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 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 7 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةمحضر اجتماع مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية
  مم02020202  //م م 02702799  العام الجامعيالعام الجامعي  5959  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نياية االجتماعنياية االجتماع  صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم02702799//7070//33  التاريخالتاريخ
  / الدور الثالث/ الدور الثالثوتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات مقر قسم نظريات كمية التربية الرياضية / كمية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

    ــور:ــور:ضضالحالح
لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 5959عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210299//2121//33  الموافؽالموافؽ  الثالثاءالثالثاء  نو في يـونو في يـوإإ  

  مف:مف:  ؿؿوبحضور كوبحضور كرئيس القسـ رئيس القسـ و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر/ / الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
  رئيس مجمس القسـرئيس مجمس القسـ  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  44
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزب  55
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  66
  عضواً عضواً   محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتأ.ـ.د/ أ.ـ.د/   77

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  88

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي  99

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد  2020
  عضواً عضواً   جعفرجعفرسعد سعد د/ عمرو محمد د/ عمرو محمد أ.ـ.أ.ـ.  2222

  عضواً عضواً   ىبة عصاـ الديف الدياسطىىبة عصاـ الديف الدياسطىد/ د/ أ.ـ.أ.ـ.  2121

  عضواً عضواً   محمد بيمي ابراىيـ بيميمحمد بيمي ابراىيـ بيميد/ د/ أ.ـ.أ.ـ.  2323
  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  2424

  عضواً عضواً   د/ عمرو محمود وىدافد/ عمرو محمود وىداف  2525
  عضواً عضواً   د/ داليا سميماف ميرهد/ داليا سميماف ميره  2626
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالـمحمود عبد المجيد سالـد/ د/   2727
  عضواً عضواً   السيد كماؿ عبد الفتاح عيدالسيد كماؿ عبد الفتاح عيد  د/د/  2828

  أعتذر عن حضور مجمس القسم كل من: أعتذر عن حضور مجمس القسم كل من: 
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  22
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  مد عبد الجواد الوراقىمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محأ.د/ ياسر مح  11

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبدأ.ـ.أ.ـ.  33
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ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 0 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

  االفتتاح:االفتتاح:
رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 

األستاذ المساعد بالقسـ لترقية سيادتو لدرجة األستاذ المساعد بالقسـ لترقية سيادتو لدرجة ور/ محمد عباس صفوت ور/ محمد عباس صفوت لألستاذ الدكتلألستاذ الدكتكما وجو سيادتو التينئة القمبية كما وجو سيادتو التينئة القمبية , , ,,مجمس القسـمجمس القسـ
    ::الواردة بجدوؿ األعماؿالواردة بجدوؿ األعماؿ  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعاتانتقؿ سيادتو انتقؿ سيادتو أستاذ تدريب المبارزة متمنيا لو التوفيؽ, ثـ أستاذ تدريب المبارزة متمنيا لو التوفيؽ, ثـ 

   ::أواًل: المصـــادقاتأواًل: المصـــادقات 
    ..بشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقة  22//22

  حضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.حضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.المصادقة عمى مالمصادقة عمى م  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف أعضاء ىيئة عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف أعضاء ىيئة   22//11
األزمات والكوارث لمعرض األزمات والكوارث لمعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTيا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةيا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العمالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العم

  عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العميا:ثالثاً 
  ::إلغاء قيد )ماجستير(إلغاء قيد )ماجستير(  22//33

بشأف احاطتنًا بأف الباحثيف بشأف احاطتنًا بأف الباحثيف   تور/ وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوثتور/ وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوثمكتب االستاذ الدكمكتب االستاذ الدكبناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف بناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف 
)و( مف الئحة الدراسات العميا )و( مف الئحة الدراسات العميا ( فقرة ( فقرة 66))( بند ( بند 66االتي أسمائيـ يجب إلغاء قيدىـ مف قسمكـ الموقر طبقًا لما نصت عميو المادة )االتي أسمائيـ يجب إلغاء قيدىـ مف قسمكـ الموقر طبقًا لما نصت عميو المادة )

  )الساعات المعتمدة(, والباحثيف ىـ:)الساعات المعتمدة(, والباحثيف ىـ:
  ػ عبد الرحمف طارؽ الجزيري تخصص سباحة.ػ عبد الرحمف طارؽ الجزيري تخصص سباحة.11                                          ي تخصص سباحة.ي تخصص سباحة.ػ محمد يسري عبد المنعـ الحدينػ محمد يسري عبد المنعـ الحدين22
  ػ محمد السيد عباس إبراىيـ تخصص مبارزة.ػ محمد السيد عباس إبراىيـ تخصص مبارزة.44                                                      ػ محمود محسف أبو شادي تخصص مالكمة.ػ محمود محسف أبو شادي تخصص مالكمة.33
  ي سمطاف تخصص جودو.ي سمطاف تخصص جودو.ػ عمرو سمير مصطفػ عمرو سمير مصطف66                                                        ػ أحمد محمد السعيد ميينة تخصص جودو.ػ أحمد محمد السعيد ميينة تخصص جودو.55

    ..وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةوعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة عمي إلغاء قيد الباحثيف المذكوريف الموافقة عمي إلغاء قيد الباحثيف المذكوريف   ::القرارالقرار
ريؼ( لمعاـ الجامعي ريؼ( لمعاـ الجامعي لدراسات العميا )دبمـو ػ ماجستير ػ دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخلدراسات العميا )دبمـو ػ ماجستير ػ دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخلمقررات المقررات االخطة الدراسية الخطة الدراسية   اعتماداعتماد  11//33

  ـ.ـ.10101010ـ / ـ / 10291029
  ..شئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةلقسـ لقسـ   الموافقة مع تقديـ نسخة معتمدةالموافقة مع تقديـ نسخة معتمدة  ::القرارالقرار

ػ ػ الدراسات العميا )دبمـو ػ ماجستير الدراسات العميا )دبمـو ػ ماجستير الشفيية وأعماؿ السنة واالمتحانات النظرية لمقررات الشفيية وأعماؿ السنة واالمتحانات النظرية لمقررات   لجاف االمتحاناتلجاف االمتحاناتمناقشة إعداد وتجييز مناقشة إعداد وتجييز   33//33
  ـ.ـ.10101010ـ / ـ / 10291029دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخريؼ( لمعاـ الجامعي دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخريؼ( لمعاـ الجامعي 

  تجييز.تجييز.الالعداد و عداد و اإلاإلجاري جاري   ::القرارالقرار
نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الخطة التنفيذية والمستيدؼ مف مجاالت وأنواع البحوث بقسـ الخطة التنفيذية والمستيدؼ مف مجاالت وأنواع البحوث بقسـ   اعتماداعتماد  44//33

  ..ــ10110155ـ / ـ / 10101010لمعاـ لمعاـ   ة مدينة الساداتة مدينة الساداتالرياضية جامعالرياضية جامع
  ..شئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةلقسـ لقسـ   الموافقة مع تقديـ نسخة معتمدةالموافقة مع تقديـ نسخة معتمدة  ::القرارالقرار



 
 
 
 

  

 

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 
 
 

ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 3 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

  ::تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(  55//33
أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضربتقرير صالحية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة بتقرير صالحية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة الطمب المقدـ الطمب المقدـ 

ية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثاني عمي ية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثاني عمي ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كم
األستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية األستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية   االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدالرسالة الرسالة 

رمضان بسيوني عبد رمضان بسيوني عبد لمباحث/ لمباحث/ رسالة الماجستير رسالة الماجستير التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ ل
  ""تأثير استخدام التمرينات الغرضية عمي تطوير بعض المتغيرات البدنية والميارية لناشئي رياضة المالكمةتأثير استخدام التمرينات الغرضية عمي تطوير بعض المتغيرات البدنية والميارية لناشئي رياضة المالكمة""بعنواف بعنواف   العزيز الغنامالعزيز الغنام

  الذي جاء فيو:الذي جاء فيو:لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديـ ىيئة األشراؼ باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, و لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديـ ىيئة األشراؼ باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, و 
أنو قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة واألىمية واألىداؼ والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, أنو قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة واألىمية واألىداؼ والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, 

اإلحصائية, وعرض اإلحصائية, وعرض   تتواختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجاواختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجا
شتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف شتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف النتائج ومناقالنتائج ومناق

  العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشة. العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشة. 
  مف سيادتو وىـ:مف سيادتو وىـ:  ةةوالمقدموالمقدمالمقترحة المقترحة الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ   القرار:القرار:

أستاذ المالكمة بقسـ المنازالت والرياضات الفردية, عميد كمية التربية الرياضية, جامعة أستاذ المالكمة بقسـ المنازالت والرياضات الفردية, عميد كمية التربية الرياضية, جامعة   شريف فؤاد محمد الجروانيشريف فؤاد محمد الجرواني  األستاذ الدكتور/األستاذ الدكتور/ػ ػ 22
  )مناقشًا()مناقشًا(. . طنطا سابقاً طنطا سابقاً 

ية ية رئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربرئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربو و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 11
  )مشرفًا()مشرفًا(الرياضية, جامعة مدينة السادات. الرياضية, جامعة مدينة السادات. 

أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربية   عبد الجواد الوراقىعبد الجواد الوراقىمحمد محمد األستاذ الدكتور/ ياسر األستاذ الدكتور/ ياسر ػ ػ 33
  )مناقشًا()مناقشًا(الرياضية, جامعة مدينة السادات. الرياضية, جامعة مدينة السادات. 

اذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية اذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية أستأست  األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدػ ػ 44
    )مشرفًا()مشرفًا(. . جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات

  أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي وعمي 

  (:(:دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  66//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  صطفي العسالصطفي العسالمحمد أحمد ممحمد أحمد م/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

تصميم أداه في ضوء التحميل تصميم أداه في ضوء التحميل " "   بعنوافبعنواف  الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
  ..الغطسة المعكوسة المكورة من السمم الثابت "الغطسة المعكوسة المكورة من السمم الثابت "  البيوميكانيكي وتأثيرىا عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداءالبيوميكانيكي وتأثيرىا عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي أداء

  وىـ:وىـ:  محمد أحمد مصطفي العسالمحمد أحمد مصطفي العسالمباحث/ مباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس والتدريب وعمـو الحركة أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس والتدريب وعمـو الحركة   االستاذ الدكتور/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطراالستاذ الدكتور/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطرػ ػ 22

  الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           الرياضية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           
أستاذ السباحة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية أستاذ السباحة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيماالستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيمػ ػ 11

 جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.



 
 
 
 

  

 

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 
 
 

ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 4 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

 مدرس بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.مدرس بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.  عمرو محمود وىدانعمرو محمود وىدان  الدكتور/الدكتور/ػ ػ 33
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  77//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  حمد سالم العبدحمد سالم العبدأشرف مأشرف م/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

MMyy  FFiittتأثير برنامج تدريب )تأثير برنامج تدريب )" "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 

  ..""المورفولجى لالعبي كمال االجسام المورفولجى لالعبي كمال االجسام ( المقترح وفقًا لالتزان الطاقي ومعايير التقييم عمي الشكل ( المقترح وفقًا لالتزان الطاقي ومعايير التقييم عمي الشكل 
  وىـ:وىـ:  أشرف محمد سالم العبدأشرف محمد سالم العبد/ / لممعيدلممعيد( ( ماجستيرماجستير))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 22
 معة مدينة السادات.معة مدينة السادات.الرياضية جاالرياضية جا

أستاذ التدريب الرياضي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس والتدريب وعمـو الحركة الرياضية بكمية أستاذ التدريب الرياضي بقسـ المناىج وطرؽ التدريس والتدريب وعمـو الحركة الرياضية بكمية   االستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعياالستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعيػ ػ 11
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

 ربية الرياضية جامعة مدينة السادات.ربية الرياضية جامعة مدينة السادات.مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية بكمية التمدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية بكمية الت  سيا أحمد نبيل شريفسيا أحمد نبيل شريفالدكتورة/ الدكتورة/ ػ ػ 33
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  88//33
كمية التربية كمية التربية المنازالت والرياضات المائية بالمنازالت والرياضات المائية بنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  كريم خالد عبد الحكيم خمف اهللكريم خالد عبد الحكيم خمف اهلل/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

تأثير برنامج تدريبي في ضوء تأثير برنامج تدريبي في ضوء " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
  ..تعديل زمن مباراة الكوميتيو عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدي لالعبات الكاراتيو "تعديل زمن مباراة الكوميتيو عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدي لالعبات الكاراتيو "

  وىـ:وىـ:  كريم خالد عبد الحكيم خمف اهللكريم خالد عبد الحكيم خمف اهلل/ / لممعيدلممعيد( ( ماجستيرماجستير))  ة اشراؼة اشراؼعمي تشكيؿ لجنعمي تشكيؿ لجنالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ المبارزة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية أستاذ المبارزة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراىيم أحمد عزباالستاذ الدكتور/ أحمد إبراىيم أحمد عزبػ ػ 22

  جامعة مدينة السادات.                                           جامعة مدينة السادات.                                           
أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفراالستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفر  ػػ11

 جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  99//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  محمد محمود محمود ديابمحمد محمود محمود دياب/ / المعيدالمعيدب المقدـ مف ب المقدـ مف الطمالطم

عمي عمي   SS..AA..QQتأثير تدريبات تأثير تدريبات " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
  ..""  ليجوم لناشئي سالح الشيشليجوم لناشئي سالح الشيشفاعمية أداء بعض ميارات الدفاع وافاعمية أداء بعض ميارات الدفاع وا

  وىـ:وىـ:  محمد محمود محمود ديابمحمد محمود محمود دياب/ / لممعيدلممعيد( ( ماجستيرماجستير))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ المبارزة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية أستاذ المبارزة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراىيم أحمد عزباالستاذ الدكتور/ أحمد إبراىيم أحمد عزبػ ػ 22

  دات.                                           دات.                                           جامعة مدينة الساجامعة مدينة السا



 
 
 
 

  

 

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 
 
 

ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 5 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة   االستاذة الدكتورة/ مني محمد كمالاالستاذة الدكتورة/ مني محمد كمالػ ػ 11
 مدينة السادات.مدينة السادات.

ت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة ت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة مدرس بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالمدرس بقسـ نظريات وتطبيقات المنازال  الدكتور/ محمود عبد المجيد سالمالدكتور/ محمود عبد المجيد سالمػ ػ 33
 السادات.السادات.

  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (:(:ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  2020//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية ت ت نظريات وتطبيقانظريات وتطبيقابقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  محمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطةمحمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطة/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
ميارات الماكي ميارات الماكي تأثير تدريبات تأثير تدريبات " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 

  ..""  كومي عمي فاعمية األداء اليجومي لالعبي الجودوكومي عمي فاعمية األداء اليجومي لالعبي الجودو
  وىـ:وىـ:  محمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطةمحمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطة/ / لممعيدلممعيد  ((ماجستيرماجستير))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية بب  الجودوالجودوأستاذ تدريب أستاذ تدريب   عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذعبد الحميم محمد عبد الحميم معاذاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ػ ػ 22
  التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

يب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية يب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية أستاذ تدر أستاذ تدر   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 11
 الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ محمد بيمي إبراىيم بيمياالستاذ الدكتور/ محمد بيمي إبراىيم بيميػ ػ 33
 ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات

  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (:(:دكتوراهدكتوراهتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  2222//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  حسن عزت حسن السبكيحسن عزت حسن السبكي/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
برنامج تدريبي برنامج تدريبي تأثير تأثير " "   بعنوافبعنواف  الدكتوراهالدكتوراهالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 

  ..""  مقترح عمي مؤشر منحني التعب وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدي العبي رياضة المصارعةمقترح عمي مؤشر منحني التعب وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدي العبي رياضة المصارعة
عشرة عشرة   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//2121//33يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   حسن عزت حسن السبكيحسن عزت حسن السبكي/ / لمباحثلمباحثة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ ة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقالموافق  ::القرارالقرار

  ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (:(:دكتوراهدكتوراهتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  2121//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية المنازالت والرياضات المائية بكمية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانم/ / الباحثالباحثمب المقدـ مف مب المقدـ مف الطالط
تأثير برنامج تأثير برنامج " "   بعنوافبعنواف  الدكتوراهالدكتوراهالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 

  ..""  ة المتباينة وفاعميتيا عمي نتائج المباريات لدي الناشئين في رياضة الكاراتيوة المتباينة وفاعميتيا عمي نتائج المباريات لدي الناشئين في رياضة الكاراتيولممسافات اليجوميلممسافات اليجوميتدريبي مقترح تدريبي مقترح 
  الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//2121//33يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانم/ / لمباحثلمباحثالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع 
  



 
 
 
 

  

 

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 
 
 

ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 6 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  2323//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدةالمعيدة  ىدير إبراىيم عمر إبراىيمىدير إبراىيم عمر إبراىيم/ / المعيدةالمعيدةالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

أثر استخدام نموذج أثر استخدام نموذج " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيررض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة رض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغ
  ..""  مارزانو ألبعاد التعمم في تعديل انماط التعمم والتفكير لدي طالب التخصص مبارزةمارزانو ألبعاد التعمم في تعديل انماط التعمم والتفكير لدي طالب التخصص مبارزة

عشرة عشرة   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//2121//33ؽ ؽ يـو الثالثاء الموافيـو الثالثاء المواف  ىدير إبراىيم عمر إبراىيمىدير إبراىيم عمر إبراىيم/ / المعيدةالمعيدةالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار
  ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  2424//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية ات ات نظريات وتطبيقنظريات وتطبيقبقسـ بقسـ   ةةالباحثالباحث  ىند سعيد عبد القوي الباجوريىند سعيد عبد القوي الباجوري/ / ةةالباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

تأثير برنامج تدريبي تأثير برنامج تدريبي " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 
  ..""مقترح لالتزان الحركي عمي تحسين ميارة الطعن لدي ناشئي المبارزةمقترح لالتزان الحركي عمي تحسين ميارة الطعن لدي ناشئي المبارزة

  الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//2121//33يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   ىند سعيد عبد القوي الباجوريىند سعيد عبد القوي الباجوري/ / ةةالباحثالباحثد لسمنار القسـ د لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاالموافقة مع تحديد ميعا  ::القرارالقرار
  عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  2525//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  محمود أحمد عبد الرازق غانممحمود أحمد عبد الرازق غانم/ / المعيدالمعيدمقدـ مف مقدـ مف الطمب الالطمب ال

تأثير برنامج تدريبي تأثير برنامج تدريبي " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 
  ..""توافقية عمي مستوي أداء الكاتا لمبراعم في رياضة الكاراتيوتوافقية عمي مستوي أداء الكاتا لمبراعم في رياضة الكاراتيومقترح لتنمية بعض القدرات المقترح لتنمية بعض القدرات ال

  الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//2121//33يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   محمود أحمد عبد الرازق غانممحمود أحمد عبد الرازق غانم/ / المعيدالمعيدالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار
  ميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات الععشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات الع

  ::أعضاء ىيئة التدريسشئون : : رابعاً رابعاً 
  (:(:أستاذأستاذ))  تعينتعين  22//44

بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  محمد عباس صفوت عمي صادقمحمد عباس صفوت عمي صادق/ / الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
  لمتدريب الرياضيلمتدريب الرياضيالمجنة العممية الدائمة المجنة العممية الدائمة   دعـو بنسخة مف التقرير الصادر عفدعـو بنسخة مف التقرير الصادر عفمم  المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

بذات القسـ والكمية والجامعة بذات القسـ والكمية والجامعة   تدريب المبارزةتدريب المبارزةبخصوص الموافقة عمي تعيف سيادتو بوظيفة أستاذ بخصوص الموافقة عمي تعيف سيادتو بوظيفة أستاذ لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف 
  ..الترقيالترقيلجنة لجنة بنجاح بنجاح   سيادتوسيادتو  وذلؾ بعد اجتيازوذلؾ بعد اجتياز

بذات القسـ والكمية والجامعة مع بذات القسـ والكمية والجامعة مع   تدريب المبارزةتدريب المبارزةبوظيفة أستاذ بوظيفة أستاذ   محمد عباس صفوت عمي صادقمحمد عباس صفوت عمي صادق/ / دكتوردكتورالالاالستاذ االستاذ   ي تعيفي تعيفالموافقة عمالموافقة عم  ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئوف أعضاء ىيئة التدريس شئوف أعضاء ىيئة التدريس و و العرض عمي مجمس الكمية العرض عمي مجمس الكمية 

  (:(:مدرس مساعدمدرس مساعد))  تعينتعين  11//44
بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية   معيدمعيدالال  أحمد عبد الحميد عمي زىرانأحمد عبد الحميد عمي زىران/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

مدعـو بتاريخ منح سيادتو درجة الماجستير في التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بتاريخ مدعـو بتاريخ منح سيادتو درجة الماجستير في التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بتاريخ   الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
  ..ــ10261026//88//1414
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 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 7 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

بذات القسـ والكمية والجامعة مع العرض عمي مجمس بذات القسـ والكمية والجامعة مع العرض عمي مجمس   مدرس مساعدمدرس مساعدوظيفة وظيفة بب  أحمد عبد الحميد عمي زىرانأحمد عبد الحميد عمي زىران/ / المعيدالمعيد  الموافقة عمي تعيفالموافقة عمي تعيف  ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئوف أعضاء ىيئة التدريس شئوف أعضاء ىيئة التدريس و و الكمية الكمية 

  (:(:مدرس مساعدمدرس مساعد))  تعينتعين  33//44
التربية التربية   بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كميةبقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية  المعيدالمعيد  مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانم/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

مدعـو بتاريخ منح سيادتو درجة الماجستير في التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بتاريخ مدعـو بتاريخ منح سيادتو درجة الماجستير في التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بتاريخ   الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
  ..ــ10281028//22//3232

  بذات القسـ والكمية والجامعة مع العرض عميبذات القسـ والكمية والجامعة مع العرض عمي  مدرس مساعدمدرس مساعدبوظيفة بوظيفة   مصطفي جالل عبد العظيم غانممصطفي جالل عبد العظيم غانم/ / المعيدالمعيد  الموافقة عمي تعيفالموافقة عمي تعيف  ::القرارالقرار
  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  التخاذالتخاذشئوف أعضاء ىيئة التدريس شئوف أعضاء ىيئة التدريس و و مجمس الكمية مجمس الكمية 

المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات أستاذ الرياضات المائية بقسـ أستاذ الرياضات المائية بقسـ   األستاذ الدكتور/ مصطفي سامي مصطفي عميرةاألستاذ الدكتور/ مصطفي سامي مصطفي عميرةالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   44//44
عارة في جامعة الممؾ فيصؿ كمية عارة في جامعة الممؾ فيصؿ كمية والرياضات المائية وذلؾ بخصوص الموافقة عمي منح سيادتو إجازة خاصة بدوف مرتب لإلوالرياضات المائية وذلؾ بخصوص الموافقة عمي منح سيادتو إجازة خاصة بدوف مرتب لإل

تجديد تجديد ـ, ومرفؽ طية صورة مف ـ, ومرفؽ طية صورة مف 10110122//22//1010وحتي وحتي   ــ10101010//22//1212مف تاريخ مف تاريخ   ثالثثالث)التربية( بالمممكة العربية السعودية لمدة عاـ )التربية( بالمممكة العربية السعودية لمدة عاـ 
  ..مع جامعة الممؾ فيصؿمع جامعة الممؾ فيصؿ  العقدالعقد

  الالزمة.الالزمة.  لكمية التخاذ اإلجراءاتلكمية التخاذ اإلجراءاتبابا  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   القرار:القرار:
المنازالت والرياضات المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   األستاذ المساعداألستاذ المساعد  رضا يوسف يسري عبد القادررضا يوسف يسري عبد القادراالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   55//44

بخصوص الموافقة عمي منح سيادتو اجازة خاصة بدوف مرتب كمدرب منتخب المممكة العربية السعودية لمكاتا )الكاراتيو( بخصوص الموافقة عمي منح سيادتو اجازة خاصة بدوف مرتب كمدرب منتخب المممكة العربية السعودية لمكاتا )الكاراتيو(   المائيةالمائية
العقد مع االتحاد العربي السعودي العقد مع االتحاد العربي السعودي تجديد تجديد ومرفؽ طية صورة مف ومرفؽ طية صورة مف   ــ10121012//2121//3232وحتي وحتي   ــ10101010//22//22اعتبارًا مف اعتبارًا مف   الثالثالثالثوذلؾ لمعاـ وذلؾ لمعاـ 

  ..لمكاراتيولمكاراتيو
  لكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بابا  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   القرار:القرار:
  ::شئون التعميم والطالبشئون التعميم والطالب: : خامساً خامساً 

أستاذ تدريب الجودو بالقسـ كمحكـ خارجي في االختبارات العممية أستاذ تدريب الجودو بالقسـ كمحكـ خارجي في االختبارات العممية   األستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذاألستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذاؾ اؾ بشأف اشتر بشأف اشتر   22//55
  ..بكمية التربية الرياضية جامعة بورسعيد وكمية التربية الرياضية جامعة سوىاجبكمية التربية الرياضية جامعة بورسعيد وكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج

  ..الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
)بنيف )بنيف   البكالوريوسالبكالوريوس  لطالبلطالببخصوص افادتنا بجدوؿ االمتحانات العممية والشفيية بخصوص افادتنا بجدوؿ االمتحانات العممية والشفيية   شئون التعميم والطالبشئون التعميم والطالبقسم قسم الخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   11//55

  ..ــ10101010ـ / ـ / 10210299مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي لل  ػ بنات(ػ بنات(
  المتحانات.المتحانات.االلتزاـ بجدوؿ اااللتزاـ بجدوؿ اببتمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة   ::القرارالقرار

  طالب البكالوريوس )بنيف ػ بنات(طالب البكالوريوس )بنيف ػ بنات(  بأسماءبأسماءبخصوص افادتنا بخصوص افادتنا   ورعاية الطالبورعاية الطالب  شئون التعميم والطالبشئون التعميم والطالب  قسمقسمالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   33//55
ـ المشاركيف في ميرجاف التميز الرياضي بيف كميات ـ المشاركيف في ميرجاف التميز الرياضي بيف كميات 10101010ـ / ـ / 10210299مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي لل

ـ واعتبارىـ في ميمة رسمية لتمثيؿ األنشطة الطالبية وذلؾ بالموافقة ـ واعتبارىـ في ميمة رسمية لتمثيؿ األنشطة الطالبية وذلؾ بالموافقة 10291029//2020//2626ـ وحتي ـ وحتي 10291029//2020//2424الفترة مف الفترة مف   الجامعة فيالجامعة في
  ..عمي رفع نسب الغياب الخاصة بيـ في االياـ المشاركيف فيياعمي رفع نسب الغياب الخاصة بيـ في االياـ المشاركيف فييا

.  القرار:القرار: .تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس باتخاذ الالـز   تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس باتخاذ الالـز



 
 
 
 

  

 

 كلية الرتبية الرياضية
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 
 
 

ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ  ـــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 (248) 0723077/0672373تميفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 721077267/71020 (140) 

 8من  - 8 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م3/70/0279تحريرًا في 
 

الخاصة الخاصة ولجاف التصحيح ولجاف التصحيح االمتحانات النظرية االمتحانات النظرية و و والممتحنيف الخارجيف والممتحنيف الخارجيف والشفيية والشفيية   الجمسات العمميةالجمسات العمميةلجاف االختبارات و لجاف االختبارات و عداد عداد اامناقشة مناقشة   44//55
ـ / ـ / 10210299الجامعي الجامعي مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ مفرؽ الدراسية االربعة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ لل  )بنيف ػ بنات()بنيف ػ بنات(البكالوريوس البكالوريوس   لطالبلطالببأعضاء ىيئة التدريس بأعضاء ىيئة التدريس 

  ..ــ10101010
شئوف التعميـ شئوف التعميـ للوجاري اعداد الجمسات العممية ومواد التصحيح وتسميـ نسخة عند تجييزىا واالنتياء منيا وجاري اعداد الجمسات العممية ومواد التصحيح وتسميـ نسخة عند تجييزىا واالنتياء منيا تنبيو تنبيو تمت اإلحاطة والتمت اإلحاطة وال  ::القرارالقرار

  ..والطالبوالطالب
مخاطبة السادة أعضاء ىيئة التدريس بسرعة إعداد مخاطبة السادة أعضاء ىيئة التدريس بسرعة إعداد بخصوص بخصوص   مدير وحدة القياس والتقويم بالكميةمدير وحدة القياس والتقويم بالكميةمكتب مكتب الخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   55//55

  ..بنوؾ األسئمة لمقررات القسـبنوؾ األسئمة لمقررات القسـ
  تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس.تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي السادة أعضاء ىيئة التدريس.  القرار:القرار:

مخاطبة السادة أعضاء ىيئة التدريس بسرعة إعداد مخاطبة السادة أعضاء ىيئة التدريس بسرعة إعداد بخصوص بخصوص   مدير وحدة القياس والتقويم بالكميةمدير وحدة القياس والتقويم بالكميةمكتب مكتب الخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   66//55
  ..التقارير الخاصة بكؿ مادةالتقارير الخاصة بكؿ مادة

  السادة أعضاء ىيئة التدريس.السادة أعضاء ىيئة التدريس.  تمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عميتمت اإلحاطة واالعالف والتنبيو عمي  القرار:القرار:
  ::فيما يستجد من أعمالفيما يستجد من أعمال: : سادساً سادساً 

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجمسة في تمام الساعة اختتمت الجمسة في تمام الساعة وفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال 
  

  المجمسالمجمسسر سر أمين أمين 
          (          (              ))  

  القسمالقسممجمس مجمس رئيس رئيس 
         (         (                    ))  

  مين خضرمين خضرأحمد سعيد أأحمد سعيد أد/ د/ ..أأ  الوراقىالوراقىياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ ..أأ
 


