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 9من  - 1 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا 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  3838  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً   الثانية عشرةالثانية عشرة  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم20120188//33//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 ( ( 3838عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   الحادية عشرةالحادية عشرةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120188//33//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/ أحمد عبد الحميد عمارة 3
 عضواً  أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ 4
 عضواً  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم 5
 عضواً  أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب 6
 عضوًا وأمين سر المجلس .م.د/ محمد عباس صفوتأ 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  د/ وسام محمد زكي حمدو 12
 عضواً  راهيم بيليد/ محمد بيلي إب 13
 عضواً  د/ عمرو محمد جعفر 14
  كل من: مجلس هذا الشهر عن حضور رذوتغيب بع
 عضوًا متفرغ أ.د/ محمد نبوي االشرم 1
 عضواً  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد 2
 عضواً  د/ عمرو حنفي وهدان 3
 عضواً  د/ والء محمد كامل العبد 4
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 9من  - 2 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

    ::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  //لدكتورلدكتوراااألستاذ األستاذ افتتح افتتح   

سيادته منصب مدرب االحمال سيادته منصب مدرب االحمال تولي تولي للبالقسم بالقسم   األستاذ المساعداألستاذ المساعد  إبراهيم اإلبيارى إبراهيم اإلبيارى دكتور/ دكتور/ ستاذ الستاذ الألألللالتهنئة القلبية التهنئة القلبية كما وجه سيادته كما وجه سيادته   ,,القسمالقسم
م انتقل سيادته لعرض ومناقشة م انتقل سيادته لعرض ومناقشة ثث  ,,التوفيقالتوفيقبمزيد من التقدم والرقي و بمزيد من التقدم والرقي و وتمنيات جميع أعضاء القسم لسيادته وتمنيات جميع أعضاء القسم لسيادته   ,,البدنية للمنتخب المصري للكاراتيهالبدنية للمنتخب المصري للكاراتيه

    الموضوعات الواردة بجدول األعمال.الموضوعات الواردة بجدول األعمال.
 

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

  قسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.قسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس الالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس ال  ::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    IITTووحدةووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة التدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة 

  للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.للعرض على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
 الدراسات العليا:: ثالثاً 
  ::((دكتوراهدكتوراه))  منح درجة علميةمنح درجة علمية  11//33

نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم بقسم   المدرس المساعدالمدرس المساعد السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  //المدرس المساعدالمدرس المساعدالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
في التربية الرياضية في في التربية الرياضية في   دكتوراه الفلسفةدكتوراه الفلسفة, وذلك بغرض منح سياداته درجة , وذلك بغرض منح سياداته درجة المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

  االربعاءاالربعاءة يوم ة يوم " حيث تم مناقشة الرسال" حيث تم مناقشة الرسال  تأثير استخدام التكتيكات المدمجة على تطوير األداء الخططي للمالكمينتأثير استخدام التكتيكات المدمجة على تطوير األداء الخططي للمالكمين  موضوع بعنوان "موضوع بعنوان "
  ..والتعيين بوظيفة مدرس بذات القسموالتعيين بوظيفة مدرس بذات القسم  , وكذلك تشكيل لجنة فحص ثالثية, وكذلك تشكيل لجنة فحص ثالثيةمم20182018//22//2121الموافق الموافق 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   المدرس المساعدالمدرس المساعد المدرس المساعد/ السيد كمال عبد الفتاح عيدالمدرس المساعد/ السيد كمال عبد الفتاح عيدعلي منح علي منح   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار
  ..بية الرياضيةبية الرياضيةفي التر في التر   دكتوراه الفلسفةدكتوراه الفلسفةدرجة درجة   المائيةالمائية

  ::لتعيين في وظيفة مدرس بذات القسم وهملتعيين في وظيفة مدرس بذات القسم وهملل  لموضوع الرسالةلموضوع الرسالة  وكذلك تشكيل لجنة فحص ثالثيةوكذلك تشكيل لجنة فحص ثالثية
قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية ورئيس ورئيس   تدريب المالكمةتدريب المالكمةأستاذ أستاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد ـ ـ 11

  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.
قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية بب  تدريب الجودوتدريب الجودوأستاذ أستاذ   عيد الحليم محمد عبد الحليمعيد الحليم محمد عبد الحليمالستاذ الدكتور/ الستاذ الدكتور/ ااـ ـ 22

  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.
ضات المائية كلية التربية ضات المائية كلية التربية األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريااألستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والريا  ياسر محمد عبد الجواد الوراقىياسر محمد عبد الجواد الوراقىاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ـ ـ 33

  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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  ::((ماجستيرماجستير))  منح درجة علميةمنح درجة علمية  22//33
لمائية كلية التربية لمائية كلية التربية الباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ا  الباحث/ عمار محمد أبو سعيدةالباحث/ عمار محمد أبو سعيدةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

برنامج برنامج   الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض منح سياداته درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان "الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض منح سياداته درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان "
" حيث تم مناقشة " حيث تم مناقشة   لتنمية القوة للعضالت العاملة في مهارة الدفاع ضد البرم في رياضة المصارعة وتأثيره علي فاعلية األداءلتنمية القوة للعضالت العاملة في مهارة الدفاع ضد البرم في رياضة المصارعة وتأثيره علي فاعلية األداء

  م.م.20182018//22//2727الموافق الموافق   الثالثاءالثالثاءم م الرسالة يو الرسالة يو 
  درجة الماجستيردرجة الماجستيرالباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية الباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   الباحث/ عمار محمد أبو سعيدةالباحث/ عمار محمد أبو سعيدةعلي منح علي منح   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  في التربية الرياضيةفي التربية الرياضية
  )ماجستير(:)ماجستير(:  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسم باحث بقسم   بهاء إبراهيم عبد الحميد الصعيديبهاء إبراهيم عبد الحميد الصعيديالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
حس  حس  برنامج )برنامج )" تأثير " تأثير لموضوع رسالة الماجستير بعنوان لموضوع رسالة الماجستير بعنوان تشكيل لجنة اشراف تشكيل لجنة اشراف التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  ".".ـ حركي( لتحسين األداءات الهجومية للمسافات المتباينة لدي ناشئي الكوميتيه في رياضة الكاراتيهـ حركي( لتحسين األداءات الهجومية للمسافات المتباينة لدي ناشئي الكوميتيه في رياضة الكاراتيه
      ::وهموهم  شرافشرافاألاألتشكيل لجنة تشكيل لجنة مع مع الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

الكلية للدراسات الكلية للدراسات أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ووكيل أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ووكيل   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزباالستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزبـ ـ 11
  العليا والبحوث كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.العليا والبحوث كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى ـ ـ 22
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

بشأن احاطتنًا بصورة من الخطة الدراسية لتخصصات بشأن احاطتنًا بصورة من الخطة الدراسية لتخصصات   االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  تعليماتتعليماتبناء علي بناء علي   44//33
  ::والسادة أعضاء هيئة التدريس القائمين عليهاوالسادة أعضاء هيئة التدريس القائمين عليها  مم20182018م / م / 20172017للعام الجامعي للعام الجامعي   الثانيالثانيالدراسات العليا للفصل الدراسي الدراسات العليا للفصل الدراسي 

   ::القرارالقرار
  ل العام علي أن يوفي القسم مكان المحاضرة.ل العام علي أن يوفي القسم مكان المحاضرة.لكل تخصص في ضوء الجدو لكل تخصص في ضوء الجدو   المقرراتالمقرراتـ توزيع ـ توزيع 11
  ـ إعالنه بلوحة اعالنات القسم موضحًا به اسم أستاذ كل تخصص ومقرره الدراسي ومكان المحاضرة وزمنها.ـ إعالنه بلوحة اعالنات القسم موضحًا به اسم أستاذ كل تخصص ومقرره الدراسي ومكان المحاضرة وزمنها.22
 ـ إرسال نسخة معتمدة لمكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.ـ إرسال نسخة معتمدة لمكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.33

  منازالت والرياضات المائية بالدراسات العليامنازالت والرياضات المائية بالدراسات العليالقسم نظريات وتطبيقات اللقسم نظريات وتطبيقات ال  الدراسيةالدراسيةالخطة الخطة 
    مم20182018م / م / 20172017للعام الجامعي للعام الجامعي للفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني 

  ((11))  جدولجدول
  )ممتد()ممتد(  الئحة قديمةالئحة قديمة

  الدكتوراهالدكتوراهمرحلة مرحلة     مرحلة الماجستيرمرحلة الماجستير

المقررالمقرر    القائم بالتدريسالقائم بالتدريس  يةيةساعات التدريسساعات التدريس  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  القائم بالتدريسالقائم بالتدريس  يةيةساعات التدريسساعات التدريس  راسيراسيددالال

دارة المعسكرات الرياضية  تنظيمتنظيم دارة المعسكرات الرياضيةوا    أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  33  مقرر التدريب العلمي )مالكمة(مقرر التدريب العلمي )مالكمة(    عبد الحليم معاذعبد الحليم معاذأ.د/ أ.د/   22  وا 
    أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى   33  مقرر التدريب العلمي )كاراتيه(مقرر التدريب العلمي )كاراتيه(    أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  22  اإلمكانات في التربية الرياضيةاإلمكانات في التربية الرياضية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 4 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

  ((22جدول )جدول )
  المنازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام(المنازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام(  الدبلومالدبلوملمرحلة لمرحلة   ((دورة الربيعدورة الربيع))الئحة جديدة الئحة جديدة   

العلمي العلمي   رمز القسمرمز القسم
  والتخصصوالتخصص

رمز رمز 
الساعات الساعات   المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  المقررالمقرر

  المعتمدةالمعتمدة
متطلب متطلب   ساعات التدريسساعات التدريس

  التخصصالتخصص  القائم بالتدريسالقائم بالتدريس  سابقسابق
  تطبيقيتطبيقي  نظري نظري 

  م.مم.م
  المنازالتالمنازالت

505505  
  تخطيط التدريبتخطيط التدريب

  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص
22  11  

    

  يك بوكسيك بوكسكك  محمود سالممحمود سالمد/ د/   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد

  كمال اجسامكمال اجسام  محمد بيليمحمد بيليد/ د/   أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم

507507  
  اإلعداد النفسياإلعداد النفسي

  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص
22  11  

  كيك بوكسكيك بوكس  والء العبدوالء العبدد/ د/   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد

  كمال اجسامكمال اجسام  هبة الدياسطىهبة الدياسطىد/ د/   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد

508508  
  اإلعداد البدنياإلعداد البدني

  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص
22  11  

  كيك بوكسكيك بوكس  ييوسام زكوسام زكد/ د/   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد

  كمال اجسامكمال اجسام  ربيع سراجربيع سراجد/ د/   أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة

509509  
  اإلعداد المهارى اإلعداد المهارى 

  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص
22  11  

  كيك بوكسكيك بوكس  عمرو وهدانعمرو وهداند/ د/   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد

  كمال اجسامكمال اجسام  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  عمارةعمارةأ.د/ أحمد أ.د/ أحمد 

    ((33))  جدولجدول
  )مبارزة ـ مالكمة ـ مصارعة ـ كاراتيه ـ جودو ـ سباحة()مبارزة ـ مالكمة ـ مصارعة ـ كاراتيه ـ جودو ـ سباحة(  ت والرياضات المائية(ت والرياضات المائية(الماجستير )المنازالالماجستير )المنازاللمرحلة لمرحلة   ((دورة الربيعدورة الربيع))الئحة جديدة الئحة جديدة 

العلمي العلمي   رمز القسمرمز القسم
  تخصصتخصصوالوال

رمز رمز 
الساعات الساعات   المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  المقررالمقرر

  المعتمدةالمعتمدة
متطلب متطلب   ساعات التدريسساعات التدريس

  التخصصالتخصص  القائم بالتدريسالقائم بالتدريس  سابقسابق
  تطبيقيتطبيقي  نظري نظري 

  م.مم.م
  602602  المنازالتالمنازالت

التحليل الفني التحليل الفني 
للمنافسات في للمنافسات في 

ةةياضياضر ر   
  خصصخصصتتالال

22  

22  

    

  مبارزةمبارزة  أ.م.د/ رشا فرجأ.م.د/ رشا فرج  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس

  مالكمةمالكمة  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  22
  مصارعةمصارعة  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  22

  كاراتيهكاراتيه  عمرو جعفرعمرو جعفرأ.م.د/ أ.م.د/   أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى   22

  جودوجودو  رمرمأ.د/ محمد االشأ.د/ محمد االش  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  22

  سباحةسباحة  أحمد عبد الحكيمأحمد عبد الحكيمأ.د/ أ.د/   مني مصطفيمني مصطفيأ.د/ أ.د/   22  629629  م.م الرياضات المائيةم.م الرياضات المائية

  م.مم.م
  المنازالتالمنازالت

قراءات في برامج قراءات في برامج   603603
التدريب لرياضة التدريب لرياضة 

  التخصصالتخصص
22  

22  

  
  

  
  

  مبارزةمبارزة  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أحمد عزبأحمد عزبأ.د/ أ.د/ 

  مالكمةمالكمة  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  22
  مصارعةمصارعة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  مارةمارةأ.د/ أحمد عأ.د/ أحمد ع  22

  كاراتيهكاراتيه  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى   عمرو جعفرعمرو جعفرأ.م.د/ أ.م.د/   22

  جودوجودو  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  22

  سباحةسباحة  مني مصطفيمني مصطفيأ.د/ أ.د/   أحمد عبد الحكيمأحمد عبد الحكيمأ.د/ أ.د/   22  630630  م.م الرياضات المائيةم.م الرياضات المائية

  م.مم.م
  606606  المنازالتالمنازالت

تطبيقات في تطبيقات في 
برامج التدريب برامج التدريب 

مجال مجال بب
  خصصخصصتتالال

22  

11  22  

  

  مبارزةمبارزة  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب

  مالكمةمالكمة  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  22  11
  مصارعةمصارعة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  22  11

  كاراتيهكاراتيه  عمرو جعفرعمرو جعفرأ.م.د/ أ.م.د/   أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى   22  11

  جودوجودو  حمد سعيدحمد سعيدأ.د/ أأ.د/ أ  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  22  11

  سباحةسباحة  مني مصطفيمني مصطفيأ.د/ أ.د/   أحمد عبد الحكيمأحمد عبد الحكيمأ.د/ أ.د/   22  11  633633  يةيةئئت المات المااام.م الرياضم.م الرياض
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 5 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

  ((44جدول )جدول )
  )كمال االجسام ـ مالكمة ـ كونغ فو ـ كاراتيه ـ جودو ـ سباحة ـ غطس()كمال االجسام ـ مالكمة ـ كونغ فو ـ كاراتيه ـ جودو ـ سباحة ـ غطس(  دكتوراه )المنازالت والرياضات المائية(دكتوراه )المنازالت والرياضات المائية(الالمرحلة مرحلة لل  ((دورة الربيعدورة الربيع))الئحة جديدة الئحة جديدة 

العلمي العلمي   رمز القسمرمز القسم
  تخصصتخصصالالو و 

رمز رمز 
المقرالمقرت ت ااالساعالساع  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  

  المعتمدةالمعتمدة
متطلب متطلب   ساعات التدريسساعات التدريس

  التخصصالتخصص  القائم بالتدريسالقائم بالتدريس  سابقسابق
  تطبيقيتطبيقي  نظري نظري 

  م.مم.م
  703703  المنازالتالمنازالت

قات بحث قات بحث للحح
في تخطيط في تخطيط 
الموسم الموسم 
الرياضي الرياضي 
لرياضة لرياضة 
  ((22التخصص )التخصص )

22  11  22  
702702  

  كمال االجسامكمال االجسام  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم

  مالكمةمالكمة  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  .د/ ياسر الوراقى.د/ ياسر الوراقىأ.مأ.م

  كونغ فوكونغ فو  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  عيدعيدسسأ.د/ أحمد أ.د/ أحمد 

  كاراتيهكاراتيه  عمرو جعفرعمرو جعفرأ.م.د/ أ.م.د/   إبراهيم اإلبيارى إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ أ.م.د/ 

  جودوجودو  عيدعيدسسأ.د/ أحمد أ.د/ أحمد   أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ

  732732  733733  م.م الرياضات المائيةم.م الرياضات المائية
  سباحةسباحة  الحكيمالحكيمأ.د/ أحمد عبد أ.د/ أحمد عبد   أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي

  غطسغطس  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم

  م.مم.م
  705705  المنازالتالمنازالت

تطبيقات في تطبيقات في 
مشكالت مشكالت 
رياضة رياضة 
  ((22التخصص )التخصص )

22  11  22  
704704  

  كمال االجسامكمال االجسام  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة

  مالكمةمالكمة  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد

  كونغ فوكونغ فو  حليم معاذحليم معاذأ.د/ عبد الأ.د/ عبد ال  عيدعيدسسأ.د/ أحمد أ.د/ أحمد 

  كاراتيهكاراتيه  إبراهيم اإلبيارى إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ أ.م.د/   عمرو جعفرعمرو جعفرأ.م.د/ أ.م.د/ 

  جودوجودو  إبراهيم اإلبيارى إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ أ.م.د/   أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ

  734734  735735  م.م الرياضات المائيةم.م الرياضات المائية
  سباحةسباحة  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي

  غطسغطس  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم
    

  ::خطابات واردةخطابات واردة  55//33
توصيف البرامج توصيف البرامج   اعتماداعتمادبإفادتنا بخصوص بإفادتنا بخصوص   االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثاالستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالخطاب الوارد الينا من مكتب الخطاب الوارد الينا من مكتب 

المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   م الخاصةم الخاصة20182018م/م/20172017والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجامعي والمقررات المفعلة بالفصل الدراسي األول والثاني للعام الجامعي 
  وهي:وهي:اضات المائية اضات المائية والريوالري

  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

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

نسخة نسخة   تسلمتسلمو و من مجلس القسم من مجلس القسم واعتمادها واعتمادها المقررات المقررات كذلك توصيف كذلك توصيف و و إعداد وتجهيز توصيف البرامج إعداد وتجهيز توصيف البرامج االنتهاء من االنتهاء من سرعة سرعة   معمعالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  األستاذ الدكتور/األستاذ الدكتور/و و رئيس القسم رئيس القسم   األستاذ الدكتور/األستاذ الدكتور/و و لدراسات العليا لدراسات العليا لل  وكيل الكليةوكيل الكلية  دكتور/دكتور/األستاذ الاألستاذ الو و عميد الكلية عميد الكلية   //األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور  لمكتبلمكتب  ورقيةورقية

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  مدير وحدة الجودةمدير وحدة الجودة



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 6 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

  ::((إنتاج علميإنتاج علمي))  تسجيل ابحاثتسجيل ابحاث  66//33
كلية التربية كلية التربية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية المدرس المدرس   الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ عمرو محمد سعد جعفرالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي وهي علي النحو التالي:بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث اإلنتاج العلمي وهي علي النحو التالي:  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ الرياضية الرياضية 
  النشرالنشر  تاريختاريخ  نوعـــهنوعـــه  مكان النشرمكان النشر  عنوان البحثعنوان البحث  مم

11  
نأثير توجيه أحمال تدريبية متوازنة علي نأثير توجيه أحمال تدريبية متوازنة علي 
مستوي األداء المهارى للجملة الحركية مستوي األداء المهارى للجملة الحركية 

  KKaa  kkuu  DDaaii  KKaattaaداي كاتا داي كاتا   ––كانكو كانكو 

مجلمجلنظريات وتطبيقات كلية نظريات وتطبيقات كلية   
التربية الرياضية للبنينالتربية الرياضية للبنينجامعة جامعة 
  االسكندريةاالسكندرية

  20120133//1212//3131  مشتركمشترك

22  SSttaannddaarrdd  rraattee  ffoorr  ssoommee  bbaassiicc  

ssttaann  eess  iinn  kkaarraattee  

مجلة نظريات وتطبيقات النسخة مجلة نظريات وتطبيقات النسخة 
التربية الرياضية التربية الرياضية كلية كلية االنجليزية االنجليزية 

  للبنين جامعة االسكندريةللبنين جامعة االسكندرية
  20120144//0606//2828  فرديفردي

33  

ت باليستية لتنمية القدرات الحركية ت باليستية لتنمية القدرات الحركية تدريباتدريبا
الخاصة وأثرها علي مستوي أداء بعض الخاصة وأثرها علي مستوي أداء بعض 

الجمل الحركيالجمل الحركيـ ـ   77لالعبي الكاراتيه من )لالعبي الكاراتيه من )  
( سنوات( سنوات99   

المؤتمر العلمي الدولي السابع المؤتمر العلمي الدولي السابع 
لكلية التربية الرياضية للبنات لكلية التربية الرياضية للبنات 

  بالقاهرةبالقاهرة

  20162016//1010//0101  فرديفردي

44  

TTeemmppoorraall  aannaallyyssiiss  aass  aann  

iinnddiiccaattoorr  ttoo  rraattiioonniinngg    ttrraaiinniinngg  

llooaadd  ffoorr  kkaattaa  ppllaayyeerrss  iinn  kkaarraattee..    
الجمل الجمل التحليل الزمني كمؤشر لتقنين شدة التحليل الزمني كمؤشر لتقنين شدة 

  الكاراتيهالكاراتيه  برياضةبرياضةكاتا كاتا الال  الحركية لالعبيالحركية لالعبي

IInntteerrnnaattiioonnaall  jjoouurrnnaall  ooff  

ssppoorrttss  sscciieennccee  &&  AArrtt  

((IIJJSSSSAA))    
المجلة الدولية لعلوم وفنون المجلة الدولية لعلوم وفنون 

  رياضيةرياضيةالالتربية تربية ـ كلية الـ كلية ال  الرياضةالرياضة
  الجزيرةالجزيرة  للبنات ـللبنات ـ

  20162016//1212//2020  فرديفردي

55  

EEffffeecctt  ooff  ddeevveellooppiinngg  ssoommee  

ssppeecciiaall  kkiinneettiicc  aabbiilliittiieess  oonn  tthhee  

uussaaggee  ooff  kkiicckkss  ffoorr  jjuunniioorr  kkuummiittee  

ppllaayyeerrss    
تأثير تنمية بعض القدرات الحركة الخاصة تأثير تنمية بعض القدرات الحركة الخاصة 
علي استخدام ضربات الرجلين لالعبي علي استخدام ضربات الرجلين لالعبي 

  الكوميتيه شبابالكوميتيه شباب

IInntteerrnnaattiioonnaall  jjoouurrnnaall  ooff  

ssppoorrttss  sscciieennccee  &&  AArrtt  

((IIJJSSSSAA))    
الدولية لعلوم وفنون الدولية لعلوم وفنون   المجلةالمجلة
  رياضيةرياضيةالالتربية تربية ـ كلية الـ كلية ال  الرياضةالرياضة

 الجزيرةالجزيرة  للبنات ـللبنات ـ

  20172017//99//2727  فرديفردي

66  

TThhee  eeffffeecctt  ooff  ssppeeeedd  ddeevveellooppiinngg  

oonn  sskkiillll  ppeerrffoorrmmaannccee  lleevveell  ffoorr  

ssoommee  kkaarraattee  kkaattaa    
تأثير تنمية السرعة علي مستوي أداء تأثير تنمية السرعة علي مستوي أداء 
  بعض الجمل الحركية في الكاراتيهبعض الجمل الحركية في الكاراتيه

IInntteerrnnaattiioonnaall  jjoouurrnnaall  ooff  

ssppoorrttss  sscciieennccee  &&  AArrtt  
((IIJJSSSSAA))    

المجلة الدولية لعلوم وفنون المجلة الدولية لعلوم وفنون 
  رياضيةرياضيةالالتربية تربية ـ كلية الـ كلية ال  الرياضةالرياضة

 الجزيرةالجزيرة  للبنات ـللبنات ـ

  20172017//99//2727  فرديفردي

  
  الموافقة وأن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا والثقافية بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وأن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا والثقافية بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 7 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

    تير(:تير(:)ماجس)ماجس  شرافشرافاالاال  لجانلجان  تقاريرتقارير  77//33
استيفاء النماذج المرفقة وتحديد نسبة اإلنجاز استيفاء النماذج المرفقة وتحديد نسبة اإلنجاز   الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا بالكلية بخصوصالوارد للقسم من قسم الدراسات العليا بالكلية بخصوص  التقارير السنويةالتقارير السنويةبناء علي بناء علي 

  ::في التقارير وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وادراج التقارير في مجلس القسمفي التقارير وتوقيعها من السادة المشرفين ورئيس القسم وادراج التقارير في مجلس القسم
    ٪٪  اإلنجازاإلنجاز  التقريرالتقرير  لجنة اإلشرافلجنة اإلشراف  الباحثالباحث  مم

11  
د الرحمن د الرحمن عبعب

محمد عبد محمد عبد 
  الخالقالخالق

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
  د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىد/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

  د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد
  ٪٪1010  لم يكمل الفصل األوللم يكمل الفصل األول

عاصم فليز عبد عاصم فليز عبد   22
  العظيم زيدانالعظيم زيدان

  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى
  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينةأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة
  يديدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح ع

  ٪٪4040  تم عمل الفصل األول والثاني فقطتم عمل الفصل األول والثاني فقط

33  
مؤمن أبو اليزيد مؤمن أبو اليزيد 

الحسيني الحسيني 
  األعصراألعصر

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر
  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

  د/ محمد حسين بكرد/ محمد حسين بكر

الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول والثاني الباحث متواصل باستمرار مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول والثاني 
  ٪٪7575  وجاري استكمال إجراءات البحثوجاري استكمال إجراءات البحث

مد مد حامد مححامد مح  44
  حامد سويلمحامد سويلم

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر
  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 

  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ
  ٪٪4040  جاري استكمال الفصل األول والثاني جاري استكمال الفصل األول والثاني 

55  
مصطفي مدحت مصطفي مدحت 
  عباس بالل عباس بالل 

  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة
  أ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليمأ.د/ عبد الحليم يوسف عبد الحليم

  يلييليد/ محمد بيلي إبراهيم بد/ محمد بيلي إبراهيم ب

قام الباحث بعرض الفصل األول والثاني والثالث الخاص باإلجراءات وذلك في قام الباحث بعرض الفصل األول والثاني والثالث الخاص باإلجراءات وذلك في 
  ٪٪4040  السنة األولي بعد تاريخ التسجيل وجاري العمل فيهالسنة األولي بعد تاريخ التسجيل وجاري العمل فيه

66  
محمد أبو اليزيد محمد أبو اليزيد 

الحسيني الحسيني 
  األعصراألعصر

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 
  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أحمد سعيد أمين خضر

  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد

مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول والثاني مع لجنة االشراف وتم إعداد الفصل األول والثاني   استمراراستمرارببالباحث متواصل الباحث متواصل 
  ٪٪7575  وجاري استكمال إجراءات البحثوجاري استكمال إجراءات البحث

محمد الدسوقي محمد الدسوقي   77
  حشادحشاد

  أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري أ.د/ محمد إبراهيم الباقيري 
  أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة

  د/ ربيع السيد سراجد/ ربيع السيد سراج
  ٪٪4040  تم االنتهاء من الفصل األول والثاني في خالل السنة األولي فقطتم االنتهاء من الفصل األول والثاني في خالل السنة األولي فقط

هيم هيم نبيل إبرا نبيل إبرا   88
  سراج الدينسراج الدين

  أ.د/ مصطفي سامي عميرةأ.د/ مصطفي سامي عميرة
  ٪٪4040  تم االنتهاء من الفصل االول واالطار النظري والدراسات السابقةتم االنتهاء من الفصل االول واالطار النظري والدراسات السابقة  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

99  
أحمد جمال أحمد جمال 
الدين أحمد الدين أحمد 

  عفيفيعفيفي

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم
  أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم محمدأ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم محمد
  د/ هبة هللا عصام الدين الدياسطىد/ هبة هللا عصام الدين الدياسطى

  ٪٪2525  ة البحث واالهداف والفروض والمصطلحات وجزء من اإلطار النظري ة البحث واالهداف والفروض والمصطلحات وجزء من اإلطار النظري تم مشكلتم مشكل

1010  
محمود محمد محمود محمد 
عبد الخالق عبد الخالق 

  حالوهحالوه

  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 

  أ.م.د/ رضا يوسف يسري عبد القادرأ.م.د/ رضا يوسف يسري عبد القادر
  د/ عمرو محمد سعد جعفرد/ عمرو محمد سعد جعفر

عداد عداد يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف وقام الباحث من االنتهاء من إ يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف وقام الباحث من االنتهاء من إ 
الفصل األول والثاني  والثالث وهو االن بصدد االنتهاء من الفصل الرابع الفصل األول والثاني  والثالث وهو االن بصدد االنتهاء من الفصل الرابع 

  والخامس وتجميع مرفقات الرسالةوالخامس وتجميع مرفقات الرسالة
7575٪٪  

أحمد حسام أحمد حسام   1111
  فتحي غرابفتحي غراب

  أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى 

  أ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخأ.م.د/ أحمد عمر الفاروق أحمد الشيخ
وجاري إعداد وتجهيز وجاري إعداد وتجهيز   يقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف بصفة دوريةيقوم الباحث بالتردد ومتابعة هيئة االشراف بصفة دورية

  ٪٪2020  واتمام الفصل األول والثاني وجاري تجهيز استمارات استطالع رأي الخبراءواتمام الفصل األول والثاني وجاري تجهيز استمارات استطالع رأي الخبراء

وكيل وكيل لألستاذ الدكتور/ لألستاذ الدكتور/ وو  لألستاذ الدكتور/ رئيس القسملألستاذ الدكتور/ رئيس القسمموقعه من السادة المشرفين موقعه من السادة المشرفين نسخة نسخة تقديم تقديم   الموافقة علي ما جاء بالتقارير معالموافقة علي ما جاء بالتقارير مع  ::القرارالقرار
  لي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعوع  والبحوثوالبحوثالكلية للدراسات العليا الكلية للدراسات العليا 



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 8 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

أ.د/ وكيل أ.د/ وكيل حصول السيد حصول السيد بخصوص بخصوص لشئون الدراسات العليا والبحوث لشئون الدراسات العليا والبحوث   رئيس الجامعةرئيس الجامعةنائب نائب مكتب أ.د/ مكتب أ.د/ من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   88//33
لكتابة رسميًا ألمانة المجلس األعلى للجامعات وذلك عند لكتابة رسميًا ألمانة المجلس األعلى للجامعات وذلك عند علي موافقة كتابية من معالي الوزير وباعلي موافقة كتابية من معالي الوزير وبا  الكلية للدراسات العليا والبحوثالكلية للدراسات العليا والبحوث

التواصل )بجميع أشكاله( سواء كان مع السفارات والقنصليات والجهات الخارجية واالجنبية والجامعة االمريكية في مصر بناءا علي التواصل )بجميع أشكاله( سواء كان مع السفارات والقنصليات والجهات الخارجية واالجنبية والجامعة االمريكية في مصر بناءا علي 
  ات.ات.تنفيذ توجيهات معالي أ.د/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعتنفيذ توجيهات معالي أ.د/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامع

  احيط المجلس علمًا.احيط المجلس علمًا.: : القرارالقرار
 رابعًا: شئون التعليم والطالب:

بشأن توزيع الجداول الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي بشأن توزيع الجداول الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   11//44
لألستاذ لألستاذ ئة التدريس والهيئة المعاونة ئة التدريس والهيئة المعاونة م بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيم بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هي20182018م / م / 20172017

  ..واألستاذ الدكتور/ رئيس القسمواألستاذ الدكتور/ رئيس القسم  الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  

  التخاذ اإلجراءات الالزمة..التخاذ اإلجراءات الالزمة..  لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبلألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  الموافقة وتم تسليم نسخة موقعهالموافقة وتم تسليم نسخة موقعه: : القرارالقرار
بخصوص موافاة سيادته بتوصيف بخصوص موافاة سيادته بتوصيف   ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالباا  من مكتبمن مكتب  الخطاب الوارد إليناالخطاب الوارد إلينا  بشأنبشأن  22//44

  الدراسي األول إلي مكتب شئون التعليم والطالب. الدراسي األول إلي مكتب شئون التعليم والطالب. مقررات الفصل مقررات الفصل 

  ..والطالبوالطالب  ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليمألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليماا  بالكلية لتسليم نسخة لمكتببالكلية لتسليم نسخة لمكتب  أ.د/ مدير وحدة الجودةأ.د/ مدير وحدة الجودةاخطار مكتب اخطار مكتب : : القرارالقرار
الجامعة من نسبة حضور الجامعة من نسبة حضور عيد عيد استثناء الطالب المشاركين في عرض استثناء الطالب المشاركين في عرض بب  االستاذ الدكتور/ رئيس القسماالستاذ الدكتور/ رئيس القسمالطلب المقدم من الطلب المقدم من   بشأنبشأن  33//44

    ..التدريب والمشاركة في االحتفالالتدريب والمشاركة في االحتفالالمحاضرات النظرية والعملية ومن التربية العملية خالل فترة المحاضرات النظرية والعملية ومن التربية العملية خالل فترة 
    ..بالقسم التخاذ الالزمبالقسم التخاذ الالزمسادة أعضاء هيئة التدريس سادة أعضاء هيئة التدريس تم التنبيه علي التم التنبيه علي الاحيط المجلس علمًا و احيط المجلس علمًا و : : القرارالقرار

 :أعضاء هيئة التدريس: شئون خامساً 
  (:(:أستاذ مساعدأستاذ مساعد))  تعينتعين  11//55

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   عمرو محمد سعد جعفرعمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
موافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد موافقة علي تعين سيادته بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة وذلك بعد بخصوص البخصوص ال  الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات

الموافق الموافق   السبتالسبتيوم يوم لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين وذلك لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين وذلك   للتدريب الرياضيللتدريب الرياضياللجنة العلمية الدائمة اللجنة العلمية الدائمة اجتيازه بنجاح في اجتيازه بنجاح في 
  أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة.أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة.  ته لدرجةته لدرجةلترقيه سيادلترقيه سياداللجنة اللجنة بعد عرض التقرير الوارد إلينا من بعد عرض التقرير الوارد إلينا من و و م م 20120188//22//2424

بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي السيد بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض علي السيد   عمرو محمد سعد جعفرعمرو محمد سعد جعفرالدكتور/ الدكتور/ الموافقة علي تعين الموافقة علي تعين   ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذتدريس تدريس لرفعه علي مجلس الكلية وكذلك العرض علي شئون أعضاء هيئة اللرفعه علي مجلس الكلية وكذلك العرض علي شئون أعضاء هيئة ال  األستاذ الدكتور/ عميد الكليةاألستاذ الدكتور/ عميد الكلية

استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت استاذ تدريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت   االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليماالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليمالطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//55
ذ الدكتور ذ الدكتور االستااالستابموافقة بموافقة   اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(اإلدارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(والرياضات المائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب والرياضات المائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب 

بتدريب منتخب الجامعة لفريق الجودو طالبات بتدريب منتخب الجامعة لفريق الجودو طالبات   االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليماالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليمعلي ندب وتكليف علي ندب وتكليف رئيس الجامعة رئيس الجامعة   //
م والتي تقرر اقامتها في رحاب جامعة بورسعيد خالل الفترة من م والتي تقرر اقامتها في رحاب جامعة بورسعيد خالل الفترة من 20182018( لسنة ( لسنة 4545والمشارك في بطولة الشهيد الرفاعي رقم )والمشارك في بطولة الشهيد الرفاعي رقم )

  م.م.20182018//44//22م حتي م حتي 20182018//44//11
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   ::القرارالقرار



 

 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية

قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات رئيس  /مكتب 

 المائية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9من  - 9 -الصفحة  م27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م2018 /6/3تحريرًا في 

 

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدالطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//55
االستاذ الدكتور / رئيس االستاذ الدكتور / رئيس بموافقة بموافقة   دارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(دارة العامة لرعاية الطالب )إدارة النشاط الرياضي(اإلاإلالمائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب المائية وذلك بخصوص مواقتنا بخطاب 

االستاذ المساعد مدربًا لمنتخب الجامعة لفريق المالكمة االستاذ المساعد مدربًا لمنتخب الجامعة لفريق المالكمة   االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدعلي ترشيح علي ترشيح الجامعة الجامعة 
ر اقامتها في رحاب جامعة حلوان خالل الفترة من ر اقامتها في رحاب جامعة حلوان خالل الفترة من م والتي تقر م والتي تقر 20182018( لسنة ( لسنة 4545والمشارك في بطولة الشهيد الرفاعي رقم )والمشارك في بطولة الشهيد الرفاعي رقم )

  م.م.20182018//33//1515م حتي م حتي 20182018//33//1313
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   ::القرارالقرار
االستاذ االستاذ ية بخصوص الموافقة علي ندب ية بخصوص الموافقة علي ندب عميد المعهد العالي للفنون المسرحعميد المعهد العالي للفنون المسرحاالستاذ الدكتور/ أشرف زكي االستاذ الدكتور/ أشرف زكي الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   44//55

االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية للتدريس بالمعهد العالي االستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية للتدريس بالمعهد العالي   الدكتور/ محمد عباس صفوتالدكتور/ محمد عباس صفوت
م وذلك م وذلك 20120188م / م / 20172017للفنون المسرحية وذلك لمادة الشيش )اللياقة( قسم التمثيل واالخراج للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفنون المسرحية وذلك لمادة الشيش )اللياقة( قسم التمثيل واالخراج للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  ( ساعات معتمدة اسبوعيًا.( ساعات معتمدة اسبوعيًا.66بواقع )بواقع )
بالكلية التخاذ بالكلية التخاذ   أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسض مع جدول سيادته الدراسي بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون ض مع جدول سيادته الدراسي بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون ر ر الموافقة بما ال يتعاالموافقة بما ال يتعا  ::القرارالقرار

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.
  :عالقات ثقافية: سادسا  

بخصوص بخصوص   )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  لعالقات الثقافيةلعالقات الثقافيةواوا  للدراسات العلياللدراسات العلياالعامة العامة مكتب اإلدارة مكتب اإلدارة من من لينا لينا إإالخطاب الوارد الخطاب الوارد   11//66
للجامعات ـ اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات للجامعات ـ اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات   األعلىاألعلىالمجلس المجلس كتاب كتاب م م 20182018//11//2222بتاريخ بتاريخ بأنه ورد لإلدارة بأنه ورد لإلدارة تنا تنا إفادإفاد

ارة التعليم العالي بشأن مقابلة السيد سفيرنا في برلين / سابينا كونست ـ رئيس ارة التعليم العالي بشأن مقابلة السيد سفيرنا في برلين / سابينا كونست ـ رئيس والتبادل الثقافي يفيد بأنه ورد ألمانة المجلس كتاب وز والتبادل الثقافي يفيد بأنه ورد ألمانة المجلس كتاب وز 
حيث أكدت المسئولة االلمانية علي أن الجامعة المشار إليها حريصة علي تطوير التعاون مع الجامعات االجنبية حيث أكدت المسئولة االلمانية علي أن الجامعة المشار إليها حريصة علي تطوير التعاون مع الجامعات االجنبية   جامعة هومبلدتجامعة هومبلدت

ثة من األساتذة المصريين لبحث سبل التعاون مع ثة من األساتذة المصريين لبحث سبل التعاون مع في مختلف المجاالت العلمية وعرضت تنظيم مؤتمر يشارك فيه اثنان أو ثالفي مختلف المجاالت العلمية وعرضت تنظيم مؤتمر يشارك فيه اثنان أو ثال
  ..الجامعات المصريةالجامعات المصرية

لبحث سبل التعاون لبحث سبل التعاون الحاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة من ألمانيا ضمن المشاركين الحاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة من ألمانيا ضمن المشاركين   الدكتور/ ربيع السيد سراجالدكتور/ ربيع السيد سراجعلي ترشيح علي ترشيح الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  للعالقات الثقافيةللعالقات الثقافيةع الموضوع ع الموضوع وعلي أن يرفوعلي أن يرف  ة مدينة الساداتة مدينة الساداتجامعجامعو و األلمانية األلمانية بين جامعة هومبلدت بين جامعة هومبلدت العلمي العلمي 

 : فيما يستجد من أعمال :سابعاً 
  بخصوص صرف بدل جلسات مجالس األقسام. بخصوص صرف بدل جلسات مجالس األقسام.   االستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوتاالستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوتبشأن المقترح المقدم من بشأن المقترح المقدم من   11//77

  الموافقة علي المقترح ورفعة لمجلس الكلية التخاذ الالزم.الموافقة علي المقترح ورفعة لمجلس الكلية التخاذ الالزم.  ::القرارالقرار
  . . التقرير النصف سنوي لعضو هيئة التدريس بالكليةالتقرير النصف سنوي لعضو هيئة التدريس بالكليةبشأن بشأن   22//77

  اتخاذ الالزم.اتخاذ الالزم.و و   وجاري استكمال التقاريروجاري استكمال التقاريرالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  ظهراً ظهراً   عشرةعشرة  الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة و و 

  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
 


