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  ..التربية الرياضيةالتربية الرياضية  كلية/كلية/
  ..المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات مكتب/ قسم مكتب/ قسم 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجلس قسم جتماع مجلس قسم محضر امحضر ا
  مم20120199  //م م 20120188  العام الجامعيالعام الجامعي  3535  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً   الثانية عشرةالثانية عشرة  تماعتماعنهاية االجنهاية االج  صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم20120188//11//22  التاريخالتاريخ
  بالكليةبالكلية  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات قسم قسم مقر مقر   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

    ــور:ــور:ضضالحالح
األستاذ األستاذ   ( برئاسة( برئاسة3535عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   الحادية عشرةالحادية عشرةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120188//11//22  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  رئيس القسم وبحضور كل من:رئيس القسم وبحضور كل من:مل مل ععقائم بقائم بدريب المالكمة و دريب المالكمة و أستاذ تأستاذ ت  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتور
  غياب بدون عزرغياب بدون عزر  غياب بعزرغياب بعزر    الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
    قائم بعمل رئيس مجلس القسم أحمد سعيد أمين خضرأ.د/  1
    عضواً  أ.د/ مني مصطفي محمد علي 2
    عضواً  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة 3
  1  عضواً  أ.د/ مصطفي سامي عميرة 4
  1  عضواً  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم 5
  1  عضواً  أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب 6
    عضوًا وأمين سر المجلس أ.م.د/ محمد عباس صفوت 7
    عضواً  أ.م.د/ مني محمد كمال 8
    عضواً  أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي 9
 1   عضواً  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  10
    عضواً  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد 11
  1  عضواً  أ.م.د/ سماح محمد أمين حالوه 12
 1 1  عضواً  د/ وسام محمد زكي حمدو 13
  1  عضواً  د/ عمرو حنفي وهدان 14
 1 1  عضواً  د/ عمرو محمد جعفر 15
  1  عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 16

     كل من: ا الشهرمجلس هذ عن حضور رذوتغيب بع
  1  عضواً  أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ 1
  1  عضواً  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى 2
  1  عضواً  د/ محمد بيلي إبراهيم بيلي 3

     كل من: مجلس هذا الشهر عن حضور رذعدون وتغيب ب
 2   عضوًا متفرغ أ.د/ محمد نبوي االشرم 1

     :رف )اجازة(إخالء ط
    عضوًا  رضا يوسف يسري عبد القادرد/ م.أ. 1

    ::االفتتاحاالفتتاح
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الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس رئيس   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ السيد السيد افتتح افتتح   
علي ما قدمه علي ما قدمه   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  عميرةعميرة  لألستاذ الدكتور/ مصطفي ساميلألستاذ الدكتور/ مصطفي ساميكما وجه سيادته الشكر والتقدير كما وجه سيادته الشكر والتقدير   ,,القسمالقسممجلس مجلس 

  ألستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزبألستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزبللوتقديم التهنئة القلبية وتقديم التهنئة القلبية   من جهد وعطاء لصالح القسم والكلية خالل فترة تولية منصب الوكالة,من جهد وعطاء لصالح القسم والكلية خالل فترة تولية منصب الوكالة,
  جميعجميع  وتمنياتوتمنيات, , لألستاذ الدكتور/ مصطفي عميرةلألستاذ الدكتور/ مصطفي عميرةخلفًا خلفًا الكلية للدراسات العليا والبحوث الكلية للدراسات العليا والبحوث مهام منصبه الجديد وكيل مهام منصبه الجديد وكيل سيادته سيادته علي قرب استالم علي قرب استالم 

  م انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.م انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.ثث  ,,التوفيقالتوفيقو و مزيد من التقدم والرقي مزيد من التقدم والرقي ببأعضاء القسم لسيادتهم أعضاء القسم لسيادتهم 
 

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

  محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على المصادقة على   القرار:القرار:
 :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 للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات الع

  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  تم العرض وأحيط المجلس علمًا.تم العرض وأحيط المجلس علمًا.  القرار:القرار:

م كتاب م كتاب 20172017//1212//33إفادة بأنه ورد لإلدارة بتاريخ إفادة بأنه ورد لإلدارة بتاريخ بب  مكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةالخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من   22//22
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتضمن االعالن عن منح دراسية ألوائل الخرجين )علماء الجيل القادم / الدورة السادسة( وذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتضمن االعالن عن منح دراسية ألوائل الخرجين )علماء الجيل القادم / الدورة السادسة( وذلك 

  ..للحصول علي درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقينللحصول علي درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين
  ..WWWWWW..aassrrtt..ssccii..eegg  وللمزيد برجاء زيارةوللمزيد برجاء زيارة

  ..والتنبيه علي السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسموالتنبيه علي السادة أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم  تم العرض وأحيط المجلس علماً تم العرض وأحيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  بعرض االتي:بعرض االتي:بخصوص افادتنًا بخصوص افادتنًا مكتب أ.د/ رئيس الجامعة مكتب أ.د/ رئيس الجامعة الخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من   33//22

علي توصيات اللجنة العليا بجلستها بتاريخ علي توصيات اللجنة العليا بجلستها بتاريخ م بالموافقة م بالموافقة 20172017//77//1616( بتاريخ ( بتاريخ 665665للجامعات رقم )للجامعات رقم )  األعلىاألعلىـ صدر قرار المجلس ـ صدر قرار المجلس 11
  م بالتأكيد علي ما تنص عليه قواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية عشر...م بالتأكيد علي ما تنص عليه قواعد ونظام العمل باللجان العلمية بدورتها الثانية عشر...20172017//55//3030
م أوصت بمخاطبة جامعتكم الموقرة بضرورة موافاة اللجنة بتقرير المكتبة م أوصت بمخاطبة جامعتكم الموقرة بضرورة موافاة اللجنة بتقرير المكتبة 20172017//1111//2121بتاريخ بتاريخ ـ توصية اللجنة العليا بجلستها ـ توصية اللجنة العليا بجلستها 22

  بالمجلس األعلى للجامعات عن نسب معامل التأثير للمجالت ...بالمجلس األعلى للجامعات عن نسب معامل التأثير للمجالت ...الرقمية الرقمية 
  تم العرض وأحيط المجلس علمًا.تم العرض وأحيط المجلس علمًا.  القرار:القرار:

بموعد المؤتمر بموعد المؤتمر مواقتنا مواقتنا بخصوص بخصوص   والعالقات الثقافيةوالعالقات الثقافيةوالبحوث والبحوث للدراسات العليا للدراسات العليا وكيل الكلية وكيل الكلية مكتب أ.د/ مكتب أ.د/ الخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من   44//22
ربية الرياضية بقنا تحت عنوان " تحديات الرياضة العربية بين المواطنة واإلرهاب واقع ربية الرياضية بقنا تحت عنوان " تحديات الرياضة العربية بين المواطنة واإلرهاب واقع العلمي الدولي الثاني الذي تنظمه كلية التالعلمي الدولي الثاني الذي تنظمه كلية الت

  م.م.20182018مارس مارس   1515ـ ـ   1313وحلول بمدينة األقصر وحلول بمدينة األقصر 

  تم العرض وأحيط المجلس علمًا.تم العرض وأحيط المجلس علمًا.  القرار:القرار:
م م 20172017//1111//2929س الجامعة بتاريخ س الجامعة بتاريخ بإفادة بأن مجلبإفادة بأن مجل  مكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةالخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من   55//22

  م ليصبح كالتالي:م ليصبح كالتالي:20172017//66//2424وافق علي تعديل قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ وافق علي تعديل قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 
يراعي تسجيل البحوث بالقسم والكلية / المعهد والتحقق من أن البحث يقع في نطاق الخطة البحثية للقسم والكلية / المعهد وتوافي يراعي تسجيل البحوث بالقسم والكلية / المعهد والتحقق من أن البحث يقع في نطاق الخطة البحثية للقسم والكلية / المعهد وتوافي 

لتقدم لجوائز النشر العلمي يرد خطاب من الكلية / المعهد بتسجيل البحث المتقدم عليه لمكافأة لتقدم لجوائز النشر العلمي يرد خطاب من الكلية / المعهد بتسجيل البحث المتقدم عليه لمكافأة إدارة البحوث العلمية في حينة وعند اإدارة البحوث العلمية في حينة وعند ا
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  النشر.النشر.
  تم العرض وأحيط المجلس علمًا.تم العرض وأحيط المجلس علمًا.  القرار:القرار:

م ـ م ـ 20172017//1212//2020بإفادة بأن ورد لإلدارة بتاريخ بإفادة بأن ورد لإلدارة بتاريخ   مكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للدراسات العليا والعالقات الثقافيةالخطاب الوارد الينا من الخطاب الوارد الينا من   66//22
ور الوزير ور الوزير كتاب وزارة التعليم العالي ـ اإلدارة المركزية للبعثات ـ اإلدارة العامة لإليفاد واألشراف العلمي ما يفيد بأن السيد األستاذ الدكتكتاب وزارة التعليم العالي ـ اإلدارة المركزية للبعثات ـ اإلدارة العامة لإليفاد واألشراف العلمي ما يفيد بأن السيد األستاذ الدكت

م علي أن يكون التقدم من خالل الموقع م علي أن يكون التقدم من خالل الموقع 20182018م / م / 20172017لعام لعام   FFJJEEFFوافق علي اإلعالن الثالث لمبادرة التعليم المصرية اليابانية وافق علي اإلعالن الثالث لمبادرة التعليم المصرية اليابانية 
  لتالي:لتالي:اا
  ccaassmm..eegg--wwwwww..mmoohhee وذلك للحصول علي بعثات خارجية أو اشراف وذلك للحصول علي بعثات خارجية أو اشراف , , مم20182018//22//66م حتي م حتي 20172017//1212//1212في الفترة من في الفترة من

  مشترك أو مهمات علمية أو جمع مادة علمية للماجستير وكذا قضاء فصل دراسي أو عام اكاديمي للمرحلة الجامعية األولي.مشترك أو مهمات علمية أو جمع مادة علمية للماجستير وكذا قضاء فصل دراسي أو عام اكاديمي للمرحلة الجامعية األولي.
  تم العرض وأحيط المجلس علمًا.تم العرض وأحيط المجلس علمًا.  ار:ار:القر القر 

 الدراسات العليا:: ثالثاً 
  ::تشكيل لجنة مناقشة وحكم )رسالة دكتوراه(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )رسالة دكتوراه(  11//33

أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضربتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة الطلب المقدم الطلب المقدم 
ازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض ازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنوقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات المن

بقسم نظريات بقسم نظريات   المدرس المساعدالمدرس المساعد لباحث / السيد كمال عبد الفتاح عيدلباحث / السيد كمال عبد الفتاح عيدااالدكتوراه المقدمة من الدكتوراه المقدمة من تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 
تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على عة مدينة السادات بعنوان " عة مدينة السادات بعنوان " وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جاموتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جام

" لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف تقرير صالحية للرسالة " لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف تقرير صالحية للرسالة   تطوير األداء الخططي للمالكمينتطوير األداء الخططي للمالكمين
  والذي جاء فيه:والذي جاء فيه:

همية واألهداف والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, همية واألهداف والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واألأنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واأل
اإلحصائية, وعرض اإلحصائية, وعرض   تتواختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجاواختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجا

ج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين العربية واألجنبية, ومن ج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين العربية واألجنبية, ومن النتائالنتائ
  ..العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشةالعرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة

  من سيادته وهم:من سيادته وهم:  ةةوالمقدموالمقدم  ةةالمقترحالمقترحالموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم   القرار:القرار:
قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية, كليـــــة قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية, كليـــــة ببمتفرغ متفرغ المالكمة الالمالكمة الأستاذ أستاذ   دكتور/ يحيى السيد إسماعيل الحاوي دكتور/ يحيى السيد إسماعيل الحاوي األستاذ الاألستاذ الـ ـ 11

  )مناقشًا()مناقشًا(الزقازيق. الزقازيق. جامعة جامعة التربية الرياضية للبنين, التربية الرياضية للبنين, 
طبيقات المنازالت والرياضات المائية, طبيقات المنازالت والرياضات المائية, أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتأستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وت  األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرـ ـ 22

  )مشرفًا()مشرفًا(كلية التربية الرياضية, جامعة مدينة السادات. كلية التربية الرياضية, جامعة مدينة السادات. 
أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية   عبد الجواد الوراقىعبد الجواد الوراقىمحمد محمد األستاذ الدكتور/ ياسر األستاذ الدكتور/ ياسر ـ ـ 33

  )مناقشًا()مناقشًا(الرياضية, جامعة مدينة السادات. الرياضية, جامعة مدينة السادات. 
  أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لي لي وعوع
  
  ماجستير:ماجستير:الال  منح درجةمنح درجة  22//33

باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   الباحث/ محمد السيد عبد العظيم غانمالباحث/ محمد السيد عبد العظيم غانمالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

http://www.mohe-casm.eg/
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تأثير تدريبات تأثير تدريبات   ""ض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان ض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغر الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغر 
حيث تم مناقشة الرسالة يوم االربعاء الموافق حيث تم مناقشة الرسالة يوم االربعاء الموافق   انفجارية علي سرعة بعض األداءات الهجومية لناشئي رياضة الكاراتيه "انفجارية علي سرعة بعض األداءات الهجومية لناشئي رياضة الكاراتيه "

 م.م.20172017//1010//1818
وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية   بد العظيم غانمبد العظيم غانملباحث/ محمد السيد علباحث/ محمد السيد عللعلي منح درجة الماجستير علي منح درجة الماجستير   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  ماجستير:ماجستير:الال  منح درجةمنح درجة  33//33

باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   الباحث/ امير محمد صالح أبو عربالباحث/ امير محمد صالح أبو عربالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تأثير استخدام بعض تأثير استخدام بعض   ""دات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان دات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان الرياضية جامعة مدينة الساالرياضية جامعة مدينة السا

حيث تم حيث تم   التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية الذاتية علي تحسين مستوي اإلنجاز لسباحي الخماسي الحديث "التسهيالت العصبية العضلية للمستقبالت الحسية الذاتية علي تحسين مستوي اإلنجاز لسباحي الخماسي الحديث "
 م.م.20172017//99//1919مناقشة الرسالة يوم الثالثاء الموافق مناقشة الرسالة يوم الثالثاء الموافق 

وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية   للباحث/ امير محمد صالح أبو عربللباحث/ امير محمد صالح أبو عربعلي منح درجة الماجستير علي منح درجة الماجستير   موافقةموافقةالال  القرار:القرار:
  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  ماجستير:ماجستير:الال  منح درجةمنح درجة  44//33
ضات المائية كلية التربية ضات المائية كلية التربية باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريا  مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانمالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

استخدام استخدام تأثير تأثير   ""الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان 
حيث تم مناقشة حيث تم مناقشة   ""  ههناشئي رياضه الكاراتيناشئي رياضه الكاراتي  علي توقيت بعض أساليب الهجوم المضاد في مباريات الكوميتيه لديعلي توقيت بعض أساليب الهجوم المضاد في مباريات الكوميتيه لدي  ةةسرعسرعالالتدريبات تدريبات 
 م.م.20172017//1212//3030يوم الثالثاء الموافق يوم الثالثاء الموافق   الرسالةالرسالة

وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية   مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانمالباحث/ الباحث/ علي منح درجة الماجستير علي منح درجة الماجستير   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  )ماجستير(:)ماجستير(:  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  55//33
باحث بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة باحث بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة   حسين الشكري حسين الشكري إسالم محمد إسالم محمد الباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

تأثير تدريبات القدرات البدنية الخاصة علي تأثير تدريبات القدرات البدنية الخاصة علي " " لموضوع رسالة الماجستير بعنوان لموضوع رسالة الماجستير بعنوان   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافمدينة السادات وذلك بغرض مدينة السادات وذلك بغرض 
  ..""بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمينبعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمين

  ::وهموهم  إسالم محمد حسين الشكري إسالم محمد حسين الشكري لباحث / لباحث / لل)ماجستير( )ماجستير(   علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافقة قة الموافالمواف  القرار:القرار:
المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر/ /   األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورـ ـ 11

  ..بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتبكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات   ور / أحمد كمال عبد الفتاح عيدور / أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتاألستاذ الدكتـ ـ 22

  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  )ماجستير(:)ماجستير(:  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  66//33



 

 
 
 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5من  - 5 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2017 /5/12تحريرًا في 

 

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسم باحث بقسم   خالد شوقي فهمي الدسوقيخالد شوقي فهمي الدسوقيالباحث / الباحث / م من م من الطلب المقدالطلب المقد
استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية مقترحة لتطوير " " موضوع رسالة الماجستير بعنوان موضوع رسالة الماجستير بعنوان لل  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

 ..""افظة المنوفيةافظة المنوفيةرياضة المالكمة في اندية ومراكز شباب محرياضة المالكمة في اندية ومراكز شباب مح
  ::وهموهم  خالد شوقي فهمي الدسوقيخالد شوقي فهمي الدسوقيلباحث / لباحث / لل)ماجستير( )ماجستير(   علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   القرار:القرار:

المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات أستاذ تدريب المالكمة وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات   الدكتور / أحمد سعيد أمين خضرالدكتور / أحمد سعيد أمين خضراألستاذ األستاذ ـ ـ 11
  ..مدينة الساداتمدينة الساداتبكلية التربية الرياضية جامعة بكلية التربية الرياضية جامعة 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   مساعدمساعدأستاذ أستاذ   األستاذ الدكتور / ياسر محمد عبد الجواد الوراقىاألستاذ الدكتور / ياسر محمد عبد الجواد الوراقىـ ـ 22
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

  بية الرياضية جامعة مدينة السادات.بية الرياضية جامعة مدينة السادات.أستاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التر أستاذ مساعد بقسم اصول التربية الرياضية بكلية التر   األستاذ الدكتور / فتحي توفيق حفينةاألستاذ الدكتور / فتحي توفيق حفينةـ ـ 33
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 :أعضاء هيئة التدريس: شئون خامساً 
وذلك بخصوص وذلك بخصوص المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات المدرس بقسم المدرس بقسم   داليا سليمان السيد ميرهداليا سليمان السيد ميره  //ةةالدكتور الدكتور الطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//55

ومرفق طية صورة ومرفق طية صورة   ,,تاسعتاسععام عام لمدة لمدة وذلك وذلك   بالمملكة العربية السعوديةبالمملكة العربية السعوديةالموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 
  ..تجديد عقد الزوجتجديد عقد الزوجمن من 

  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   القرار:القرار:
 فيما يستجد من أعمال : :سادسا  

درجات أعمال السنة ودرجات االمتحان الشفهي درجات أعمال السنة ودرجات االمتحان الشفهي تجهيز وا عداد تجهيز وا عداد االسراع في االسراع في علي السادة اعضاء هيئة التدريس بضرورة علي السادة اعضاء هيئة التدريس بضرورة   التنبيهالتنبيه  11//66
قبل قبل وتسليمها للكنتروالت المختصة وتسليمها للكنتروالت المختصة   بطالب الدراسات العليا بمراحل )الدبلوم ـ الماجستير ـ الدكتوراه(بطالب الدراسات العليا بمراحل )الدبلوم ـ الماجستير ـ الدكتوراه(  االمتحانات النظرية الخاصةاالمتحانات النظرية الخاصةو و 

    ..بداية االمتحانات النظرية بأسبوع علي االقلبداية االمتحانات النظرية بأسبوع علي االقل
  ..واحيط المجلس علماً واحيط المجلس علماً   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:

  ظهراً ظهراً   عشرةعشرة  الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة و و 
  

  المجلسالمجلسسر سر أمين أمين 
          (          (              ))  

  رئيس القسمرئيس القسمقائم بعمل قائم بعمل 
         (         (                    ))  

  ن خضرن خضرأحمد سعيد أميأحمد سعيد أميد/ د/ ..أأ  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتد/ د/ م.م...أأ
 


