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 .التربية الرياضية كمية/
 .المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات مكتب/ قسـ 

 المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسـ محضر ا
   ـ7108 /ـ 7107 العاـ الجامعي 37 رقـ الجمسة
 الواحدة ظيراً  جتماعنياية اال صباحاً  الحادية عشرةالساعة  بدء االجتماع ـ3/01/7107 التاريخ 

 بالكمية المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات قسـ مقر  االجتماعمكاف 
  ػػور:ضالح

( برئاسة 37عقدت الجمسة رقـ ) الحادية عشرةفي تماـ الساعة ـ 3/01/7107 الموافؽ الثالثاء نو في يـوإ 
 وبحضور كؿ مف: القسـمجمس رئيس مني مصطفي محمد عمي / الدكتورة ةاألستاذ

 الوظيفة االسـ                    ـ 
 رئيس مجمس القسـ د/ مني مصطفي محمد عمي.أ 0
 عضواً  د/ أحمد عبد الحميد عمارة.أ 7
 عضواً  د/ مصطفي سامي عميرة                         .أ 3
 عضواً  معاذ                         عبد الحميـ  أ.د/ عبد الحميـ محمد 4
 عضواً وأميف سر المجمس  أ.د/ أحمد سعيد أميف خضر 5
 عضواً  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ             6
 عضواً  عزبأحمد أ.د/ أحمد إبراىيـ  7
 عضواً متفرغ أ.د/ محمد نبوي االشـر 8
 عضواً  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوت  9
 عضواً  أ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى 01
 عضواً  ـ.د/ مني محمد كماؿأ. 00
 عضواً  أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي 07
 عضواً  أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى 03
 عضواً  أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد 04
 عضواً  أ.ـ.د/ سماح محمد أميف حالوه 05
 عضواً  د/ محمد بيمي إبراىيـ بيمي 06
 عضواً  د/ والء محمد كامؿ العبد 07

 وتغيب عف الحضور بعزر كؿ مف:
 عضواً  أ.ـ.د/ رضا يوسؼ يسري عبد القادر 0
 عضواً  د/ وساـ محمد زكي حمدو 7
 عضواً  د/ عمرو حنفي وىداف 3
 عضواً  د/ عمرو محمد جعفر 4
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  : الفتتاحا
لرحمف الرحيـ" والترحيب الجمسة بذكر "بسـ اهلل ارئيس  مني مصطفي محمد عمي/ الدكتورة ةاألستاذالسيدة  تافتتح 

ـ ثقسـ مف السادة الزمالء االساتذة مف كمية التربية الرياضية جامعة المنوفية, الوالترحيب بضيوؼ  ,القسـبالسادة أعضاء مجمس 
 لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ. اسيادتي تانتقم

 

   :أواًل: المصػػػادقات 
  .جمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر ال 0/0

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

عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف أعضاء  7/0
األزمات  إدارة ووحدة  ITس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةىيئة التدري

 والكوارث لمعرض عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.
 تـ العرض وأحيط المجمس عمماً. القرار:

( بتاريخ 1معة بإحاطتنا بأف مجمس العمداء بجمستو المنعقدة برقـ )الخطاب الوارد الينا مف مكتب أ.د/ رئيس الجا 7/7
ـ قد وافؽ عمي عدـ السماح بانتداب أي عضو ىيئة تدريس مف خارج الجامعة لتدريس مقررات يوجد أعضاء 11/9/7112

جامعة حيث ىيئة تدريس متخصصوف لتدريسيا بالجامعة, مع عدـ الموافقة عمي صرؼ أي مستحقات لممنتدبيف مف خارج ال
 يعتبر ذلؾ إىدار لمماؿ العاـ.

 تـ العرض وأحيط المجمس عمماً. القرار:
 الدراسات العميا:: ثالثاً 
 تحديد ميعاد لسمنار القسـ )ماجستير(: 3/0

باحث بقسـ المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية  محمود عبد اهلل احمد شاىيفالباحث/ الطمب المقدـ مف 
استخداـ بعض تأثير امعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف " ج

 ".األدوات الخاصة عمي تحسيف الميارات االساسية لدي المبتدئيف في رياضة المالكمة
ـ الساعة الحادية عشرة ظيرًا بمقر القسـ 01/01/7107الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ  القرار:

 بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 تحديد ميعاد لسمنار القسـ )ماجستير(: 3/7

مائية بكمية التربية باحث بقسـ المنازالت والرياضات ال محمد إبراىيـ عبد الواحد أبو موسيالباحث/ الطمب المقدـ مف 
معوقات أداء الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف " 

 ".اإلداري بأندية ومراكز الشباب بمحافظة المنوفية في رياضة المالكمة
ـ الساعة الحادية عشرة ظيرًا بمقر القسـ 01/01/7107وافؽ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الم القرار:

 بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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 تحديد ميعاد لسمنار القسـ )ماجستير(: 3/3
الرياضات المائية بكمية التربية الرياضية باحث بقسـ المنازالت و  أحمد عبد اهلل عبد العزيز سالـالباحث/ الطمب المقدـ مف 

دراسة تحميمية لمميارات جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف " 
 ".ـ7106بالدورة األولمبية ريو دي جانيرو بحمقة المالكمة اليجومية والدفاعية االكثر استخداماً بأماكف المعب المختمفة 

ـ الساعة الحادية عشرة ظيرًا بمقر القسـ 01/01/7107الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ  القرار:
 بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 )ماجستير(: تحديد ميعاد لسمنار القسـ 3/4
باحث بقسـ المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية  رمضاف بسيوني عبد العزيز الغناـالباحث/ لمقدـ مف الطمب ا

تأثير استخداـ الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف " 
 ".ة والميارية لدي ناشئي رياضة المالكمةالمتغيرات البدنيبعض األلعاب الغرضية عمي تطوير 

ـ الساعة الحادية عشرة ظيرًا بمقر القسـ 01/01/7107الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ  القرار:
 بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 (:عاـ)سية مد فترة درا 3/5
بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية  الباحث حؿارامي رضا إبراىيـ المد/ الباحثالطمب المقدـ مف 

 ـ.7111/ 01/9ـ إلي 1/11/7112بخصوص مد فترة دراسية عاـ أوؿ مف التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 
 لقسـ الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة. الموافقة عمي أف يرفع الموضوع القرار:

بشأف إعداد قائمة بالكتب  االستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوثبناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف مكتب  3/6
 المطموبة لمقسـ مف القائمة المرفقة.

لقسـ الدراسات عمي أف يرفع الموضوع عداد قائمة بالكتب المطموبة و بإإبراىيـ بيمي محمد بيمي وتكميؼ الدكتور/ الموافقة  القرار:
 .بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةالعميا 

 رابعًا: شئوف التعميـ والطالب:
الجداوؿ الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي  بشأف توزيع 4/0

 .وتسميـ نسخة موقعو مف أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونةبنظاـ الالئحة الجديدة والقديمة ـ 7111ـ / 7112
 .مف الجداوؿ الدراسية لمسيد األستاذ الدكتور/ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالبالموافقة عمي أف يتـ تسميـ نسخة  القرار:

بخصوص انتداب السادة أعضاء الوارد إلينا مف قسـ المناىج وطرؽ التدريس والتدريب وعمـو الحركة الرياضية الخطاب  4/7
 ىيئة التدريس بالقسـ لتدريس مقرر التدريب الميداني وىـ:

 .ػ أ.ـ.د/ ياسر الوراقى يومي االحد واالربعاء1
 .ػ أ.ـ.د/ مني كماؿ يـو االربعاء7
  .بعاءػ أ.ـ.د/ رشا فرج يـو االر 0

 .بما ال يتعارض مع الجداوؿ الدراسية لسيادتيـ الموافقة القرار:
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 : شئوف أعضاء ىيئة التدريس:خامساً 
نظريات وتطبيقات استاذ تدريب الجودو بقسـ  عاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ مالطمب المقدـ مف  5/0

الدكتور/ حاتـ محمد حسني المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بخصوص انتداب 
يس المدرس بقسـ نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة بنيا لتدر عبد اليادي رزؽ 

ـ, حيث ال يوجد 7111ـ/7112اختياري أوؿ وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعاـ الجامعي  الرابعةمنيج الجودو لمفرقة 
يومي االحد  تدريس منيج الجودووقائـ سيادتو ب عبد الحميـ معاذبشعبة الجودو غير عضو ىيئة تدريس واحد وىو أ.د/ 

 ـ.7111ـ/7112ياري أوؿ وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعاـ الجامعي اخت الثالثةلمفرقة والثالثاء مف كؿ أسبوع 
احضار موافقة القسـ والكمية التابع ليا عمي التفرغ مع الموافقة عمي انتداب الدكتور/ حاتـ محمد حسني عبد اليادي رزؽ  القرار:

 ىيئة التدريس بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.يومي االثنيف واالربعاء مف كؿ أسبوع لالنتداب ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء 
ستاذ المساعد بقسـ األ األستاذة الدكتورة/ سماح محمد أميف حالوهمف في جمسة مجمس القسـ السابؽ الطمب المقدـ  5/7

الموافقة وذلؾ بخصوص  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية ػ كمية التربية الرياضية ػ جامعة مدينة السادات
عرض الحالة الصحية لسيادتيا  قرار لحيفالوارجئ  ,عمي نقؿ سيادتيا مف القسـ إلي قسـ اصوؿ التربية الرياضية بالكمية

 .عمي القومسيوف الطبي التابع لجامعة مدينة السادات
يف الصحي اإلدارة مف الييئة العامة لمتأمعف حالتيا الصحية  القومسيوف الطبينتيجة بصورة مف سيادتيا  وافتنا قدف

( بتقرير حالة 181111( لجاف ت ص رقـ )1( نموذج )01المركزية لمجاف الطبية فرع المنوفية شبيف الكـو كود رقـ )
 عاني مفب تبيف أنوبتوقيع الكشؼ الطبي  والذي جاء فيوـ( 7112( لسنة )1277( بجمسة رقـ )81مرضية بتوصية رقـ )

مع تحديد بحركة  قطنيو عنقي  يغضروفوانزالؽ  وضغط عمي الحبؿ الشوكي التياب بأعصاب الذراعيف وعصب النسا
 الرقبة وال يوجد ضمور بالعضالت.

 .وذلؾ لمدة عاـ وىو يسند لو عمؿ خفيؼ ويميز عف اقرانو في التكميفات(: البند الثالث عاـ) اوقد تقرر بشأني
شئوف أعضاء ىيئة بية الرياضية بالكمية وكذلؾ العرض عمي نقؿ سيادتيا مف القسـ إلي قسـ اصوؿ التر الموافقة عمي  القرار:

 .اإلجراءات الالزمة التخاذمجمس الكمية و  التدريس
ػ كمية التربية الرياضية ػ  التدريب الرياضي تخصص جودوبقسـ  المدرس سارة محمد االشـرالدكتورة/ الطمب المقدـ مف  5/3

قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية لشعبة الجودو با بخصوص الموافقة عمي نقؿ سيادتي بني سويؼجامعة 
 ػ كمية التربية الرياضية ػ جامعة مدينة السادات.

 اإلجراءات الالزمة. التخاذمجمس الكمية و شئوف أعضاء ىيئة التدريس العرض عمي و  الموافقة القرار:
األستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت  بد القادراالستاذ الدكتور/ رضا يوسؼ يسري عالطمب المقدـ مف  5/4

وذلؾ بخصوص الموافقة عمي اعتبار سيادتو في ميمة  ,جامعة مدينة الساداتػ كمية التربية الرياضية ػ والرياضات المائية 
ر العامميف بشأف اعتبا ـ7111مارس  71الصادر في  (021)رسمية بناء عمي قرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقـ 

المشاركوف في البعثات أو المياـ الرياضية والشبابية في داخؿ مصر أو خارجيا والتي يصدر بشأنيا قرار مف وزير الشباب 
في ميمة رسمية دوف بدؿ سفر مف جيات عمميـ األصمية مع عدـ المساس بجميع مستحقاتيـ المالية وكأنيـ قائموف 

ـ بتفرغ 11/8/7112( بتاريخ 21ة االتحاد المصري لمكاراتيو في جمستو رقـ )بخصوص موافقة مجمس إدار بالعمؿ, وذلؾ 
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ـ حتي 1/11/7112السادة المدربيف أياـ السبت واالحد واالثنيف والثالثاء واالربعاء والخميس مف كؿ اسبوع اعتبارًا مف 
سنة المقامة بإسبانيا في  71يف وتحت يومًا استعدادا لبطولة العالـ لمشباب والناشئ 18ـ بدار المركبات لمدة 18/11/7112

 ومرفؽ طية نسخة مف القرار الوزاري.ـ, 01/11/7112ـ حتي 77/11/7112الفترة مف 
 الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار:
 : عالقات ثقافية:سادساً 

 دة عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالقسـ لالطالع عمييا.تـ عرض الخطابات الوار  6/0
 أحيط المجمس عمماً. القرار:
 : فيما يستجد مف أعماؿ :سابعاً 
في قبوؿ أعداد وتخصصات طالب الدراسات العميا الممتحقيف بالتخصصات  االستاذ الدكتور/ رئيس القسـبشأف تفويض  7/0

 .طبقًا لالئحة الجديدة ـ7111ـ / 7112مي )دبمـو بنوعييا ػ ماجستير ػ دكتوراه( لمعاـ الجامعي الخاصة بالقسـ العم
 .في ىذا االمر االستاذ الدكتور/ رئيس القسـتفويض عمي  الموافقة القرار:

المقترحة يتـ طبقًا لإلجراءات ـ 7111ـ / 7112تطبيؽ الالئحة الجديدة بالكمية عمي الطالب الوافديف لمعاـ الجامعي بشأف  7/7
 :التاليقسـ وىي كمف ال

 لمطالب. فةمكثنظرية وعممية عمؿ محاضرات ػ 1
 .لمطالبنظرية وعممية وشفيية  امتحانات تعويضيةػ اجراء 7
 .ػ تسييؿ امكانية التواصؿ بتقديـ أوراؽ دراسية عف طريؽ شبكات التواصؿ االجتماعي0

 وذلؾ بما يحقؽ التجاوز عف استكماؿ نسب الغياب المطموبة.
 .التخاذ اإلجراءات الالزمةمجمس الكمية و الطالب مجنة التعميـ و لمع رفع االمر  الموافقة القرار:

 
 ظيراً  الواحدةاختتمت الجمسة في تماـ الساعة و 

 
 المجمسسر أميف 

          (       ) 
 رئيس مجمس القسـ

         (          ) 
 مني مصطفي محمد عميد/ .أ د/ أحمد سعيد أميف خضر.أ

 


