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 التربية الرياضية كمية/
 المنازالت والرياضات المائيةمكتب/ قسم 

 المنازالت والرياضات المائيةمجمس قسم  جتماعامحضر 
   م2106/2107 العام الجامعي 29 رقم الجمسة
 الواحدة ظيراً  نياية االجتماع صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع م4/7/2107 التاريخ 

 المنازالت والرياضات المائيةقسم  مكان الإلجتماع
  الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

( برئاسة 29عقدت الجمسة رقم ) الحادية عشرةفي تمام الساعة م 4/7/2107 الموافق الثالثاء نو 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 2
 عضواً                           مصطفي سامي عميرة د/.أ 3
 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 إبراىيم 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 01
 عضواً  أ.م.د/ مني محمد كامل 00
 عضواً  العربي مسعودأ.م.د/ رشا فرج  02
 عضواً  أ.م.د/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارى 03
 عضواً  د/ ىبة اهلل عصام الدين الدياسطى 04
 عضواً  د/ سماح أمين حالوة 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/ هالدكتور  ةاألستاذ ةالسيد تافتتح 

 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال. اسيادتي تثم انتقم ,القسمبالسادة أعضاء مجمس 
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   :أّاًل: املصـــادقات 
  .بصأٌ التصدٓل علٙ ستطس ادتلس٘ السابك٘ 1/1

 .بك٘ جمللس الكسه ّمتابع٘ ما داٛ بُ مً مْضْعاتاملصادق٘ علٙ ستطس ادتناع ادتلس٘ الساالكساز: 

 :ثاىًٔا: مْضْعات اإلحاط٘
خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘  مً العالقات الجكافٔ٘ ّشٌْٝيف حال٘ ّزّدٍا للكسه  عسض ارتطابات الْازدٗ 2/1

ّحدٗ ادتْدٗ ّّالدزاسات العلٔا ّمهتب/عنٔد الهلٔ٘ ّشٌْٝ التعلٔه ّالطالب أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓس ّشٌْٝ 

 لالطالعاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكسه ّعلٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓس للعسض ّّحدٗ األشمات ّالهْازخ   ITّّحدٗ

 .علَٔا

 .علنًا أحٔط اجمللسمت العسض ّالكساز: 

 الدزاسات العلٔا:: ثالجًا
ات املأٜ٘ بهلٔ٘ بكسه املياشالت ّالسٓاض الباحح ستند سعٔد ستند الكْاس الطلب املكدو مً الباحح/ 3/1

ملْضْع زسال٘  تصهٔل دتي٘ أشسافدامع٘ مدٓي٘ السادات ّذلو بػسض بالسادات الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ 

الدزد٘  ملالننٕالفسْٔلْدٔ٘ اللٔاق٘ متػريات  التحنل علٙ بعض تدزٓباتتأثري املادستري بعيْاٌ " 

 ."االّىل

متػريات  التحنل علٙ بعض تدزٓبات" تأثري ادستري بعيْاٌ ملْضْع زسال٘ امل تصهٔل دتي٘ أشسافالكساز: املْافك٘ مع 

 ٍّه: الدزد٘ االّىل " ملالننٕالفسْٔلْدٔ٘ اللٔاق٘ 

األستاذ الدنتْز/ أمحد سعٔد أمني خطس أستاذ تدزٓب املالنن٘ بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ ـ 1

 . السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات

نلٔ٘ ٘ ٔالصح املْاداستاذ فسْٔلْدٔا السٓاض٘ ّزٜٔس قسه  ْز/ عـبـداذتـلـٔـه ٓـْسـف عـبـدالـعـلـٔـهاألستاذ الدنت ـ2

 . الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لصٌْٝ الدزاسات العلٔا بالهلٔ٘ 

 مين مصطفٕ ستند علٕ/ ٗالدنتْز ٗاالستاذّل علٕ السسال٘ بتكسٓس صالحٔ٘ مً املصسف األالطلب املكدو  3/2

قسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات,  السباح٘ ّزٜٔسأستاذ 

بكسه املياشالت أستاذ السٓاضات املأٜ٘  مصطفٕ سامٕ عنريٗالدنتْز/  االستاذّاملصسف الجاىٕ علٕ السسال٘ 

, نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الساداتّّنٔل الهلٔ٘ للدزاسات العلٔا ّالبحْخ ت املأٜ٘ ّالسٓاضا

املياشالت ىعسٓات ّتطبٔكات بكسه  مدزس مسِّ علٕ عبد الييب/ ٗالدنتْزّاملصسف الجالح علٕ السسال٘ 

ي٘ املياقص٘ ّاذتهه ّذلو بػسض تصهٔل دت, امليْفٔ٘نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘  الفسدّٓ٘السٓاضات 
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باحح بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘   أمري ستند صالح أبْ عسبللباحح/ لسسال٘ املادستري 

تأثري استدداو بعض طسم التسَٔالت العصبٔ٘ العطلٔ٘ " الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات بعيْاٌ 

لئل دزد٘ املادستري يف  "  ناسٕ اذتدٓحللنستكبالت اذتسٔ٘ علٕ حتسني مستْٖ االجناش لسباحٕ ارت

 الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ ّبعد تكدٓه ٍٔٝ٘ األشساف باإلمجاع تكسٓس صالحٔ٘ للسسال٘, ّالرٖ داٛ فُٔ:

أىُ قد مت تيفٔر مجٔع إدساٛات السسال٘ متطني٘ املصهل٘ ّاألٍنٔ٘ ّاألٍداف ّالفسّض, ّالكساٛات   

ّزتتنع ّعٔي٘ البحح, ّالدزاس٘ االستطالعٔ٘ ّاألساسٔ٘,  اليعسٓ٘ ّالدزاسات املسدعٔ٘, ّاختٔاز ميَر

اإلحصأٜ٘, ّعسض اليتاٜر ّمياقصتَا, ّاستيتادات السسال٘ ّتْصٔاتَا,  تّّساٜل مجع البٔاىات ّاملعادتا

ّقاٜن٘ املسادع ّاملسفكات, مع ملدص السسال٘ باللػتني العسبٔ٘ ّاألديبٔ٘, ّمً العسض السابك٘ تبني 

 للنياقص٘, ّعلٕ ذلو تكرتح تصهٔل دتي٘ املياقص٘ ّاذتهه ّاملكدو مً سٔادتَه ٍّه: صالحٔ٘ السسال٘

أستاذ السباح٘ ّزٜٔس قسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  مين مصطفٕ ستند علٕ/ ٗالدنتْز ٗـ االستاذ1

 (مصسفًا). نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات

نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘  السباح٘ املتفسغ أستاذ  د ستندستند مصدم ستنْـ االستاذ الدنتْز/ 2

 ( مياقصًا) .حلْاٌ

أستاذ السٓاضات املأٜ٘ بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  مصطفٕ سامٕ عنريٗ ـ األستاذ الدنتْز/ 3

 (مصسفًا). نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ الساداتّّنٔل الهلٔ٘ للدزاسات العلٔا ّالبحْخ 

أستاذ السباح٘ بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ نلٔ٘  أمحد ستنْد عبد اذتهٔه ـ األستاذ الدنتْز/ 4

 (مياقصًا) .الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات

 الكساز: املْافك٘ علٕ أٌ ٓسفع املْضْع لصٌْٝ الدزاسات العلٔا بالهلٔ٘ الختاذ اإلدساٛات الالشم٘.

بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘  باحح زامٕ زضا املداحلالباحح/ و مً الطلب املكد 3/3

تأثري دامع٘ مدٓي٘ السادات ّذلو بػسض حتدٓد مٔعاد لسنياز الكسه ملْضْع زسال٘ املادستري بعيْاٌ " 

 ".ىاشٝنيو صدز 100بسىامر للكدزات التْافكٔ٘ ارتاص٘ علٕ حتسني املستْٖ السقنٕ سباح٘ 

و الساع٘ اذتادٓ٘ عصسٗ ظَسًا مبكس 11/7/2017املْافل  الجالثاٛالكساز: املْافك٘ مع حتدٓد مٔعاد لسنياز الكسه ْٓو 

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذالكسه بالهلٔ٘ ّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لصٌْٝ الدزاسات العلٔا بالهلٔ٘ 

بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘  باحح دأمحد السٔد أبْ عبٔالباحح/ الطلب املكدو مً  3/4

السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات ّذلو بػسض حتدٓد مٔعاد لسنياز الكسه ملْضْع زسال٘ املادستري بعيْاٌ " 
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 ".و يف زٓاض٘ املصازع٘ السّماى2016٘ٔدزاس٘ حتلٔلٔ٘ ألّملبٔاد الرباشٓل 

و الساع٘ اذتادٓ٘ عصسٗ ظَسًا مبكس 11/7/2017املْافل  الجالثاٛاز الكسه ْٓو الكساز: املْافك٘ مع حتدٓد مٔعاد لسني

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذالكسه بالهلٔ٘ ّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لصٌْٝ الدزاسات العلٔا بالهلٔ٘ 

نلٔ٘ الرتبٔ٘ بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  باحح إبسأٍه فتحٕ إبسأٍه غئه/ الباححالطلب املكدو مً  3/5

 يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ يف مْضْع بعيْاٌ "املادستري السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات ّذلو بػسض ميحُ دزد٘ 

 السبت" حٔح مت مياقص٘ السسال٘ ْٓو  تأثري اسرتاتٔذٔات التعله التعاّىٕ ّالتيافسٕ علٕ سباح٘ الفساش٘

 و.8/4/2017املْافل 

ّعلٕ أٌ ٓسفع املْضْع لصٌْٝ الدزاسات العلٔا بالهلٔ٘ يف الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ املادستري  الكساز: املْافك٘ علٕ ميحُ دزد٘

 اإلدساٛات الالشم٘. الختاذ

 : عالقات ثكافٔ٘:زابعًا
 علَٔا. لالطالعمت عسض ارتطابات الْازدٗ علٙ السادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓس ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكسه  4/1

 .أحٔط اجمللس علنًاالكساز: 

 : فٔنا ٓستذد مً أعنال :خامسًا
بكسه املياشالت ّالسٓاضات املأٜ٘  املساعدستاذ األ الدنتْز/ إبسأٍه علٕ اإلبٔازٚ االستاذالطلب املكدو مً  5/1

مً خبصْص املْافك٘ علٕ تبدٓل تدزٓس مكسز الهازاتُٔ  نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ دامع٘ مدٓي٘ السادات

علٕ أٌ ٓته تدزٓس مكسز يف الالٜح٘ ادتدٓدٗ  للفسق٘ األّلٕ بيني أّ بياتالرتو األّل إلٕ الرتو الجاىٕ 

زاتُٔ اأّ العهس ّذلو لعدو تْافس أنجس مً بساط ن ّالبيات يف الرتو الجاىٕاألّل رتو الالهازاتُٔ للبيني يف 

 .للفسق٘ األّلّٕالستٔعاب العدد الهبري  ّاحد

 .مياسبًا يف ذلو املْضْع ٓسّىُالختاذ ما  مع زفع األمس جمللس الهلٔ٘ أحٔط اجمللس علنًاالكساز: 

 ظَسًا. الْاحدٗاختتنت ادتلس٘ يف متاو الساع٘ ّ
 

 اجمللسسس أمني 

)               ( 

  زٜٔس زتلس الكسه

)                 ( 

 مين مصطفٕ ستند علٕد/ .أ د/ أمحد سعٔد أمني خطس.أ
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