رئيس مجموعة ة السيد سفيرنا في بوجمبورا ببوروندي مع السيد رئيس مجموعة وزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية بشأن مقابلوزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية بشأن مقابل

مستشاري الرئيس للمكتب االجتماعي والثقافي والسيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بوجمبورا إلبالغ رسالة من الرئيس مستشاري الرئيس للمكتب االجتماعي والثقافي والسيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بوجمبورا إلبالغ رسالة من الرئيس 
  البوروندي بحاجة كلية التربية الرياضية لمساعدات باألجهزة والمواد الرياضية من مصر.البوروندي بحاجة كلية التربية الرياضية لمساعدات باألجهزة والمواد الرياضية من مصر.

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
بتعليمات السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء بعدم مشاركة بتعليمات السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء بعدم مشاركة بخصوص افادتنًا بخصوص افادتنًا مكتب أ.د/ رئيس الجامعة مكتب أ.د/ رئيس الجامعة من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   33//22

زراء زراء ممثلين عن الجامعة وكافة وحداتها في اية فعاليات أو مؤتمرات بدولة قطر إال بعد إخطار االمانة العامة لرئاسة مجلس الو ممثلين عن الجامعة وكافة وحداتها في اية فعاليات أو مؤتمرات بدولة قطر إال بعد إخطار االمانة العامة لرئاسة مجلس الو 
  سواء كانت الدعوة شخصية أو بصفة رسمية.سواء كانت الدعوة شخصية أو بصفة رسمية.

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
بإفادة بأنه ورد لإلدارة كتاب بإفادة بأنه ورد لإلدارة كتاب   )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمن من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   44//22

أن ما ورد إليها من سفارتنا في أكرا حول قيام الحكومة بإلغاء ضريبة أن ما ورد إليها من سفارتنا في أكرا حول قيام الحكومة بإلغاء ضريبة وزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية بشوزارة التعليم العالي يفيد أنها تلقت كتاب وزارة الخارجية بش
تعزيز العالقات بين مصر وغانا من خالل عقد مذكرات تعزيز العالقات بين مصر وغانا من خالل عقد مذكرات   الخارجيةالخارجيةوزارة وزارة   وطلبتوطلبتالشركات المفروضة علي الجامعات الخاصة, الشركات المفروضة علي الجامعات الخاصة, 

  تفاهم بين الجامعات الحكومية أو الخاصة.تفاهم بين الجامعات الحكومية أو الخاصة.

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
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 10من  - 3 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

بإفادة بشأن انعقاد لجنة بإفادة بشأن انعقاد لجنة   )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمن من ا ا لينلينإإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   55//22
م والتي ناقشت البرنامج التنفيذي المنعقد بين حكومة جمهورية مصر م والتي ناقشت البرنامج التنفيذي المنعقد بين حكومة جمهورية مصر 20172017//1111//99( بتاريخ ( بتاريخ 120120العالقات الثقافية بجلستها رقم )العالقات الثقافية بجلستها رقم )

  ..20182018//20162016عوام عوام العربية وحكومة الجمهورية الجابونية ألالعربية وحكومة الجمهورية الجابونية أل
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

بإفادة بشأن انعقاد لجنة بإفادة بشأن انعقاد لجنة   )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةمن من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   66//22
د بين حكومة جمهورية مصر د بين حكومة جمهورية مصر م والتي ناقشت البرنامج التنفيذي المنعقم والتي ناقشت البرنامج التنفيذي المنعق20172017//1111//99( بتاريخ ( بتاريخ 120120العالقات الثقافية بجلستها رقم )العالقات الثقافية بجلستها رقم )

  ..20202020//20172017العربية وحكومة الجمهورية االسالمية الموريتانية ألعوام العربية وحكومة الجمهورية االسالمية الموريتانية ألعوام 
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

        مكتب اإلدارة مكتب اإلدارة من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   77//22
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

المؤتمر الدولي الثالث للعلوم األساسية والتطبيقية المؤتمر الدولي الثالث للعلوم األساسية والتطبيقية انعقاد انعقاد بإفادة بشأن بإفادة بشأن   للعالقات الثقافيةللعالقات الثقافية  العامةالعامةمكتب اإلدارة مكتب اإلدارة من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   88//22
  م بمدينة غزة.م بمدينة غزة.20182018مارس مارس   2020//1919والذي تنظمه جامعة األزهر ـ عزة في الفترة من والذي تنظمه جامعة األزهر ـ عزة في الفترة من 

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
العلمي تحت عنوان العلمي تحت عنوان   المؤتمر القومي للبحثالمؤتمر القومي للبحثبإفادة بشأن انعقاد بإفادة بشأن انعقاد   للعالقات الثقافيةللعالقات الثقافية  العامةالعامةاإلدارة اإلدارة   مكتبمكتبمن من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   99//22

  م.م.20182018مارس مارس   1919إطالق طاقات المصريين والذي تنظمه وزارة التعليم العالي في يوم االثنين الموافق إطالق طاقات المصريين والذي تنظمه وزارة التعليم العالي في يوم االثنين الموافق 
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

رة من رة من لتعليم والتدريب في الفتلتعليم والتدريب في الفتالمعرض الدولي الرابع لالمعرض الدولي الرابع لبإفادة بشأن بإفادة بشأن   للعالقات الثقافيةللعالقات الثقافية  العامةالعامةمكتب اإلدارة مكتب اإلدارة من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   1010//22
  م والذي تنظمه مؤسسة االهرام.م والذي تنظمه مؤسسة االهرام.20182018//33//22م وحتي م وحتي 20182018  //22//2828

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
بأن وزارة بأن وزارة بإفادة بإفادة   وزارة الشباب والرياضة المجلس القومي للرياضة اإلدارة المركزية للخدمات المساعدةوزارة الشباب والرياضة المجلس القومي للرياضة اإلدارة المركزية للخدمات المساعدةمن من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   1111//22

ياضية( بصدد عقد وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي عن علوم الرياضة الحديثة ياضية( بصدد عقد وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي عن علوم الرياضة الحديثة الشباب والراضة )اإلدارة العامة للبحوث والمكتبة الر الشباب والراضة )اإلدارة العامة للبحوث والمكتبة الر 
  م بالمركز األولمبي بالمعادي.م بالمركز األولمبي بالمعادي.20182018//55//1111//55في الفترة من في الفترة من بين الواقع والمأمول بالتعاون مع جامعة الدول العربية بين الواقع والمأمول بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
س مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب الترشح س مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب الترشح رئيرئي  الدكتور/ محمد ربيع ناصرالدكتور/ محمد ربيع ناصرتعلن اللجنة العلمية لجائزة تعلن اللجنة العلمية لجائزة   1212//22

  م في مجال العلوم الطبية. م في مجال العلوم الطبية. 20182018لجائزة العام لجائزة العام 
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار

  ضرورة التنسيق مع قطاع الشئون الثقافية والبعثات. ضرورة التنسيق مع قطاع الشئون الثقافية والبعثات.   بشأنبشأن  للعالقات الثقافيةللعالقات الثقافية  العامةالعامةمكتب اإلدارة مكتب اإلدارة لينا من لينا من إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   1313//22
  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::ررالقراالقرا
 الدراسات العليا:: ثالثاً 
  ::خطابات واردةخطابات واردة  11//33
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 10من  - 4 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

بإفادتنا بخصوص ضرورة إعداد وتجهيز بإفادتنا بخصوص ضرورة إعداد وتجهيز   االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد الينا من مكتب الخطاب الوارد الينا من مكتب 
نظريات نظريات بقسم بقسم   م الخاصةم الخاصة20182018م/م/20172017توصيف البرامج والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجامعي توصيف البرامج والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجامعي 

  وهي:وهي:المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات وتطبيقات 
  أ ـ برنامج الدبلوم:أ ـ برنامج الدبلوم:

  ـ تخصص منازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام(.ـ تخصص منازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام(.11
  ب ـ برنامج الماجستير:ب ـ برنامج الماجستير:

  ـ تخصص منازالت )المبارزة ـ المالكمة ـ المصارعة ـ الجودو ـ الكاراتيه(.ـ تخصص منازالت )المبارزة ـ المالكمة ـ المصارعة ـ الجودو ـ الكاراتيه(.11
  ـ تخصص رياضات مائية )سباحة(.ـ تخصص رياضات مائية )سباحة(.22

  برنامج الدكتوراه:برنامج الدكتوراه:  ج ـج ـ
  ـ تخصص منازالت )المالكمة ـ الجودو ـ الكاراتيه ـ كمال اجسام ـ الووشو كونغ فو(.ـ تخصص منازالت )المالكمة ـ الجودو ـ الكاراتيه ـ كمال اجسام ـ الووشو كونغ فو(.11
  ـ تخصص رياضات مائية )سباحة ـ غطس(.ـ تخصص رياضات مائية )سباحة ـ غطس(.22

معي معي سرعة االنتهاء من إعداد وتجهيز توصيف البرامج والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجاسرعة االنتهاء من إعداد وتجهيز توصيف البرامج والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجا  معمعالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ لمكتب لمكتب   CCDDنسخة ورقية ونسخة ورقية و  تسلمتسلمالمنازالت والرياضات المائية وعلي أن المنازالت والرياضات المائية وعلي أن نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   م الخاصةم الخاصة20182018م / م / 20172017

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  االستاذ الدكتور/ مدير وحدة الجودةاالستاذ الدكتور/ مدير وحدة الجودةمكتب مكتب و و   لدراسات العليالدراسات العليالل  االستاذ الدكتور/ وكيل الكليةاالستاذ الدكتور/ وكيل الكليةمكتب مكتب و و   عميد الكليةعميد الكلية
  ::خطابات واردةخطابات واردة  22//33

  موافقة مجلس القسم عليموافقة مجلس القسم عليضرورة ضرورة بببإفادتنا بإفادتنا   االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مكتبمكتبمن من إلينا إلينا الخطاب الوارد الخطاب الوارد 
  ::االتياالتي

المساعدين المساعدين   منسق لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( وأن يكون من بين االساتذة أو االساتذةمنسق لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( وأن يكون من بين االساتذة أو االساتذة  ـ تحديدـ تحديد11
  بالقسم والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.بالقسم والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

مرشد اكاديمي لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( وأن يكون من بين االساتذة أو االساتذة مرشد اكاديمي لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( وأن يكون من بين االساتذة أو االساتذة   ـ تحديدـ تحديد22
  المساعدين بالقسم والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.المساعدين بالقسم والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

  بالفصل الدراسي الثاني.بالفصل الدراسي الثاني.ـ تحديد أعداد الطالب لفتح مقرر دراسي ـ تحديد أعداد الطالب لفتح مقرر دراسي 33
م ويراعي أن ال يسمح للطالب بالتسجيل م ويراعي أن ال يسمح للطالب بالتسجيل 20182018//22//1515م وحتي م وحتي 20182018//22//1010ـ البدء في تسجيل الطالب في المقررات بداية من ـ البدء في تسجيل الطالب في المقررات بداية من 44

  في مقرر دراسي إذا كان لهذا المقرر مقرر آخر كمتطلب سابق إال بعد اجتيازه )المتطلب السابق(.في مقرر دراسي إذا كان لهذا المقرر مقرر آخر كمتطلب سابق إال بعد اجتيازه )المتطلب السابق(.
  أو اإلضافة أو التغيير حتي قبل نهاية االسبوع الثاني من بدء الدراسة. أو اإلضافة أو التغيير حتي قبل نهاية االسبوع الثاني من بدء الدراسة.   الحذفالحذفأو أو ـ يسمح بالتسجيل المتأخر أو االنسحاب ـ يسمح بالتسجيل المتأخر أو االنسحاب 55
  م هو تاريخ بدء الدراسة بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني.م هو تاريخ بدء الدراسة بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني.20182018//22//1717ـ يعتبر ـ يعتبر 66
لمقررات بتوقيع لمقررات بتوقيع ـ يتم التسجيل النهائي للطالب في المقررات التي يختارونها بإشراف المشرف االكاديمي في استمارة تسجيل اـ يتم التسجيل النهائي للطالب في المقررات التي يختارونها بإشراف المشرف االكاديمي في استمارة تسجيل ا77

  الطالب ويعتمدها المرشد االكاديمي ورئيس مجلس القسم المختص ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.الطالب ويعتمدها المرشد االكاديمي ورئيس مجلس القسم المختص ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
  كاالتي:كاالتي:  االستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثخطاب خطاب علي ما جاء بعلي ما جاء ب  الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  من:من:لجنة مكونة لجنة مكونة تقرر تكليف تقرر تكليف نامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( نامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( منسق لكل بر منسق لكل بر   الخاص بتحديدالخاص بتحديد( ( 11للبند رقم )للبند رقم )  ـ بالنسبةـ بالنسبة11
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  ف بهاف بهاللالمهام المكالمهام المك  المسمىالمسمى  االسماالسم  مم

  استاذ تدريب المالكمة ورئيس القسماستاذ تدريب المالكمة ورئيس القسم  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر  ــ11
  منسق عام للقسممنسق عام للقسم

  )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه()دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(مرحلة مرحلة 
  منسق القسم لمرحلة الدكتوراهمنسق القسم لمرحلة الدكتوراه  أستاذ السباحةأستاذ السباحة  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  ــ22

  منسق القسم لمرحلة الماجستيرمنسق القسم لمرحلة الماجستير  استاذ تدريب الجودواستاذ تدريب الجودو  أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  ــ33

  منسق القسم لمرحلة الدبلوم منسق القسم لمرحلة الدبلوم   استاذ مساعد )مبارزة(استاذ مساعد )مبارزة(  أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  ــ44

  
لجنة لجنة تقرر تكليف تقرر تكليف   لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( لكل برنامج بمراحل الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( مرشد اكاديمي مرشد اكاديمي   الخاص بتحديدالخاص بتحديد( ( 22للبند رقم )للبند رقم )  ـ بالنسبةـ بالنسبة22

  من:من:مكونة مكونة 
  المهام المكلف بهاالمهام المكلف بها  المسمىالمسمى  االسماالسم  مم

  استاذ تدريب المالكمة ورئيس القسماستاذ تدريب المالكمة ورئيس القسم  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر  ــ11
  مرشد اكاديمي عام للقسممرشد اكاديمي عام للقسم

  )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه()دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(مرحلة مرحلة 
  لمرحلة الدكتوراهلمرحلة الدكتوراه  ييمرشد اكاديممرشد اكاديم  أستاذ السباحةأستاذ السباحة  في محمد عليفي محمد عليأ.د/ مني مصطأ.د/ مني مصط  ــ22
  مرشد اكاديمي لمرحلة الماجستيرمرشد اكاديمي لمرحلة الماجستير  أستاذ المصارعةأستاذ المصارعة  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  ــ33
  مرشد اكاديمي لمرحلة الدبلوممرشد اكاديمي لمرحلة الدبلوم  المتفرغالمتفرغ  أستاذ المصارعةأستاذ المصارعة  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  ــ44

  
قرر دراسي بالفصل الدراسي الثاني دورة )الربيع( سوف تكون كما كانت قرر دراسي بالفصل الدراسي الثاني دورة )الربيع( سوف تكون كما كانت لطالب لفتح ملطالب لفتح م( الخاص بتحديد أعداد ا( الخاص بتحديد أعداد ا33للبند رقم )للبند رقم )  ـ بالنسبةـ بالنسبة33

  ..مم20182018م / م / 20172017دورة )الخريف( للعام الجامعي دورة )الخريف( للعام الجامعي   األولاألولبالفصل الدراسي بالفصل الدراسي 
  دكتوراهدكتوراه  ماجستيرماجستير  دبلومدبلوم

  عدد الطالبعدد الطالب  التخصصالتخصص  مم  عدد الطالبعدد الطالب  التخصصالتخصص  مم  عدد الطالبعدد الطالب  التخصصالتخصص  مم

  ــ11
  منازالتمنازالت

  ــ11  ((11))  كيك بوكسكيك بوكس

  تتمنازالمنازال

  ــ11  ((22))  مبارزةمبارزة

  منازالتمنازالت

  ((11))  كمال االجسامكمال االجسام
  ((11))  مالكمةمالكمة  ــ22  ((22))  مالكمةمالكمة  ــ22  ((11))  كمال اجسامكمال اجسام  ــ22
  ((11))  ووشو كونغ فوووشو كونغ فو  ــ33  ((22))  مصارعةمصارعة  ــ33        
  ((11))  كاراتيهكاراتيه  ــ44  ((11))  كاراتيهكاراتيه  ــ44        
  ((22))  جودوجودو  ــ55  ((33))  جودوجودو  ــ55        
  ــ66  ((88))  سباحةسباحة  رياضة مائيةرياضة مائية  ــ66        

  رياضة مائيةرياضة مائية
  ((11))  سباحةسباحة

  ((11))  غطسغطس  ــ77                

  ( تم التنبيه وجاري اتخاذ الالزم.( تم التنبيه وجاري اتخاذ الالزم.77(, )(, )66(, )(, )55(, )(, )44للبند رقم )للبند رقم )  ـ بالنسبةـ بالنسبة44
  ::تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(  33//33

بقسم بقسم   المصارعةالمصارعةأستاذ أستاذ   عبد الحميد عمارةعبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة الطلب المقدم الطلب المقدم 
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االستاذ االستاذ بيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي الرسالة بيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي الرسالة نظريات وتطنظريات وتط
كلية التربية الرياضية جامعة كلية التربية الرياضية جامعة فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية أستاذ أستاذ   عبد الحليم يوسف عبد العليمعبد الحليم يوسف عبد العليمالدكتور/ الدكتور/ 

بقسم نظريات وتطبيقات بقسم نظريات وتطبيقات   استاذ مساعداستاذ مساعد  محمد فتحي نصارمحمد فتحي نصارلدكتور/ لدكتور/ االستاذ ااالستاذ االث علي الرسالة الث علي الرسالة , والمشرف الث, والمشرف الثمدينة الساداتمدينة السادات
, وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير , وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المنوفيةالمنوفيةكلية التربية الرياضية جامعة كلية التربية الرياضية جامعة   الفرديةالفرديةالمنازالت والرياضات المنازالت والرياضات 

بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية الخاصة لدي بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية الخاصة لدي علي علي   وكسيكوكسيكالهيبالهيب" تأثير تدريبات " تأثير تدريبات بعنوان بعنوان   حسن عزت حسن السبكيحسن عزت حسن السبكيللباحث/ للباحث/ 
لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي   ""  العبي المصارعةالعبي المصارعة

  جاء فيه:جاء فيه:
فروض, والقراءات النظرية والدراسات فروض, والقراءات النظرية والدراسات أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واألهمية واألهداف والأنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واألهمية واألهداف وال

اإلحصائية, اإلحصائية,   تتالمرجعية, واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجاالمرجعية, واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجا
العربية العربية وعرض النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين وعرض النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين 

  واألجنبية, ومن العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.واألجنبية, ومن العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.
  الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم والمقدمة من سيادتهم وهم:الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم والمقدمة من سيادتهم وهم:  ::القرارالقرار

للبنين للبنين ضية ضية كلية التربية الرياكلية التربية الريا  علوم الصحة الرياضيةعلوم الصحة الرياضيةبقسم بقسم   فسيولوجيا الرياضة المتفرغفسيولوجيا الرياضة المتفرغأستاذ أستاذ   أحمد نصر الدين سيدأحمد نصر الدين سيداالستاذ الدكتور / االستاذ الدكتور / ـ ـ 11
  )مناقشًا()مناقشًا(جامعة حلوان. جامعة حلوان.   بالهرمبالهرم

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية   المصارعةالمصارعةأستاذ أستاذ   عبد الحميد عمارةعبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور / أحمد االستاذ الدكتور / أحمد ـ ـ 22
    )مشرفًا()مشرفًا(جامعة مدينة السادات. جامعة مدينة السادات. 

سيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية سيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية أستاذ فأستاذ ف  عبد الحليم يوسف عبد العليمعبد الحليم يوسف عبد العليم  //  األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورـ ـ 33
  ((مشرفاً مشرفاً ))  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات

كلية التربية كلية التربية   المائيةالمائيةبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   المصارعة المتفرغالمصارعة المتفرغأستاذ أستاذ   محمد نبوي االشرممحمد نبوي االشرماألستاذ الدكتور / األستاذ الدكتور / ـ ـ 44
    ((اقشاً اقشاً منمن)). . مدينة الساداتمدينة الساداتالرياضية جامعة الرياضية جامعة 

  وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  ::((ماجستيرماجستيرالال))  علميةعلمية  منح درجةمنح درجة  44//33

باحثة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية باحثة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية الال  الباحثة/ أميرة عبد الرحمن أحمد عوض هللاالباحثة/ أميرة عبد الرحمن أحمد عوض هللاالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  ""وذلك بغرض منح سياداتها درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان وذلك بغرض منح سياداتها درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان   ,,ة مدينة الساداتة مدينة الساداتالتربية الرياضية جامعالتربية الرياضية جامع

حيث تم مناقشة الرسالة يوم حيث تم مناقشة الرسالة يوم   سباحة الفراشة للمبتدئين "سباحة الفراشة للمبتدئين "تعلم تعلم تأثير برنامج مقترح باستخدام التدريبات النوعية وتأثيرها علي ناتج تأثير برنامج مقترح باستخدام التدريبات النوعية وتأثيرها علي ناتج 
  م.م.20172017//99//2424االحد الموافق االحد الموافق 

وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا   للباحثة/ أميرة عبد الرحمن أحمد عوض هللاللباحثة/ أميرة عبد الرحمن أحمد عوض هللاعلي منح درجة الماجستير علي منح درجة الماجستير   ةةالموافقالموافق  ::القرارالقرار
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:  55//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية وتطبيقات وتطبيقات نظريات نظريات باحث بقسم باحث بقسم   بهاء إبراهيم عبد الحميد الصعيديبهاء إبراهيم عبد الحميد الصعيديالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10من  - 7 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

برنامج برنامج " تأثير " تأثير التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الماجستير بعنوان التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الماجستير بعنوان 
  ".".تدريبي علي تحسين األداءات الهجومية للمسافات المتباينة لدي ناشئي الكوميتيه في رياضة الكاراتيهتدريبي علي تحسين األداءات الهجومية للمسافات المتباينة لدي ناشئي الكوميتيه في رياضة الكاراتيه

م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن م الساعة الحادية عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن 88201201//22//1313الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار
  يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 رابعًا: شئون التعليم والطالب:
دراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي دراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي بشأن توزيع الجداول البشأن توزيع الجداول ال  11//55

ألستاذ ألستاذ للم بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة م بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 20182018م / م / 20172017
  ..لدكتور/ رئيس القسملدكتور/ رئيس القسماألستاذ ااألستاذ او و   الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  

  ..التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبللوعلي أن يرفع الموضوع وعلي أن يرفع الموضوع   الموافقةالموافقة: : القرارالقرار
اذ اذ االستاالستاإلدارة العامة للموارد البشرية إدارة شئون العاملين )كادر خاص( ردًا علي كتاب اإلدارة العامة للموارد البشرية إدارة شئون العاملين )كادر خاص( ردًا علي كتاب من من الوارد إلينا الوارد إلينا   بناء علي الخطاببناء علي الخطاب  22//55

والمتضمن زيادة عدد الهيئة والمتضمن زيادة عدد الهيئة   الدكتور/ رئيس الجامعةالدكتور/ رئيس الجامعة  ألستاذألستاذللم والموجة م والموجة 20172017//1111//2121بتاريخ بتاريخ   507507رقم رقم   عميد الكليةعميد الكليةالدكتور/ الدكتور/ 
المعاونة في خطة االحتياجات السنوية للكلية تفاديًا لنقاط الضعف الواردة بتقرير المراجعة الخارجية وضرورة مواقتنا باحتياجات المعاونة في خطة االحتياجات السنوية للكلية تفاديًا لنقاط الضعف الواردة بتقرير المراجعة الخارجية وضرورة مواقتنا باحتياجات 

  اونة تفصياًل حتي يتسنى لنا العرض علي لجنة االحتياجات.اونة تفصياًل حتي يتسنى لنا العرض علي لجنة االحتياجات.الكلية من الهيئة المعالكلية من الهيئة المع
من تعين الهيئة المعاونة )معيدين ـ من تعين الهيئة المعاونة )معيدين ـ   الملحة والضروريةالملحة والضروريةالحتياجات الحتياجات بعرض ابعرض اقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية يتقدم يتقدم   ::القرارالقرار

  وهي كالتالي:وهي كالتالي:  مم20182018م / م / 20172017معيدات( للعام الجامعي معيدات( للعام الجامعي 
  ((11جدول )جدول )

  لهيئة المعاونةلهيئة المعاونةمن امن اظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية احتياجات قسم ناحتياجات قسم ن
  مم20182018م / م / 20172017)معيدين ـ معيدات( للعام الجامعي )معيدين ـ معيدات( للعام الجامعي 

  العدد )تعين( الهيئة المعاونةالعدد )تعين( الهيئة المعاونة  الُشعبةالُشعبة  مم
  )معيدين ـ معيدات()معيدين ـ معيدات(

  ( بنين( بنين22))  ( بنات( بنات22))  المبارزةالمبارزة  ــ11
  ( بنين( بنين22))  ( بنات( بنات22))  المالكمةالمالكمة  ــ22
  نن( بني( بني22))  ( بنات( بنات22))  المصارعةالمصارعة  ــ33
  ( بنين( بنين22))  ( بنات( بنات22))  الجودوالجودو  ــ44
  ( بنين( بنين22))  ( بنات( بنات22))  الكاراتيهالكاراتيه  ــ55
  ( بنين( بنين22))  ( بنات( بنات22))  السباحةالسباحة  ــ66

ومجلس الكلية ولجنة االحتياجات ومجلس الكلية ولجنة االحتياجات   الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  األستاذاألستاذو و الكلية الكلية ألستاذ الدكتور/ عميد ألستاذ الدكتور/ عميد للمع رفع الموضوع مع رفع الموضوع 
  الالزمة.الالزمة.التخاذ اإلجراءات الضرورية و التخاذ اإلجراءات الضرورية و بالجامعة بالجامعة 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   مم20182018م /م /20172017للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الخطة الدراسية الخطة الدراسية مناقشة مناقشة   33//55
  ::وهيوهيالخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10من  - 8 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

  ((11جدول )جدول )
  لمنازالت مرحلة البكالوريوسلمنازالت مرحلة البكالوريوسلل  مم20182018م /م /20172017للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الخطة الدراسية الخطة الدراسية 

  أستاذ المادة والهيئة المعاونةأستاذ المادة والهيئة المعاونة  المادةالمادة  الفرقةالفرقة  مم

  ــ11

  أ.م.د/ مني كمال ـ أ.م.د/ رشا فرجأ.م.د/ مني كمال ـ أ.م.د/ رشا فرج  ((11))مبارزة مبارزة   بناتبناتاولي اولي 
  أ.م.د/ مني كمال ـ أ.م.د/ رشا فرجأ.م.د/ مني كمال ـ أ.م.د/ رشا فرج  مبارزةمبارزة  بناتبنات  ثانيةثانية

  أ.م.د/ محمد عباس ـ د/ محمود سالمأ.م.د/ محمد عباس ـ د/ محمود سالم  ((11))  مبارزةمبارزة  اولي بنيناولي بنين
  ثالثة بنينثالثة بنين

  مبارزةمبارزة
    أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباسأ.د/ أحمد عزب ـ أ.د/ أحمد عزب ـ 

  ـ د/ محمود سالمـ د/ محمود سالم  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  رابعة بنينرابعة بنين

  ــ22

  ـ م/ محمد زهرانـ م/ محمد زهران  د/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالد/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالـ أ.م.ـ أ.م.  الوراقىالوراقىأ.م.د/ ياسر أ.م.د/ ياسر ـ ـ أ.د/ أحمد سعيد أ.د/ أحمد سعيد   ((11))  مالكمةمالكمة  اولي بناتاولي بنات
  ـ م/ محمد زهرانـ م/ محمد زهران  د/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالد/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالـ أ.م.ـ أ.م.  الوراقىالوراقىأ.م.د/ ياسر أ.م.د/ ياسر ـ ـ أ.د/ أحمد سعيد أ.د/ أحمد سعيد   ((11))  مالكمةمالكمة  بنينبنيناولي اولي 

  ثالثة بنينثالثة بنين
  مالكمةمالكمة

  ـ م/ محمد زهرانـ م/ محمد زهران  د/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالد/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالـ أ.م.ـ أ.م.  الوراقىالوراقىأ.م.د/ ياسر أ.م.د/ ياسر ـ ـ أ.د/ أحمد سعيد أ.د/ أحمد سعيد 
  ـ م/ محمد زهرانـ م/ محمد زهران  د/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالد/ أحمد كمال ـ م.م/ السيد كمالـ أ.م.ـ أ.م.  الوراقىالوراقىسر سر أ.م.د/ ياأ.م.د/ ياـ ـ أ.د/ أحمد سعيد أ.د/ أحمد سعيد   رابعة بنينرابعة بنين

  ــ33
  ثالثة بنينثالثة بنين

  مصارعةمصارعة
  د/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراجد/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراج  ــ  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  ــ  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة

  د/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراجد/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراج  ــ  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  ــ  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  رابعة بنينرابعة بنين

  ــ44
  ثالثة بنينثالثة بنين

  جودوجودو
  بد الحليم معاذبد الحليم معاذأ.د/ عأ.د/ ع

  د/ حاتم حسني )منتدب(د/ حاتم حسني )منتدب(  رابعة بنينرابعة بنين

  ــ55
  ثالثة بنينثالثة بنين

  كاراتيهكاراتيه
  د/ عمرو جعفرد/ عمرو جعفر  اإلبيارى ـاإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم أ.م.د/ إبراهيم 

  د/ عمرو جعفرد/ عمرو جعفر  رابعة بنينرابعة بنين

  ((22جدول )جدول )
  للرياضات المائية مرحلة البكالوريوسللرياضات المائية مرحلة البكالوريوس  مم20182018م /م /20172017للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الخطة الدراسية الخطة الدراسية 

  أستاذ المادة والهيئة المعاونةأستاذ المادة والهيئة المعاونة  المادةالمادة  الفرقةالفرقة  مم

  ــ11

  بناتبنات  اولياولي
  الدياسطى ـ م/ شيماء بدرالدياسطى ـ م/ شيماء بدرد/ هبة هللا د/ هبة هللا   ــ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  ((22))سباحة سباحة 

  الدياسطى ـ م/ شيماء بدرالدياسطى ـ م/ شيماء بدرد/ هبة هللا د/ هبة هللا   ــ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  ((22غطس )غطس )

  ـ م/ شيماء بدرـ م/ شيماء بدر  د/ والء العبدد/ والء العبد  ــ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  بناتبنات  ثالثةثالثة

  بنينبنين  اولياولي
  د/ عمرو وهداند/ عمرو وهدانـ ـ   د/ وسام زكيد/ وسام زكيـ ـ   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  ((22))باحة باحة سس

  د/ عمرو وهداند/ عمرو وهدانـ ـ   د/ وسام زكيد/ وسام زكيـ ـ   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  ((22غطس )غطس )

  بنينبنين  ثانيةثانية
  سباحةسباحة

  د/ عمرو وهداند/ عمرو وهدانـ ـ   د/ وسام زكيد/ وسام زكيـ ـ   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم

 د/ وسام زكيد/ وسام زكيـ ـ   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  ثالثة بنينثالثة بنين

 د/ عمرو وهداند/ عمرو وهدانـ ـ   .د/ أحمد عبد الحكيم.د/ أحمد عبد الحكيمأأ  رابعة بنينرابعة بنين
  

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبللالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع   ::القرارالقرار
 :أعضاء هيئة التدريس: شئون خامساً 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   اذ المساعداذ المساعداالستاالست  أحمد كمال عبد الفتاح عيدأحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//55
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10من  - 9 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

االستاذ الدكتور / رئيس االستاذ الدكتور / رئيس بموافقة بموافقة   اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(  المائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطابالمائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب
المالكمة والمشاركة في بطولة المالكمة والمشاركة في بطولة مدربًا لمنتخب الجامعة لفريق مدربًا لمنتخب الجامعة لفريق   االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدعلي ترشيح علي ترشيح الجامعة الجامعة 

  ..مم20182018//22//1717م حتي م حتي 20182018//22//1515امتها في رحاب جامعة حلوان خالل الفترة من امتها في رحاب جامعة حلوان خالل الفترة من ( والتي تقرر اق( والتي تقرر اق4545الشهيد الرفاعي رقم )الشهيد الرفاعي رقم )
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسعلي أن يرفع الموضوع لشئون علي أن يرفع الموضوع لشئون و و الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وذلك المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وذلك   محمد سعد جعفرمحمد سعد جعفر  روروتور/ عمتور/ عمالدكالدكالطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//55
بخصوص مواقتنا بخطاب اللجنة األولمبية المصرية واختيار سيادته ضمن الدارسين الحاضرين بدورة االعداد البدني وتخطيط بخصوص مواقتنا بخطاب اللجنة األولمبية المصرية واختيار سيادته ضمن الدارسين الحاضرين بدورة االعداد البدني وتخطيط 

م وتنتهي يوم م وتنتهي يوم 20182018//11//2020ة الدولي اعتبارا من يوم السبت الموافق ة الدولي اعتبارا من يوم السبت الموافق ( والمقامة بمقر األكاديمية األولمبية بإستاد القاهر ( والمقامة بمقر األكاديمية األولمبية بإستاد القاهر 8181األحمال )األحمال )
م ونظرًا ألن الدراسة يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا بمقر األكاديمية, لذا نرجو التكرم م ونظرًا ألن الدراسة يوميًا من العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا بمقر األكاديمية, لذا نرجو التكرم 20182018//22//2121االربعاء الموافق االربعاء الموافق 

  2020الصادر في الصادر في   ((371371))رقم رقم   يد رئيس مجلس الوزراءيد رئيس مجلس الوزراءالسالسمن سيادتكم بالموافقة علي تفرغ المذكور خالل فترة الدورة إعمااًل بقرار من سيادتكم بالموافقة علي تفرغ المذكور خالل فترة الدورة إعمااًل بقرار 
المرشحين بمعرفة المجلس األعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحضور دورات المرشحين بمعرفة المجلس األعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحضور دورات   بشأن اعتباربشأن اعتبار  مم20012001مارس مارس 

  تدريبية داخل الجمهورية أو خارجها في المجاالت الرياضية في مهمة رسمية بدون بدل سفر.تدريبية داخل الجمهورية أو خارجها في المجاالت الرياضية في مهمة رسمية بدون بدل سفر.
مارس مارس   2020الصادر في الصادر في   ((371371))رقم رقم   السيد رئيس مجلس الوزراءالسيد رئيس مجلس الوزراءاعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار اعتبار سيادته في مهمة رسمية بناء علي قرار الموافقة علي الموافقة علي   ::القرارالقرار

  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسوعلي أن يرفع الموضوع لشئون وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   مم20012001
سم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية سم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقبق  السباحةالسباحةاستاذ استاذ   أحمد محمود عبد الحكيمأحمد محمود عبد الحكيماالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//55

  كل من:كل من:)داخلي( )داخلي( بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب 
  المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية.المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية.بقسم بقسم المساعد المساعد المدرس المدرس   محمد بكر سالممحمد بكر سالمالدكتور/ الدكتور/ ـ ـ 11
  مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية.مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية.المدرس الالمدرس ال  الدكتور/ كريم إبراهيم غريبالدكتور/ كريم إبراهيم غريبـ ـ 22

  م.م.20182018م / م / 20172017للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي للفرقة األولي بالكلية للفرقة األولي بالكلية للمساعدة في تدريس مقررات السباحة والغطس للمساعدة في تدريس مقررات السباحة والغطس 
  ات الالزمة.ات الالزمة.ويرفع الموضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءويرفع الموضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراء  االقسام المعنيةاالقسام المعنية: الموافقة مع احضار موافقة : الموافقة مع احضار موافقة القرارالقرار

طلب طلب بخصوص بخصوص   المنوفيةالمنوفيةكلية التربية الرياضية جامعة كلية التربية الرياضية جامعة   عميدعميد  إبراهيم محمود غريبإبراهيم محمود غريباالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/   الخطاب الوارد إلينا منالخطاب الوارد إلينا من  44//55
  كل من:كل من:  انتدابانتدابالموافقة علي الموافقة علي 

  لرياضات المائية.لرياضات المائية.االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وااالستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وا  الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى   االستاذاالستاذـ ـ 11
  االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.  الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  االستاذاالستاذـ ـ 22
  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية.  الدكتورة/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىالدكتورة/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىـ ـ 33

ة بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع لمقررات )الكاراتيه ـ المالكمة ـ رياضات مائية( ة بشبين الكوم )بنين ـ بنات( بواقع يومين في االسبوع لمقررات )الكاراتيه ـ المالكمة ـ رياضات مائية( للتدريس بكلية التربية الرياضيللتدريس بكلية التربية الرياضي
  م.م.20182018م / م / 20172017للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 

يئة التدريس بالكلية يئة التدريس بالكلية ويرفع الموضوع لشئون اعضاء هويرفع الموضوع لشئون اعضاء ه  بما ال يتعارض مع جدول سيادتهم الدراسي داخل الكليةبما ال يتعارض مع جدول سيادتهم الدراسي داخل الكليةنتداب نتداب االاال: الموافقة علي : الموافقة علي القرارالقرار
  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت قسم نظريات وتطبيقات المنازالت   المالكمة ورئيسالمالكمة ورئيساستاذ تدريب استاذ تدريب   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرالطلب المقدم من الطلب المقدم من   55//55
بية الرياضية بية الرياضية الحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التر الحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التر   عادل درويش أحمد مصطفيعادل درويش أحمد مصطفيالدكتور/ الدكتور/ والرياضات المائية بخصوص انتداب والرياضات المائية بخصوص انتداب 
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 10من  - 10 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/2تحريرًا في 

 

الرابعة اختياري أول وثاني الرابعة اختياري أول وثاني   الفرقةالفرقة  مقرر المالكمةمقرر المالكمةلتدريس لتدريس   تخصص مالكمة من كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانتخصص مالكمة من كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان
  م,.م,.20182018م/م/20172017للعام الجامعي للعام الجامعي يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني يومي االثنين واالربعاء من كل أسبوع للفصل الدراسي الثاني 

  وع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.نتداب ويرفع الموضنتداب ويرفع الموضاالاال: الموافقة علي : الموافقة علي القرارالقرار
استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   66//55

رس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات رس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المدالمد  الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزق الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزق والرياضات المائية بخصوص انتداب والرياضات المائية بخصوص انتداب 
االثنين واالربعاء االثنين واالربعاء لفرقة الرابعة اختياري أول وثاني يومي لفرقة الرابعة اختياري أول وثاني يومي ااالجودو الجودو   مقررمقررالمنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس المنازالت كلية التربية الرياضية للبنين جامعة بنها لتدريس 

  م.م.20182018م/م/20172017للعام الجامعي للعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني من كل أسبوع من كل أسبوع 
  وضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وضوع لشئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.نتداب ويرفع المنتداب ويرفع الماالاال: الموافقة علي : الموافقة علي القرارالقرار

بناء علي اإلفادة الواردة إلينا من إدارة أمنة المجالس واللجان بالجامعة والتي تشير إلي موافقة مجلس جامعة مدية السادات بجلسته بناء علي اإلفادة الواردة إلينا من إدارة أمنة المجالس واللجان بالجامعة والتي تشير إلي موافقة مجلس جامعة مدية السادات بجلسته   77//55
قسم قسم األستاذ المساعد باألستاذ المساعد ب  ورة / سماح محمد أمين حالوةورة / سماح محمد أمين حالوةاالستاذة الدكتاالستاذة الدكتم علي نقل السيدة م علي نقل السيدة 20182018//11//3131( المنعقدة بتاريخ ( المنعقدة بتاريخ 55رقم )رقم )

إلي قسم أصول التربية الرياضية بالكلية بناءًا علي موافقة اللجنة العلمية الدائمة إلي قسم أصول التربية الرياضية بالكلية بناءًا علي موافقة اللجنة العلمية الدائمة   نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية
  االنتاج العلمي الخاص بسيادتها.االنتاج العلمي الخاص بسيادتها.م بعد فحص تقرير م بعد فحص تقرير 20172017//1212//2626للتربية الرياضية لترقي االساتذة واالساتذة المساعدين بتاريخ للتربية الرياضية لترقي االساتذة واالساتذة المساعدين بتاريخ 

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  الكلية التخاذالكلية التخاذبب  شئون أعضاء هيئة التدريسشئون أعضاء هيئة التدريسلل  ويرفع الموضوعويرفع الموضوع  تمت االحاطةتمت االحاطة  ::القرارالقرار
 :وحدة ضمان الجودة: سادسا  

ا بتنظيم الوحدة ا بتنظيم الوحدة بالكلية بخصوص إفادتنبالكلية بخصوص إفادتن  االستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمراالستاذ الدكتور/ مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمرالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//66
بالتعاون مع وكالة الدراسات العليا بالكلية وتحت رعاية سعادة عميد الكلية ورشة عمل في كيفية تصميم البرامج والمقررات لمرحلة بالتعاون مع وكالة الدراسات العليا بالكلية وتحت رعاية سعادة عميد الكلية ورشة عمل في كيفية تصميم البرامج والمقررات لمرحلة 

حضور منسقي االقسام العلمية للبرامج والمقررات بقاعة المناقشات حضور منسقي االقسام العلمية للبرامج والمقررات بقاعة المناقشات مع ضرورة مع ضرورة م م 20182018//22//1010سات العليا يوم السبت الموافق سات العليا يوم السبت الموافق الدراالدرا
  ر الثالث في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا. ر الثالث في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا. بالدو بالدو 

  ..ةةططااححتمت اإلتمت اإل  ::القرارالقرار
 : فيما يستجد من أعمال :سابعاً 

اشتراك القسم في الفعاليات الرياضية في اليوم اشتراك القسم في الفعاليات الرياضية في اليوم بخصوص بخصوص   محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/   المقترحان المقدمان منالمقترحان المقدمان منبشأن بشأن   11//77
ذلك بتقديم فقرة رياضية خاصة بالقسم, وكذلك اقامة يوم رياضي خاص بالقسم ذلك بتقديم فقرة رياضية خاصة بالقسم, وكذلك اقامة يوم رياضي خاص بالقسم الرياضي للجامعة المزمع عقدة في شهر مارس و الرياضي للجامعة المزمع عقدة في شهر مارس و 

  . . مم20182018داخل الكلية في بداية شهر ابريل داخل الكلية في بداية شهر ابريل 
  ..الموافقة علي المقترحان مع التنسيق مع المختصين في اليوم الرياضي للجامعة والكليةالموافقة علي المقترحان مع التنسيق مع المختصين في اليوم الرياضي للجامعة والكلية  ::القرارالقرار

  ظهراً ظهراً   عشرةعشرة  يةيةالثانالثاناختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة وفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال 
  المجلسالمجلسسر سر أمين أمين 

          (          (              ))  
  القسمالقسممجلس مجلس رئيس رئيس 

         (         (                    ))  
  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرد/ د/ ..أأ  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتد/ د/ م.م...أأ

 


