
 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

  المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجلس قسم جتماع مجلس قسم محضر امحضر ا
  مم10210299  //م م 10210288  العام الجامعي العام الجامعي   9494  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//22//55  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //  المنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية تطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و قسم قسم مقر مقر كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 9999عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20220299//22//55  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  وبحضور كلوبحضور كلرئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر    //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم
  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  22
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  33

  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  99

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  55

  عضواً عضواً   ح عيدح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتا أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتا   66
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفر د/ عمرو محمد جعفر أ.م.أ.م.  77

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/   88

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد  99
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   0202

  وتغيب بعذر عن حضور مجلس القسم كل من:  وتغيب بعذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  22
  عضواً عضواً   اذاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم مع  22

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  33
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  99
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  55
  عضوًا عضوًا   أ.م.د/ محمد عباس صفوتأ.م.د/ محمد عباس صفوت  66
  عضواً عضواً   أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  77
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   88

  عضواً عضواً   عيدعيد  السيد كمال عبد الفتاحالسيد كمال عبد الفتاح  د/د/  99
  

  االفتتاح: االفتتاح: 
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ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
    , ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال., ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.نصف العام الدراسينصف العام الدراسي  بإجازةبإجازة  والتهنئةوالتهنئة  مجلس القسممجلس القسم

    ::قات قات أواًل: المصـــادأواًل: المصـــاد 
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  22//22

  المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

تنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة تنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع و عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع و   22//22
األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة

  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العليا: الدراسات العليا: : : ثالثاً ثالثاً 
  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  22//33

كلية التربية كلية التربية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   المدرسالمدرس  الدكتورة/ هبة عصام الدين الدياسطىالدكتورة/ هبة عصام الدين الدياسطىالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحو التالي:بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحو التالي:  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ الرياضية الرياضية 

رنامج تعليمي مقترح باستخدام الموديوالت التعليمية علي مستوي التحصيل المعرفي واألداء المهارى للبدء من أعلي في رنامج تعليمي مقترح باستخدام الموديوالت التعليمية علي مستوي التحصيل المعرفي واألداء المهارى للبدء من أعلي في ـ تأثير بـ تأثير ب22
  السباحة لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.السباحة لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

  ـ فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تعلم سباحة الصدر.ـ فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تعلم سباحة الصدر.22
  تعليم )التعلم النقال( علي تعلم المهارات االساسية في السباحة.تعليم )التعلم النقال( علي تعلم المهارات االساسية في السباحة.استخدام تكنولوجيا الاستخدام تكنولوجيا التــأثيــر تــأثيــر ـ ـ 33

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ::القرارالقرار
  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  22//33

كلية التربية كلية التربية ـ ـ بيقات المنازالت والرياضات المائية بيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبقسم نظريات وتط  المدرسالمدرس  والء محمد كامل العبدوالء محمد كامل العبدالدكتورة/ الدكتورة/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحو التالي:بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحو التالي:  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ الرياضية الرياضية 

  ييففوتعلم بعض المهارات األساسية وتعلم بعض المهارات األساسية   االنسحابياالنسحابيالسلوك السلوك   تحسينتحسين  فيفي  اآللياآللي  فاعلية استـخدام برنامج العروض التقديمية بالحاسبفاعلية استـخدام برنامج العروض التقديمية بالحاسبـ ـ 22
  ..المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلمالمعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم  لألطفاللألطفال  السباحةالسباحة

  ..سباحة الظهرسباحة الظهر  فيفي  والحركيوالحركي  المعرفيالمعرفيعلى التحصيل على التحصيل   الوســائط فـائقة التداخلالوســائط فـائقة التداخل  التعلم المقلوب باستـخدامالتعلم المقلوب باستـخدام  استراتيجيةاستراتيجيةتأثيــر تأثيــر ـ ـ 22
  ..سباحة الزحف على البطنسباحة الزحف على البطن  فيفيرفية والفنية رفية والفنية الجوانب المعالجوانب المع  تــأثيــر التعلم المتـنـقل باستـخـدام األجهــزة اللـوحية الذكيـة على تعلمتــأثيــر التعلم المتـنـقل باستـخـدام األجهــزة اللـوحية الذكيـة على تعلمـ ـ 33
  ..السباحة لطالبات كلية التربية الرياضية بالساداتالسباحة لطالبات كلية التربية الرياضية بالسادات  فيفياإلنقاذ اإلنقاذ   على تحسين بعض مهاراتعلى تحسين بعض مهارات  التنافسيالتنافسيأسلوب التعلم أسلوب التعلم   استخداماستخدامتأثير تأثير ـ ـ 99

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ::القرارالقرار
  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  33//33

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد االستاذ المساعد   الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىالدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  االستاذاالستاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من 



 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

  التالي:التالي:  بخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحوبخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث إنتاج علمي وهي علي النحو  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية ـ ـ المائية المائية 

تاريخ  تاريخ    نوعهنوعه  مكان النشر مكان النشر   عنوان البحثعنوان البحث  م م 
  النشر النشر 

دراسة تحليلية لألداءات الخططية لمالكمي كوبا  دراسة تحليلية لألداءات الخططية لمالكمي كوبا    22
  م م 52025202المشاركين ببطولة العالم الدوحة المشاركين ببطولة العالم الدوحة 

  مجلة العلوم البدنية والرياضة مجلة العلوم البدنية والرياضة 
  مم62026202  فردىفردى  جامعة مدينة السادات جامعة مدينة السادات ـ ـ كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية 

على الحلقة للمالكم  على الحلقة للمالكم    دراسة تحليلية ألساليب وأماكن اللعبدراسة تحليلية ألساليب وأماكن اللعب  22
  مم52025202الدوحة الدوحة   ببطولة العالم ببطولة العالم   طويل وقصير القامةطويل وقصير القامة

  المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 
  مم72027202  فردىفردى  جامعة حلوان جامعة حلوان ـ ـ   كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

33  
استراتيجيات فن الحلقة األكثر استخدامًا خالل جوالت  استراتيجيات فن الحلقة األكثر استخدامًا خالل جوالت  

لمشاركين بالدورة  لمشاركين بالدورة  المباراة للمالكمين الفائزين والمهزومين ا المباراة للمالكمين الفائزين والمهزومين ا 
  م( م( 6202 6202 األولمبية ريودي جانيرو )األولمبية ريودي جانيرو )

  مجلة العلوم البدنية والرياضة مجلة العلوم البدنية والرياضة 
  مم72027202  فردىفردى  جامعة مدينة السادات جامعة مدينة السادات   ــكلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية 

99  
برنامج تدريبي لتحويل المالكم األيمن إلى أعسر والعكس  برنامج تدريبي لتحويل المالكم األيمن إلى أعسر والعكس  

لدى مالكمي الدرجة لدى مالكمي الدرجة     الهجوميالهجوميوتأثيره على فاعلية األداء  وتأثيره على فاعلية األداء  
  األولى األولى 

  لمية لعلوم وفنون الرياضة لمية لعلوم وفنون الرياضة المجلة الع المجلة الع 
  مم82028202  فردىفردى  جامعة حلوان جامعة حلوان ـ ـ   كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

طرق واماكن اللعب الحديثة لمدارس اللكم ببطولة العالم  طرق واماكن اللعب الحديثة لمدارس اللكم ببطولة العالم    55
  م م 72027202هامبورج هامبورج 

  المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة 
  مم82028202  فردىفردى  جامعة حلوان جامعة حلوان ـ ـ   كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

دراسة تحليلية للهجوم من وضع التغطية ببطولة العالم  دراسة تحليلية للهجوم من وضع التغطية ببطولة العالم    66
  م م 72027202هامبورج هامبورج 

  الرياضة الرياضة     المجلة العلمية لعلوم وفنونالمجلة العلمية لعلوم وفنون
  مم82028202  فردىفردى  جامعة حلوان جامعة حلوان ـ ـ   كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

الخطط المضادة لخطط اللعب للمالكمين المشاركين  الخطط المضادة لخطط اللعب للمالكمين المشاركين    77
  م م 72027202ببطولة العالم هامبورج ببطولة العالم هامبورج 

  علوم وفنون الرياضة علوم وفنون الرياضة المجلة العلمية لالمجلة العلمية ل
  مم92029202  فردىفردى  جامعة حلوان جامعة حلوان ـ ـ   كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرةكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

  
  

  الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئونالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون  ::القرارالقرار
  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(  99//33

ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  د جعفرد جعفراالستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعاالستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  وهي علي النحو التالي:وهي علي النحو التالي:  ههبخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاثبخصوص الموافقة علي تسجيل أبحاث  جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية 

SSuuggggeesstteedd  eexxeerrcciisseess  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  ddiissttaannccee  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  tthhee  eeffffiicciieennccyy    

ooff  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ppooiinnttss  iinn  kkuummiittee  

  تدريبات مقترحة لضبط المسافة وتأثيرها علي فعالية احتساب النقاط في الكوميتيهتدريبات مقترحة لضبط المسافة وتأثيرها علي فعالية احتساب النقاط في الكوميتيه
  وتعديل عنوان البحث التالي من:وتعديل عنوان البحث التالي من:

Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special 

physical abilities for junior Kumite players in karate  

  ( وتأثيرها علي بعض القدرات الفنية والبدنية والخاصة لناشئي الكوميتيه( وتأثيرها علي بعض القدرات الفنية والبدنية والخاصة لناشئي الكوميتيهSS..AA..QQتدريبات الرشاقة التفاعلية )تدريبات الرشاقة التفاعلية )



 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

  إلي العنوان التالي:إلي العنوان التالي:
Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special 

physical abilities for under 21 Kumite players in karate  

  الكوميتيهالكوميتيه  سنةسنة  2222لمرحلة تحت لمرحلة تحت ( وتأثيرها علي بعض القدرات الفنية والبدنية الخاصة ( وتأثيرها علي بعض القدرات الفنية والبدنية الخاصة SS..AA..QQريبات الرشاقة التفاعلية )ريبات الرشاقة التفاعلية )تدتد
وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات درجة الماجستير في التربية الرياضية درجة الماجستير في التربية الرياضية   نبيل إبراهيم سراج الديننبيل إبراهيم سراج الدينالباحث/ الباحث/ علي منح علي منح   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  اذ اإلجراءات الالزمة.اذ اإلجراءات الالزمة.العليا بالكلية التخالعليا بالكلية التخ
  ماجستير: ماجستير: الال  منح درجةمنح درجة  55//33

باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية باحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   نبيل إبراهيم سراج الديننبيل إبراهيم سراج الدينالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تصميم بطارية تصميم بطارية   ""  الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوانالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان

  ..مم92029202//22//22الموافق الموافق   الثالثاءالثالثاءحيث تم مناقشة الرسالة يوم حيث تم مناقشة الرسالة يوم   ""  اختبار النتقاء سباحي زعانف المونواختبار النتقاء سباحي زعانف المونو
وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات درجة الماجستير في التربية الرياضية درجة الماجستير في التربية الرياضية   نبيل إبراهيم سراج الديننبيل إبراهيم سراج الدينالباحث/ الباحث/ علي منح علي منح   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  العليا بالكلية التخاذالعليا بالكلية التخاذ
  : : شئون التعليم والطالب شئون التعليم والطالب : : رابعاً رابعاً 
م / م / 20220288بشأن 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   22//99

ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للالهيئة المعاونة الهيئة المعاونة م بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس و م بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس و 20220299
  . . األستاذ الدكتور/ رئيس القسماألستاذ الدكتور/ رئيس القسمو و   لشئون التعليم والطالب لشئون التعليم والطالب 

  ..التخاذ اإلجراءات الالزمةالتخاذ اإلجراءات الالزمة  ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للوعلي أن يرفع الموضوع وعلي أن يرفع الموضوع   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
محمد نبوي محمد نبوي   ريهامريهامالدكتورة/ الدكتورة/ بخصوص انتداب بخصوص انتداب بالقسم بالقسم استاذ المصارعة استاذ المصارعة   عبد الحميد عمارةعبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//99

بنات بواقع يوم بنات بواقع يوم للفرقة األولي للفرقة األولي لتدريس مادة المصارعة لتدريس مادة المصارعة   المنصورةالمنصورةبكلية التربية الرياضية جامعة بكلية التربية الرياضية جامعة   التدريب الرياضيالتدريب الرياضيبقسم بقسم   المدرسالمدرس  االشرماالشرم
  م.م.92029202//مم82028202للعام الجامعي للعام الجامعي   الثانيالثانيللفصل الراسي للفصل الراسي   في االسبوعفي االسبوعواحد واحد 

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:
الدكتورة/ الدكتورة/ ة ة االستاذاالستاذبخصوص انتداب بخصوص انتداب قسم قسم الالبب  االستاذ المساعداالستاذ المساعد  االستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىاالستاذ الدكتور/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىالطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//99

  الكاراتيهالكاراتيهلتدريس مادة لتدريس مادة   الزقازيقالزقازيقجامعة جامعة   للبناتللبنات  بكلية التربية الرياضيةبكلية التربية الرياضية  الرياضات الفرديةالرياضات الفرديةبقسم تدريب بقسم تدريب   ههالكاراتيالكاراتيأستاذ أستاذ   صفاء صالح عليصفاء صالح علي
  م. م. 92029202م/م/82028202للفرقة األولي بنات بواقع يوم واحد في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي للفرقة األولي بنات بواقع يوم واحد في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي 

  لية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالك  القرار:القرار:
بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية   م م 92029202م /م /82028202للعام الجامعي للعام الجامعي   الثاني الثاني للفصل الدراسي للفصل الدراسي الخطة الدراسية الخطة الدراسية مناقشة مناقشة   99//99

  : : الئحة القديمة والجديدة وهي الئحة القديمة والجديدة وهي التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنظام ال التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنظام ال 
 الالئحة القديمة المقرر الفرقة

 بنات  ثانية
 مبارزة

 ـ م/ هدير إبراهيم ـ م/ محمد دياب  محمود سالم /ـ د  أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمالـ    أ.د/ أحمد عزب
 هدير إبراهيم ـ م/ محمد دياب  /ـ م  د/ محمود سالمـ    أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمالـ    أ.د/ أحمد عزب بنين  ثالثة
 ـ م/ هدير إبراهيم ـ م/ محمد دياب  د/ محمود سالمـ    أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمالـ    أ.د/ أحمد عزب بنين رابعة



 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 5 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

 بنين  ثالثة
 مصارعة

 ـ م/ أشرف العبد  د/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراجـ   أ.د/ محمد االشرم  .أ.د/ أحمد عمارة
 ـ م/ أشرف العبد  د/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراجـ   أ.د/ محمد االشرم  .أحمد عمارة  /أ.د بنين رابعة

 بنين  ثالثة
 مالكمة

 ـ م/ محمد زهران  السيد كمال  /دد/ أحمد كمال ـ أ.د/ أحمد سعيد ـ أ.م.د/ ياسر الوراقى ـ أ.م.
 ـ م/ محمد زهران  السيد كمال  /دد/ أحمد كمال ـ أ.د/ أحمد سعيد ـ أ.م.د/ ياسر الوراقى ـ أ.م. بنين رابعة
 بنين  ثالثة

 جودو
 أ.د/ عبد الحليم معاذ

 د/ أحمد عيد )منتدب( بنين رابعة
 بنين  ثالثة

 كاراتيه
 أ.م.د/ عمرو جعفر   اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم  

 أ.م.د/ عمرو جعفر   اإلبيارى ـأ.م.د/ إبراهيم   بنين رابعة
 ـ م/ محمد زهران  السيد كمال  /دد/ أحمد كمال ـ عيد ـ أ.م.د/ ياسر الوراقى ـ أ.م.أ.د/ أحمد س كيك بوكسينج ثالثة بنين
 ـ أ.م.د/ ياسر الوراقى ـ م/ أشرف العبد  أ.د/ محمد االشرم  .أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد سعيد ـ   كمال اجسام ثالثة بنين

 ـ م/ شيماء بدر ـ م/ جيهان بكر  والء العبد  د/الدياسطى ـ  د/ هبة اهلل  ـ    أ.د/ مني مصطفي رياضة مائية  بنات  ثالثة
 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم رياضة مائية ثانية بنين

 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم سباحة ثالثة
 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم سباحة رابعة

 

 الالئحة الجديدة رالمقر  الفرقة

 ـ م/ هدير إبراهيم ـ م/ محمد دياب  د/ محمود سالمـ    أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمالـ    أ.د/ أحمد عزب (2سالح ) أولي بنات
 ـ م/ هدير إبراهيم ـ م/ محمد دياب  د/ محمود سالمـ    أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمالـ    أ.د/ أحمد عزب (2سالح ) أولي بنين

 ريهام االشرم )منتدبه(د/   (2)  مصارعة انية بناتث
 ـ م/ أشرف العبد  د/ محمد بيلي ـ د/ ربيع سراجـ   أ.د/ محمد االشرم  .أ.د/ أحمد عمارة (2)  مصارعة ثانية بنين
 انـ م/ محمد زهر   السيد كمال  /دد/ أحمد كمال ـ أ.د/ أحمد سعيد ـ أ.م.د/ ياسر الوراقى ـ أ.م. (2)  مالكمة أولي بنين
 سارة االشرم )منتدبه(د/  م.أ. جودو ثانية بنات
 معاذأ.د/ عبد الحليم   جودو ثانية بنين
 صفاء صالح )منتدبه(أ.د/   كاراتيه أولي بنات

 أولي بنات
 ـ م/ شيماء بدر ـ م/ جيهان بكر  د/ والء العبدالدياسطى ـ  د/ هبة اهلل  ـ    أ.د/ مني مصطفي (2)سباحة  
 ـ م/ شيماء بدر ـ م/ جيهان بكر  د/ والء العبدالدياسطى ـ  د/ هبة اهلل  ـ    فيأ.د/ مني مصط (2)  غطس

 ثانية بنات
 ـ م/ شيماء بدر ـ م/ جيهان بكر  د/ والء العبدالدياسطى ـ  د/ هبة اهلل  ـ    أ.د/ مني مصطفي (9)سباحة  

 ماء بدر ـ م/ جيهان بكرـ م/ شي  د/ والء العبدالدياسطى ـ  د/ هبة اهلل  ـ    أ.د/ مني مصطفي (2بالية مائي )

 أولي بنين
 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم (2)سباحة  
 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم (2)  غطس

 ثانية بنين
 د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  أ.د/ أحمد عبد الحكيم (9)سباحة  

   د/ عمرو وهدانـ    د/ وسام زكي.  الحكيمأ.د/ أحمد عبد   (2كرة الماء )
  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:

ل ل إبراهيم نبيإبراهيم نبيالدكتور/ الدكتور/   االستاذاالستاذبالقسم بخصوص انتداب بالقسم بخصوص انتداب مبارزة مبارزة استاذ الاستاذ ال  أحمد إبراهيم أحمد عزب أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ طلب المقدم من طلب المقدم من الال  55//99
لتدريس مادة لتدريس مادة   حلوانحلوانجامعة جامعة للبنين للبنين بكلية التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية تدريب الرياضات الفردية تدريب الرياضات الفردية بقسم بقسم المبارزة المتفرغ المبارزة المتفرغ أستاذ أستاذ   عبد العزيز مرادعبد العزيز مراد

  م. م. 92029202م/م/82028202في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي   يومانيومانبواقع بواقع اختياري أول وثاني اختياري أول وثاني بنين بنين   الثالثةالثالثةالمبارزة للفرقة المبارزة للفرقة 
  قة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.قة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافالمواف  القرار:القرار:
  : : عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : خامساً خامساً 

  )اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//55



 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  
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 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 6 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

جمهورية مصر العربية وجمهورية جمهورية مصر العربية وجمهورية بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين   بخصوص إفادتنا بخصوص إفادتنا 
  لتوانيا.لتوانيا.

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  )اإلدارة المركزية للعالقات )اإلدارة المركزية للعالقات   مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//55

بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 
  ..مم22022202م / م / 92029202النمسا لألعوام النمسا لألعوام 

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  )اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالوارد إلينا من الوارد إلينا من   الخطابالخطاب  33//55

بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 
  ..مم22022202م / م / 92029202لألعوام لألعوام   قبروصقبروص

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  )اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   99//55

بين بين للتعاون في مجال التعليم العالي للتعاون في مجال التعليم العالي م العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي م العالي ومرفق به مشروع البرنامج التنفيذي بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليبخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعلي
  ..أرمنيا أرمنيا جمهورية جمهورية حكومة حكومة جمهورية مصر العربية و جمهورية مصر العربية و 

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  ت الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي(ت الثقافية ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي()اإلدارة المركزية للعالقا)اإلدارة المركزية للعالقا  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   55//55

والوكالة والوكالة   وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العاليبين بين نسخة من اتفاقية اطارية نسخة من اتفاقية اطارية مرفق به مرفق به الالبخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي و بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب وزارة التعليم العالي و 
  ..الجامعية الفرانكفونيةالجامعية الفرانكفونية

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  ((ـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافيـ إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي  الثقافية الثقافية   المركزية للعالقات المركزية للعالقات دارة دارة اإل اإل ))  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةارد إلينا من ارد إلينا من الخطاب الو الخطاب الو   66//55

والمتضمن مقترحات والموقف التنفيذي لبروتوكول الدورة السادسة للجنة والمتضمن مقترحات والموقف التنفيذي لبروتوكول الدورة السادسة للجنة وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب بخصوص إفادتنا بأنه ورد لإلدارة كتاب 
  ..لمصرية االوزبكيةلمصرية االوزبكيةالمشتركة االمشتركة ا

  ..تمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزمتمت اإلحاطة والتنبيه واتخاذ الالزم  ::القرارالقرار
  : فيما يستجد من أعمال: : فيما يستجد من أعمال: سادساً سادساً 

االستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد االستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد ترشيح ترشيح بخصوص بخصوص قسم قسم رئيس الرئيس ال  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ المقترح المقدم من المقترح المقدم من   22//66
وذلك لسفر االخير في مهمة قومية وذلك لسفر االخير في مهمة قومية   لألستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت لألستاذ الدكتور/ محمد عباس صفوت مجلس خلفًا مجلس خلفًا االستاذ المساعد بالقسم بأمانة سر الاالستاذ المساعد بالقسم بأمانة سر ال  الوراقىالوراقى

  ..مم92029202م وحتي نوفمبر م وحتي نوفمبر 92029202من شهر فبراير من شهر فبراير 
  ..الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  عمرو محمد جعفرعمرو محمد جعفراالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//66
  وذلك في غير أوقات العمل الرسمية.وذلك في غير أوقات العمل الرسمية.الموافقة لسيادته للعمل مدرب لياقة بدنية بالنادي األهلي ونادي أكتوبر الرياضي الموافقة لسيادته للعمل مدرب لياقة بدنية بالنادي األهلي ونادي أكتوبر الرياضي بخصوص بخصوص 



 
 
 
 
 

 

 
  

 كلية التربية الرياضية 
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 

 7من  - 7 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /5/2تحريرًا في 
 

  ..في غير أوقات العمل الرسمية وبما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراسيفي غير أوقات العمل الرسمية وبما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراسيعلي العمل علي العمل   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار
  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة و و 

  المجلس المجلس سر سر ن ن أميأمي
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

  أحمد سعيد أمين خضر أحمد سعيد أمين خضر د/ د/ ..أأ  الوراقىالوراقىياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ م.م...أأ
 


