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 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس   /مكتب  

 

 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا 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   8484  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//11//11  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 ( ( 4848عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 10110199//11//11  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:رئيس القسم وبحضور كل رئيس القسم وبحضور كل 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/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  33
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  88

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  55
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  66
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  محمد نبوي االشرممحمد نبوي االشرم  //أ.دأ.د  77
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.م.د/ محمد عباس صفوتأ.م.د/ محمد عباس صفوت  44
  عضواً عضواً   أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  99

  عضواً عضواً   أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  0101
  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  1111

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  1111
  عضواً عضواً   عمرو محمد جعفر عمرو محمد جعفر د/ د/ أ.م.أ.م.  3131

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/   8181

  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   5151
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  6161

  وتغيب بعذر عن حضور مجلس القسم كل من:  وتغيب بعذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  11

  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   11

  عضواً عضواً   امل العبدامل العبدد/ والء محمد كد/ والء محمد ك  33
  

  االفتتاح: االفتتاح: 
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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا 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.بالعام الميالدي الجديدبالعام الميالدي الجديد  والتهنئةوالتهنئة  مجلس القسممجلس القسم

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

  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

ع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة ع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمعرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتم  11//11
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 العلياالدراسات العليا: : ثالثاً ثالثاً 
  (: (: دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  11//33

باحث بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة باحث بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة   إبراهيم فتحي إبراهيم غنيمإبراهيم فتحي إبراهيم غنيمالباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
ض المتغيرات ض المتغيرات تأثير المقاومات المطاطية علي بعتأثير المقاومات المطاطية علي بع" " بعنوان بعنوان   الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالسادات وذلك بغرض السادات وذلك بغرض 

  . . ""البدنية والمستوي الرقمي لسباحة الفراشة البدنية والمستوي الرقمي لسباحة الفراشة 
  وهم: وهم:   إبراهيم فتحي إبراهيم غنيمإبراهيم فتحي إبراهيم غنيملباحث/ لباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   لقرار:لقرار:اا
ربية الرياضية ربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكلية التالمنازالت والرياضات المائية بكلية التأستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات أحمد محمود عبد الحكيم أحمد محمود عبد الحكيم   / / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورـ ـ 11

  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة  المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة  مدرس بقسم نظريات وتطبيقات مدرس بقسم نظريات وتطبيقات   وسام محمد زكي حمدووسام محمد زكي حمدوالدكتور/ الدكتور/ ـ ـ 11

  ..الساداتالسادات
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (: (: ماجستيرماجستير))  اشرافاشراف  تشكيل لجنةتشكيل لجنة  11//33
بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة بقسم المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة   معيدةمعيدة  شيماء محمد حمودة بدرشيماء محمد حمودة بدر  //المعيدةالمعيدةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

أساليب التدريس في ضوء الذكاءات المتعددة أساليب التدريس في ضوء الذكاءات المتعددة " " بعنوان بعنوان   الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالسادات وذلك بغرض السادات وذلك بغرض 
  . . ""  ي بعض نواتج التعلم لسباحة الصدري بعض نواتج التعلم لسباحة الصدروتأثيرها علوتأثيرها عل

  وهم: وهم:   شيماء محمد حمودة بدرشيماء محمد حمودة بدر  //للمعيدةللمعيدة( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   لقرار:لقرار:اا
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية قسم نظريات وتطبيقات قسم نظريات وتطبيقات ببأستاذ السباحة أستاذ السباحة مني مصطفي محمد علي مني مصطفي محمد علي   //األستاذة الدكتورةاألستاذة الدكتورةـ ـ 11

  ..ة الساداتة الساداتجامعة مدينجامعة مدين
بكلية التربية بكلية التربية   المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةالمناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضيةبقسم بقسم   مساعدمساعدأستاذ أستاذ   عبد اهلل عبد الحليم محمدعبد اهلل عبد الحليم محمد  //األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورـ ـ 11

  ..الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا في 
 

المائية بكلية التربية الرياضية جامعة المائية بكلية التربية الرياضية جامعة   المنازالت والرياضاتالمنازالت والرياضاتمدرس بقسم نظريات وتطبيقات مدرس بقسم نظريات وتطبيقات   هبة اهلل عصام الدين الدياسطىهبة اهلل عصام الدين الدياسطى  //ةةالدكتور الدكتور ـ ـ 33
  ..مدينة الساداتمدينة السادات

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (: (: ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33

ة التربية الرياضية جامعة ة التربية الرياضية جامعة بقسم المنازالت والرياضات المائية بكليبقسم المنازالت والرياضات المائية بكلي  معيدةمعيدة  جيهان بكر عبد الصادق عليجيهان بكر عبد الصادق علي  //المعيدةالمعيدةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
علي علي   تأثير استخدام نظارات الواقع االفتراضيتأثير استخدام نظارات الواقع االفتراضي" " بعنوان بعنوان   الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافمدينة السادات وذلك بغرض مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . ""  تعلم سباحة الزحف علي الظهرتعلم سباحة الزحف علي الظهر
  : : وهموهم  جيهان بكر عبد الصادق عليجيهان بكر عبد الصادق علي  //المعيدةالمعيدة( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   لقرار:لقرار:اا
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات أستاذ السباحة بقسم نظريات وتطبيقات أحمد محمود عبد الحكيم أحمد محمود عبد الحكيم   / / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتورـ ـ 11

  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
ياضية جامعة مدينة  ياضية جامعة مدينة  المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الر المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الر مدرس بقسم نظريات وتطبيقات مدرس بقسم نظريات وتطبيقات   الدكتورة/ والء محمد كامل العبد الدكتورة/ والء محمد كامل العبد ـ ـ 11

  ..الساداتالسادات
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (: (: ماجستيرماجستير))  الغاء قيدالغاء قيد  88//33
بناء علي الخطاب الوارد من االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بخصوص افادتنا بإلغاء قيد الباحثين بناء علي الخطاب الوارد من االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بخصوص افادتنا بإلغاء قيد الباحثين 

سمائهم النتهت المدة القانونية للتسجيل ولم يسددوا الرسوم الدراسية الخاصة بهم وكذلك ورد من المشرفين بالتقرير السنوي لهم سمائهم النتهت المدة القانونية للتسجيل ولم يسددوا الرسوم الدراسية الخاصة بهم وكذلك ورد من المشرفين بالتقرير السنوي لهم االتي ااالتي ا
  بأنهم لم يترددوا علي هيئة االشراف ونسبة االنجاز لهم )صفر( وهم:بأنهم لم يترددوا علي هيئة االشراف ونسبة االنجاز لهم )صفر( وهم:

  

  لجنة االشرافلجنة االشراف  المرحلةالمرحلة  اسم الباحثاسم الباحث  مم

  عصام فايز عبد العظيم زيدانعصام فايز عبد العظيم زيدان  ــ11

  ماجستيرماجستير

  .م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأأ
  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينةأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

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

  عبد الرحمن محمد عبد الخالقعبد الرحمن محمد عبد الخالق  ــ11
  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم

  د/ هبة اهلل عصام الدين الدياسطىد/ هبة اهلل عصام الدين الدياسطى
  د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد

  

  

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. المذكورين عالية المذكورين عالية   ء قيد الباحثينء قيد الباحثينعلي إلغا علي إلغا الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  (:(:دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه))    بمرحلة دراسات عليابمرحلة دراسات عليا    لجان التصحيحلجان التصحيح  55//33

  قات المنازالت والرياضات المائيةقات المنازالت والرياضات المائيةبيان بأسماء السادة المصححين )لجان التصحيح( من أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيبيان بأسماء السادة المصححين )لجان التصحيح( من أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبي
  م م 91029102م/ م/ 81028102الفصل الدراسي االول للعام الجامعي الفصل الدراسي االول للعام الجامعي   ((دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه))  علياعلياالالدراسات دراسات الالمرحلة مرحلة   



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا في 
 

  ـ مرحلة الدبلوم: ـ مرحلة الدبلوم: 11
  ::تخصص )مصارعة ـ سباحة(تخصص )مصارعة ـ سباحة(  مم91029102م/ م/ 81028102الفصل الدراسي االول دورة )الخريف( للعام الفصل الدراسي االول دورة )الخريف( للعام أ ـ أ ـ 

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  تخصصتخصصالال  المقررالمقرررمز  رمز    مقررمقرر  القسمالقسمرمز  رمز  

  م.مم.م

  مشكالت رياضة التخصص )م.م(مشكالت رياضة التخصص )م.م(
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((105105))
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((415415))

  نظريات وتطبيقات رياضة التخصص )م.م(نظريات وتطبيقات رياضة التخصص )م.م(
  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((105105))
  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة  ((915915))

  تخطيط التدريب في رياضة التخصص )م.م(تخطيط التدريب في رياضة التخصص )م.م(
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((505505))
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة  ((135135))

  تنظيم وادارة البطوالت في رياضة التخصص )م.م(تنظيم وادارة البطوالت في رياضة التخصص )م.م(
  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((605605))
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((335335))

  ـ مرحلة الماجستير: ـ مرحلة الماجستير: 22
تخصص )مالكمة ـ كيك بوكس ـ مصارعة ـ جودو ـ كمال اجسام ـ مبارزة ـ كاراتيه تخصص )مالكمة ـ كيك بوكس ـ مصارعة ـ جودو ـ كمال اجسام ـ مبارزة ـ كاراتيه   مم91029102م/م/81028102عام الجامعي عام الجامعي الفصل الدراسي االول دورة )الخريف( للالفصل الدراسي االول دورة )الخريف( للأ ـ أ ـ 

    ::ـ سباحة ـ بالية مائي(ـ سباحة ـ بالية مائي(
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    مقررمقرر  رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م

قراءات في تدريب الناشئين في قراءات في تدريب الناشئين في 
  رياضة التخصص )م.م(رياضة التخصص )م.م(

((106106))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  يديدأ.د/ أحمد سعأ.د/ أحمد سع  مالكمةمالكمة
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيك بوكسكيك بوكس
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أحمد سعيدأحمد سعيد    أ.د/أ.د/  اجساماجسام      كماكما
  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

((416416))  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة

  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  فيفيأ.د/ مني مصطأ.د/ مني مصط  بالية مائيبالية مائي

التحليل الفني للمنافسات في  التحليل الفني للمنافسات في  
  رياضة التخصص )م.م( رياضة التخصص )م.م( 

((106106))  

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيك بوكسكيك بوكس
  مني مصطفيمني مصطفي      ددأ.أ.  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو

  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسامكمال اجسام
  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أحمد سعيدأحمد سعيد    //أ.دأ.د  عيدعيد  أ.م.د/ أحمدأ.م.د/ أحمد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

((916916))  
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة

  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  بالية مائيبالية مائي

  
  

    ::باحة(باحة(تخصص )مالكمة ـ مصارعة ـ جودو ـ مبارزة ـ كاراتيه ـ ستخصص )مالكمة ـ مصارعة ـ جودو ـ مبارزة ـ كاراتيه ـ س  مم91029102م/م/81028102دورة )الخريف( للعام دورة )الخريف( للعام   الثالثالثالثالفصل الدراسي الفصل الدراسي ب ـ ب ـ 
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    مقررمقرر  رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م
تكنولوجيا تعليم وتدريب رياضة تكنولوجيا تعليم وتدريب رياضة 

  ((060655))  التخصص )م.م(التخصص )م.م(
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 5 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا في 
 

  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  عبد الحليم معاذعبد الحليم معاذأ.د/  أ.د/    جودوجودو
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((136136))

  لدكتوراه:لدكتوراه:ـ مرحلة اـ مرحلة ا33
    ::تخصص )مصارعة ـ مبارزة ـ كاراتيه(تخصص )مصارعة ـ مبارزة ـ كاراتيه(  مم91029102م/ م/ 81028102ا ـ الفصل الدراسي األول دورة )الخريف( للعام ا ـ الفصل الدراسي األول دورة )الخريف( للعام 

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    مقرر مقرر   رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م

  حلقات بحث فيحلقات بحث في
تخطيط الموسم الرياضي لرياضة تخطيط الموسم الرياضي لرياضة 

  ((11التخصص )التخصص )
((107107))  

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  االشرماالشرم    أ.د/ محمدأ.د/ محمد  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

تطبيقات في مشكالت رياضة تطبيقات في مشكالت رياضة 
  ((807807))  ((11التخصص )التخصص )

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

االتجاهات الحديثة في تدريب االتجاهات الحديثة في تدريب 
  ((407407))  رياضة التخصصرياضة التخصص

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  م.د/ رشا فرج م.د/ رشا فرج أ.أ.  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

    ::((غطسغطسـ كاراتيه ـ سباحة ـ ـ كاراتيه ـ سباحة ـ   كونغ فوكونغ فوتخصص )مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ تخصص )مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ   مم91029102م/م/81028102دورة )الخريف( للعام دورة )الخريف( للعام   الثالثالثالثالفصل الدراسي الفصل الدراسي ب ـ ب ـ 
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  ضو أولضو أولعع  التخصصالتخصص  رررر  المالمرمز  رمز    مقررمقرر  رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م

حلقات بحث في قيادة التدريب حلقات بحث في قيادة التدريب 
والمنافسات لرياضة التخصص والمنافسات لرياضة التخصص 

  ( )م.م(( )م.م(11))

    ((607607))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ أحمد عمارة   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسام كمال اجسام 

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أحمد عيدأحمد عيد    //أ.م.دأ.م.د  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

((617617))  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  لحكيملحكيمأ.د/ أحمد عبد اأ.د/ أحمد عبد ا  غطسغطس

حلقات بحث في مستحدثات حلقات بحث في مستحدثات 
التدريب لرياضة التخصص التدريب لرياضة التخصص 

  ( )م.م(( )م.م(11))

    ((907907))  

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ أحمد عيد أ.م.د/ أحمد عيد   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.د/ محمد االشرم أ.د/ محمد االشرم   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسام كمال اجسام 

  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  د/ أحمد عيدد/ أحمد عيدأ.م.أ.م.  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو
  أ.م.د/ محمد عباسأ.م.د/ محمد عباس  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  كاراتيهكاراتيه

((917917))  
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  ني مصطفيني مصطفيأ.د/ مأ.د/ م  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  غطسغطس

  

  

  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
  : : سجيل ابحاث )إنتاج علمي(سجيل ابحاث )إنتاج علمي(تت  66//33

ـ ـ رياضات المائية رياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت وال  االستاذ المساعداالستاذ المساعد  سعد جعفرسعد جعفرمحمد محمد عمرو عمرو الدكتور/ الدكتور/   االستاذاالستاذالطلب 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 

1 A mixed training program (weights- plyometric - ballistic) to develop some special physical 

abilities and its impact on the level of performance of some certain difficulties in Kata 
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ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ ــ
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  برنامج تدريبي مختلط )أثقال ـ بليومتريك ـ باليستي( لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصةبرنامج تدريبي مختلط )أثقال ـ بليومتريك ـ باليستي( لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة
 وأثره علي مستوي أداء بعض صعوبات الكاتاوأثره علي مستوي أداء بعض صعوبات الكاتا

2 

Influence of a training program by temporal analysis on some physical, physiological, 

psychological variables and performance level of Jankaku Kata for karate players . 

  برنامج تدريبي في ضوء التحليل الزمني وتأثيره علي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والنفسيةبرنامج تدريبي في ضوء التحليل الزمني وتأثيره علي بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والنفسية
 ومستوي أداء جانكاكو كاتا لالعبي الكاراتيهومستوي أداء جانكاكو كاتا لالعبي الكاراتيه

3 
 Effect of interactive exercises (S.A.Q) on some technical and  special physical abilities for 

junior Kumite players in karate  

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

  لكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا با الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا با   ::القرارالقرار
  : : شئون التعليم والطالب شئون التعليم والطالب : : رابعاً رابعاً 
  : : السادة االساتذة من الممتحنين الخارجيين بمرحلة البكالوريوسالسادة االساتذة من الممتحنين الخارجيين بمرحلة البكالوريوس  11//88

  السادة )الممتحنين الخارجين( بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بنظام )الالئحة الجديدة(السادة )الممتحنين الخارجين( بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بنظام )الالئحة الجديدة(بببيان بيان 
  م  م  91029102م / م / 81028102ل الدراسي االول للعام الجامعي ل الدراسي االول للعام الجامعي الفصالفص  مرحلة البكالوريوسمرحلة البكالوريوس

 الجامعة الكلية القسم التخصص االسم الشعبة م

 الزقازيق  كلية التربية الرياضية بنات الرياضات المائية والمنازالت أستاذ السباحة أ.د/ نادية محمد طاهر شوشة سباحة اولي بنات 1
 الجزيرة كلية التربية الرياضية بنات تدريب الرياضات المائية أستاذ السباحة المتفرغ دأ.د/ وفاء لبيب محمود محمو  سباحة ثانية بنات 1
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنين قسم التدريب الرياضي أستاذ تدريب الرياضات المائية أ.د/ محمد بحيري محمد العزب سباحة اولي بنين 3
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنين رئيس قسم التدريب الرياضي ستاذ تدريب الرياضات المائيةأ أ.د/ محمد حسن محمد علي غطس اولي بنين 8
 االسكندرية كلية التربية الرياضية قسم التدريب الرياضي أستاذ تدريب الرياضات المائية أ.د/ حسين علي عبد السالم سباحة ثانية بنين 5
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنات الرياضي وعلوم الحركةتدريب  ال رياضات مائية المتفرغأستاذ   محمد إبراهيم  أ.د/ جليلة حسن كرة مائية ثانية بنين 6
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ الكاراتيه أ.د/ أحمد محمود محمد إبراهيم كاراتيه بنين 7
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ المالكمة المتفرغ أ.د/ أ.د/ عبد الرحمن عبد العظيم سيف مالكمة بنين 4
 طنطا كلية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ المالكمة  الجروانيفؤاد  أ.د/ شريف   مالكمة بنات 9
 االسكندرية كلية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ المصارعة المتفرغ أ.د/ محمد رضا حافظ الروبي مصارعة بنات  10
 ةالمنوفي كلية التربية الرياضية  المنازالت قائم بعمل رئيس قسم   أستاذ مساعد مصارعة أ.م.د/ بالل مرسي محمد وتوت مصارعة بنين 11
  الزقازيق الزقازيق   للبنينللبنينكلية التربية الرياضية  كلية التربية الرياضية    المنازالت والرياضات الفرديةالمنازالت والرياضات الفردية  استاذ المبارزةاستاذ المبارزة  أ.د/ وائل جالل االسيوطي عبد المقصودأ.د/ وائل جالل االسيوطي عبد المقصود مبارزة بنين 11
 حلوان بنات  كلية التربية الرياضية تدريب المنازالت والرياضات الفردية استاذ المبارزة أ.د/ نشوه محمد حلمي عبد العاطي عزت مبارزة بنات 13

      

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ::القرارالقرار
  : : بمرحلة البكالوريوسبمرحلة البكالوريوس    لجان التصحيحلجان التصحيح  11//88

  لمائيةلمائيةبيان بأسماء السادة المصححين )لجان التصحيح( من أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ابيان بأسماء السادة المصححين )لجان التصحيح( من أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات ا
  م م 91029102م/م/81028102الفصل الدراسي االول للعام الجامعي الفصل الدراسي االول للعام الجامعي مرحلة البكالوريوس مرحلة البكالوريوس 

  بنظام الالئحة )الجديدة( والتخلفات بنظام الالئحة )الجديدة( والتخلفات 
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 الفرقة
عدد 
 الطالب

 المقرر
 أسماء السادة المصححين )الئحة جديدة(

 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول

 (100) اولي بنات

 د/ محمد بيلي د/ والء العبد دياسطىد/ هبة ال أ.د/ مني مصطفي (1سباحة )
 أ.م.د/ أحمد عيد أ.م.د/ ياسر الوراقى د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى (1غطس )

 د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة (1مصارعة )
 د عيدد/ السي أ.م.د/ أحمد عيد أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد (1مالكمة )

 (846) اولي بنين

 أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم (1سباحة )
 أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.د/ عبد الحليم معاذ د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى (1غطس )

 ليد/ محمد بي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة (1مصارعة )
 د/ محمود سالم أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.م.د/ عمرو جعفر كاراتيه

 (163) ثانية بنات

 د/ محمود سالم أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى (3سباحة )
 مد/ محمود سال د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي (1بالية مائي )
 أ.م.د/ عمرو جعفر د/ السيد عيد أ.م.د/ أحمد عيد أ.م.د/ ياسر الوراقى (1مالكمة )
 أ.م.د/ رشا فرج  أ.م.د/ مني كمال أ.م.د/ محمد عباس أ.د/ أحمد عزب (1سالح )

 (373) ثانية بنين

 د/ محمود سالم أ.م.د/ أحمد عيد د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى (3سباحة )
 أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم (1كرة مائية )
 د/ السيد عيد أ.م.د/ أحمد عيد أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد (1مالكمة )
 أ.م.د/ رشا فرج  أ.م.د/ مني كمال أ.م.د/ محمد عباس أ.د/ أحمد عزب (1سالح )

 أ.د/ أحمد عبد الحكيم د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى مني مصطفي  /أ.د 1غطس   (1) تخلفات أولي بنات
 د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج  أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة 1مصارعة   (1) تخلفات أولي بنين
 أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.م.د/ عمرو جعفر أ.د/ أحمد سعيد كاراتيه (1) تخلفات أولي بنين

  ظام الالئحة )القديمة( والتخلفات ظام الالئحة )القديمة( والتخلفات بن بن 

 الفرقة
عدد 
 المقرر الطالب

 أسماء السادة المصححين )الئحة قديمة(
 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول

 د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج د/ وسام ذكى د/ هبة الدياسطى رياضات مائية (83) ثانية بنات
 د/ ربيع سراج د/ السيد عيد د/ عمرو وهدان لعبدد/ والء ا رياضات مائية (180) رابعة بنات
 د/ السيد عيد د/ محمود سالم د/ محمد بيلي أ.م.د/ أحمد عيد منازالت (44) ثانية بنين

 د/ وسام ذكى د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي سباحة (1) تخلفات ثانية بنات
 د/ والء العبد د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى حكيمأ.د/ أحمد عبد ال سباحة (1) تخلفات أولي بنين

 د/ السيد عيد د/ محمود سالم د/ محمد بيلي أ.م.د/ أحمد عيد منازالت (1) تخلفات ثانية بنين
      

  ..الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة  ::القرارالقرار
  : التدريسأعضاء هيئة : شئون خامساً خامساً 

االستاذة الدكتورة/ االستاذة الدكتورة/ استاذ تدريب الجودو بخصوص انتداب استاذ تدريب الجودو بخصوص انتداب   االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//55
االستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس قسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة بني االستاذ المساعد وقائم بعمل رئيس قسم المنازالت والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية جامعة بني   سارة محمد نبوي االشرمسارة محمد نبوي االشرم

  م.م.91019101م/م/41014101دريس مادة الجودو بنات بواقع يوم واحد في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي دريس مادة الجودو بنات بواقع يوم واحد في االسبوع للفصل الراسي الثاني للعام الجامعي سويف لتسويف لت
  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   القرار:القرار:



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ  ـــ 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) 

 8من  - 8 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /1/1تحريرًا في 
 

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية   مساعدمساعداالستاذ الاالستاذ ال  محمد عباس صفوت محمد عباس صفوت الدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//55
بخصوص افادتنا بأن لجنة المدربين باالتحاد المصري للسالح قد رشحت سيادته لحضور بخصوص افادتنا بأن لجنة المدربين باالتحاد المصري للسالح قد رشحت سيادته لحضور التربية الرياضية جامعة مدينة السادات التربية الرياضية جامعة مدينة السادات 

  م. م. 11910910م حتي نوفمبر م حتي نوفمبر 91019101الدورة الدولية لمدربي السالح بجنوب افريقيا خالل الفترة من فبراير الدورة الدولية لمدربي السالح بجنوب افريقيا خالل الفترة من فبراير 
بالكلية التخاذ بالكلية التخاذ   أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسوعلي أن يرفع الموضوع لشئون وعلي أن يرفع الموضوع لشئون لحين مواقتنا بالقرار الوزاري فور صدوره من الوزارة لحين مواقتنا بالقرار الوزاري فور صدوره من الوزارة الموافقة الموافقة   القرار:القرار:

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.
ت المائية وذلك بخصوص ت المائية وذلك بخصوص المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا   داليا سليمان السيد ميرةداليا سليمان السيد ميرةالدكتورة/ الدكتورة/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   33//55

م م 91019101//11//77من من خالل الفترة خالل الفترة   العاشرالعاشرعام عام لللل  بالمملكة العربية السعوديةبالمملكة العربية السعوديةالموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 
  ..ومرفق طية صورة من عقد الزوجومرفق طية صورة من عقد الزوجم, م, 91019101//1111//4141إلي إلي 

  كلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.كلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالبال  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   القرار:القرار:
  : فيما يستجد من أعمال: : فيما يستجد من أعمال: سادساً سادساً 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   استاذ المصارعةاستاذ المصارعة  محمد نبوي االشرممحمد نبوي االشرمالدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ المقدم من المقدم من   المقترحالمقترح  11//66
  ..ص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالنظر في تعديل بعض بنود قانون االجازات )مرافقة الزوج أو الزوجة( الخا النظر في تعديل بعض بنود قانون االجازات )مرافقة الزوج أو الزوجة( الخا بخصوص بخصوص 

  ..للنظر فيما تم عرضهللنظر فيما تم عرضهلمجلس الكلية لمجلس الكلية   المقترحالمقترح  رفعرفعيي  ::القرارالقرار
  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   استاذ السباحةاستاذ السباحة  االستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيماالستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيمالمقترح المقدم من المقترح المقدم من   11//66

أعضاء هيئة أعضاء هيئة ببمكافأت االشراف والمناقشة علي رسائل الماجستير والدكتوراه الخاص مكافأت االشراف والمناقشة علي رسائل الماجستير والدكتوراه الخاص بخصوص النظر في تعديل بعض بنود قانون بخصوص النظر في تعديل بعض بنود قانون 
  التدريس.التدريس.

  ..يرفع المقترح لمجلس الكلية للنظر فيما تم عرضهيرفع المقترح لمجلس الكلية للنظر فيما تم عرضه  ::القرارالقرار
  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة و و 

  المجلس المجلس سر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

  أحمد سعيد أمين خضر أحمد سعيد أمين خضر د/ د/ ..أأ  محمد عباس صفوت محمد عباس صفوت د/ د/ م.م...أأ
 


