
 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 0 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسم جتماع مجمس قسم محضر امحضر ا
  مم81081022  //م م 81081077  العام الجامعيالعام الجامعي  2828  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نياية االجتماعنياية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم81081022//77//33  التاريخالتاريخ
  / الدور الثالث/ الدور الثالث  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةتطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و قسم قسم مقر مقر كمية التربية الرياضية / كمية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

  
    ــور:ــور:ضضالحالح

لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 2121عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210288//77//33  الموافؽالموافؽ  الثالثاءالثالثاء  نو في يـونو في يـوإإ  
  مف:مف:  رئيس القسـ وبحضور كؿرئيس القسـ وبحضور كؿو 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/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  33
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  22
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  55
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوتأ.ـ.د/ محمد عباس صفوت  66
  عضواً عضواً   جواد الوراقىجواد الوراقىأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد ال  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/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى  2020
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد  2222
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفرد/ عمرو محمد جعفرأ.ـ.أ.ـ.  2121

  عضواً عضواً   د/ محمد بيمي إبراىيـ بيميد/ محمد بيمي إبراىيـ بيمي  2323

  عضواً عضواً   د/ عمرو حنفي وىدافد/ عمرو حنفي وىداف  2222
  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبد  2525
  كل من:كل من:  مجمس ىذا الشيرمجمس ىذا الشير  عن حضورعن حضور  ررذذوتغيب بعوتغيب بع
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  22

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزب  11
  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  33
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 وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية قسم نظريات/ رئيس مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 8 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

  االفتتاح: االفتتاح: 
رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء مجمس رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء مجمس   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرذ الدكتور/ ذ الدكتور/ األستااألستاافتتح افتتح   

    القسـ, ثـ انتقؿ سيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ.القسـ, ثـ انتقؿ سيادتو لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ.
 

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

  عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.  المصادقةالمصادقة  ::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    IITTت العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةت العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراساالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسا

  عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العميا:الدراسات العميا:: : ثالثاً ثالثاً 
بشأف احاطتنًا بصورة مف لجاف التصحيح مف السادة بشأف احاطتنًا بصورة مف لجاف التصحيح مف السادة   لبحوثلبحوثاالستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا وااالستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا وابناء عمي تعميمات بناء عمي تعميمات   22//33

  ـ:ـ:10281028ـ / ـ / 10271027أعضاء ىيئة التدريس القائميف بتدريس مقررات الدراسات العميا الالئحة الجديدة لمعاـ الجامعي أعضاء ىيئة التدريس القائميف بتدريس مقررات الدراسات العميا الالئحة الجديدة لمعاـ الجامعي 
  ((00جدول )جدول )                                                                                                            ::القرارالقرار

  مم81028102م / م / 81078107قات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي قات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي لجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيلجان التصحيح بقسم نظريات وتطبي
  دورة الربيع(دورة الربيع(لمرحمة الدكتوراه )المنازالت والرياضات المائية( )كمال االجسام ـ مالكمة ـ كونغ فو ـ كاراتيو ـ جودو ـ سباحة ـ غطس( الئحة جديدة )لمرحمة الدكتوراه )المنازالت والرياضات المائية( )كمال االجسام ـ مالكمة ـ كونغ فو ـ كاراتيو ـ جودو ـ سباحة ـ غطس( الئحة جديدة )

  والرياضات المائية( )كماؿ االجساـ ػ مالكمة ػ كونغ فو ػ كاراتيو ػ جودو ػ سباحة ػ غطس(والرياضات المائية( )كماؿ االجساـ ػ مالكمة ػ كونغ فو ػ كاراتيو ػ جودو ػ سباحة ػ غطس(لجاف التصحيح لمرحمة الدكتوراه )المنازالت لجاف التصحيح لمرحمة الدكتوراه )المنازالت 
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أوؿعضو أوؿ  تخصصتخصص  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  رمز المقرر رمز المقرر   رمز القسـ رمز القسـ 

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

  حمقات بحث فيحمقات بحث في  ((703703))
تخطيط الموسـ الرياضي تخطيط الموسـ الرياضي   

  ((11لرياضة التخصص )لرياضة التخصص )

  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  رــرأ.د/ محمد االشأ.د/ محمد االش  كماؿ االجساـكماؿ االجساـ
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  مالكمةمالكمة
  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  كاراتيوكاراتيو
  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  معاذمعاذ  أ.د/ عبد الحميـأ.د/ عبد الحميـ  جودوجودو

  ((733733))  ـ.ـ الرياضات المائيةـ.ـ الرياضات المائية
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.ـ.د/ رشا فرجأ.ـ.د/ رشا فرج  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  غطسغطس

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

((705705))  
تطبيقات في مشكالت تطبيقات في مشكالت 

  ((11رياضة التخصص )رياضة التخصص )

  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  د/ أحمد عمارةد/ أحمد عمارةأ.أ.  كماؿ االجساـكماؿ االجساـ
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  مالكمةمالكمة
  أ.ـ.د/ محمد عباسأ.ـ.د/ محمد عباس  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  كاراتيوكاراتيو
  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  عبد الحميـ معاذعبد الحميـ معاذأ.د/ أ.د/   جودوجودو

  ((735735))  ـ.ـ الرياضات المائيةـ.ـ الرياضات المائية
  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  غطسغطس



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 3 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

  ((88جدول )جدول )
  مم81028102م / م / 81078107نازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي نازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي لجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات الملجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات الم

  لمرحمة الماجستير )المنازالت والرياضات المائية( )مبارزة ـ مالكمة ـ مصارعة ـ كاراتيو ـ جودو ـ سباحة( الئحة جديدة )دورة الربيع(لمرحمة الماجستير )المنازالت والرياضات المائية( )مبارزة ـ مالكمة ـ مصارعة ـ كاراتيو ـ جودو ـ سباحة( الئحة جديدة )دورة الربيع(
  مبارزة ػ مالكمة ػ مصارعة ػ كاراتيو ػ جودو ػ سباحة(مبارزة ػ مالكمة ػ مصارعة ػ كاراتيو ػ جودو ػ سباحة(لجاف التصحيح بمرحمة الماجستير )المنازالت والرياضات المائية( )لجاف التصحيح بمرحمة الماجستير )المنازالت والرياضات المائية( )

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أوؿعضو أوؿ  تخصصتخصص  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  رمز المقرر رمز المقرر   رمز القسـ رمز القسـ 

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

  التحميؿ الفني لممنافساتالتحميؿ الفني لممنافسات  ((601601))
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.ـ.د/ رشا فرجأ.ـ.د/ رشا فرج  أ.ـ.د/ محمد عباسأ.ـ.د/ محمد عباس  مبارزةمبارزة
  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  سعيدسعيد  أ.د/ أحمدأ.د/ أحمد  مالكمةمالكمة
  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  مصارعةمصارعة
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  كاراتيوكاراتيو
  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  جودوجودو

  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((619619))  مائيةمائيةـ.ـ الرياضات الـ.ـ الرياضات ال

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

  قراءات في برامج التدريبقراءات في برامج التدريب  ( ( 603603))
  لرياضة التخصصلرياضة التخصص

  أ.ـ.د/ رشا فرجأ.ـ.د/ رشا فرج  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  مالكمةمالكمة

  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  صارعةصارعةمم
  أ.ـ.د/ رشا فرجأ.ـ.د/ رشا فرج  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  كاراتيوكاراتيو
  أ.ـ.د/ محمد عباسأ.ـ.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  جودوجودو

  رشا فرجرشا فرج    ـ.دـ.دأ.أ.  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  سباحةسباحة  ((630630))  ـ.ـ الرياضات المائيةـ.ـ الرياضات المائية

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

  تطبيقات في برامج التدريبتطبيقات في برامج التدريب  ((606606))
  بمجاؿ التخصصبمجاؿ التخصص

  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.ـ.د/ محمد عباسأ.ـ.د/ محمد عباس  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  مالكمةمالكمة
  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.ـ.د/ عمرو جعفرأ.ـ.د/ عمرو جعفر  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  كاراتيوكاراتيو
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  جودوجودو

  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيـأ.د/ أحمد عبد الحكيـ  سباحةسباحة  ((633633))  ـ.ـ الرياضات المائيةـ.ـ الرياضات المائية

  ((33جدول )جدول )
  مم81028102م / م / 81078107ت وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي ت وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا لمعام الجامعي لجان التصحيح بقسم نظريالجان التصحيح بقسم نظريا

  لمرحمة الدبموم المنازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام( الئحة جديدة )دورة الربيع(لمرحمة الدبموم المنازالت )كيك بوكس ـ كمال اجسام( الئحة جديدة )دورة الربيع(
  لجاف التصحيح بمرحمة الدبمـو المنازالت )كيؾ بوكس ػ كماؿ اجساـ(لجاف التصحيح بمرحمة الدبمـو المنازالت )كيؾ بوكس ػ كماؿ اجساـ(

  رابعرابععضو عضو   عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أوؿعضو أوؿ  تخصصتخصص  اسياسيالمقرر الدر المقرر الدر   رمز المقرر رمز المقرر   رمز القسـ رمز القسـ 

  ـ.ــ.ـ
    المنازالتالمنازالت

  تخطيط التدريبتخطيط التدريب  ((505505))
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  د/ والء العبدد/ والء العبد  د/ محمود سالـد/ محمود سالـ  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  د/ ىبة الدياسطىد/ ىبة الدياسطى  د/ محمد بيميد/ محمد بيمي  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ

  اإلعداد النفسياإلعداد النفسي  ((507507))
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  د/ محمود سالـد/ محمود سالـ  بدبدععد/ والء الد/ والء ال  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  د سعيدد سعيدأ.د/ أحمأ.د/ أحم  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  د/ محمد بيميد/ محمد بيمي  د/ ىبة الدياسطىد/ ىبة الدياسطى  أ.ـ.د/ ياسر الوراقىأ.ـ.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ

  اإلعداد البدنياإلعداد البدني  ((508508))
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  د/ عمرو وىدافد/ عمرو وىداف  د/ وساـ زكيد/ وساـ زكي  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  د/ ربيع سراجد/ ربيع سراج  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ

  داد الميارىداد الميارىاإلعاإلع  ((509509))
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  ييككد/ وساـ ز د/ وساـ ز   د/ عمرو وىدافد/ عمرو وىداف  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  د/ ربيع سراجد/ ربيع سراج  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  أ.ـ.د/ أحمد عيدأ.ـ.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 2 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

  ((22جدول )جدول )
  لجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميالجان التصحيح بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بالدراسات العميا

    الئحة قديمة )ممتد(الئحة قديمة )ممتد(م م 81028102م / م / 81078107لمعام الجامعي لمعام الجامعي 

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أوؿعضو أوؿ  رر الدراسيرر الدراسيققالمالم

  مرحمة الماجستيرمرحمة الماجستير
دارة المعسكرات الرياضية دارة المعسكرات الرياضيةتنظيـ وا    أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  تنظيـ وا 
  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  اإلمكانات في التربية الرياضيةاإلمكانات في التربية الرياضية

  مرحمة الدكتوراهمرحمة الدكتوراه
  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مقرر التدريب العممي )مالكمة(مقرر التدريب العممي )مالكمة(
  أ.ـ.د/ مني كماؿأ.ـ.د/ مني كماؿ  أ.د/ عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ معاذ  أ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ اإلبيارى  مقرر التدريب العممي )كاراتيو(مقرر التدريب العممي )كاراتيو(

  

  ::تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(  11//33
أستاذ عمـ نفس الرياضة أستاذ عمـ نفس الرياضة   محمد أبراىيم الباقيريمحمد أبراىيم الباقيرياالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ حية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة حية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة بتقرير صالبتقرير صالالطمب المقدـ الطمب المقدـ 

, والمشرؼ الثاني , والمشرؼ الثاني بقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب كمية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتبقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   خضرخضر  أحمد سعيد أمينأحمد سعيد أميناالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ عمي الرسالة عمي الرسالة 

  أحمد كمال عبد الفتاح عيدأحمد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ , والمشرؼ الثالث عمي الرسالة , والمشرؼ الثالث عمي الرسالة المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالمائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
, وذلؾ بغرض تشكيؿ , وذلؾ بغرض تشكيؿ ة التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتة التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتأستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كميأستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمي

  تركيز االنتباهتركيز االنتباهبناء مقياس بناء مقياس " " بعنواف بعنواف   أبو اليزيد الحسيني المغازي األعصرأبو اليزيد الحسيني المغازي األعصر  محمدمحمدلمباحث/ لمباحث/ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير 
باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, والذي جاء باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, والذي جاء لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديـ ىيئة األشراؼ لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديـ ىيئة األشراؼ   ""  لمالكمينلمالكمينلدي الدي ا
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, " "   فيوفيو

اإلحصائية, وعرض اإلحصائية, وعرض   تتجاجاواختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالواختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعال
النتائج ومناقشتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف النتائج ومناقشتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف 

  ..""  العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشةالعرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشة
  ـ وىـ:ـ وىـ:الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ والمقدمة مف سيادتيالموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ والمقدمة مف سيادتي  ::القرارالقرار

  ((مناقشاً مناقشاً )). . أستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ العمـو التربوية وعميد كمية التربية الرياضية سابقًا جامعة بنياأستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ العمـو التربوية وعميد كمية التربية الرياضية سابقًا جامعة بنيا  االستاذ الدكتور/ عاطف نمر خميفةاالستاذ الدكتور/ عاطف نمر خميفةػ ػ 22
ميـ والطالب كمية ميـ والطالب كمية أستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التعأستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التع  األستاذ الدكتور/ محمد أبراىيم الباقيرياألستاذ الدكتور/ محمد أبراىيم الباقيريػ ػ 11

  ((مشرفاً مشرفاً )). . التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات
أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 33

  . )مشرفًا(. )مشرفًا(الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية   حمد عبد الجواد الوراقىحمد عبد الجواد الوراقىياسر مياسر ماألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ ػ ػ 22

  وعمي أف يرفع الموضوع لقسـ الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لقسـ الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  ((مناقشاً مناقشاً . ). )جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 5 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

  )ماجستير(:)ماجستير(:  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسـ باحث بقسـ   كي السيد حبيبكي السيد حبيبز ز أحمد أحمد الباحث / الباحث / الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

التمرينات النوعية التمرينات النوعية " تأثير " تأثير بعنواف بعنواف موضوع رسالة الماجستير موضوع رسالة الماجستير لل  تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
. حيث تـ إجراء السمنار العاـ يـو السبت . حيث تـ إجراء السمنار العاـ يـو السبت ""  سباحة الصدرسباحة الصدرلممبتدئين في لممبتدئين في بأسموبي )الموزع ـ المكثف( عمي المستوي الميارى بأسموبي )الموزع ـ المكثف( عمي المستوي الميارى 

  ..ــ10281028//66//1313الموافؽ الموافؽ 
  ::وىـوىـ  كي السيد حبيبكي السيد حبيبز ز أحمد أحمد مباحث / مباحث / لل)ماجستير( )ماجستير(   عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية قسـ نظريات وتطبيقات قسـ نظريات وتطبيقات بب  السباحةالسباحةأستاذ أستاذ   أحمد محمود عبد الحكيمأحمد محمود عبد الحكيمالدكتور / الدكتور /   األستاذاألستاذػ ػ 22
  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات

ينة ينة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدبقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مد  مدرسمدرس  وسام محمد زكي حمدووسام محمد زكي حمدوالدكتور / الدكتور / ػ ػ 11
  السادات.السادات.

  تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:  22//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسـ باحث بقسـ   أمير فؤاد محمد حمدأمير فؤاد محمد حمد  الباحث/الباحث/الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

التعمم التعاوني التعمم التعاوني   ليبليبااأسأس" تأثير " تأثير جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف 
  ".".الميارات األساسية في السباحة لممبتدئينالميارات األساسية في السباحة لممبتدئينعمي عمي   والقصص الحركيةوالقصص الحركية

عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف   الثانيةالثانية  ـ الساعةـ الساعة10210288//77//2020القسـ يـو الثالثاء الموافؽ القسـ يـو الثالثاء الموافؽ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار   ::القرارالقرار
  يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  :أعضاء ىيئة التدريس: شئون رابعاً 
  (:(:مدرسمدرس))  تعينتعين  22//22

المدرس المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المدرس المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  ل متولي شحاتو عامرل متولي شحاتو عامرددعاعاالمدرس المساعد/ المدرس المساعد/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
تعييف سياداتو بوظيفة مدرس بذات تعييف سياداتو بوظيفة مدرس بذات و و   تشكيؿ لجنة فحص ثالثيةتشكيؿ لجنة فحص ثالثيةالمائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض 

  ..ــ10281028//11//1818بتاريخ بتاريخ حيث أف سيادتو قد منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية حيث أف سيادتو قد منح درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية   القسـ والكمية والجامعةالقسـ والكمية والجامعة
  ::وىـوىـ  تشكيؿ لجنة فحص ثالثيةتشكيؿ لجنة فحص ثالثيةعمي عمي   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية ئيس ئيس ور ور   تدريب المالكمةتدريب المالكمةأستاذ أستاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد ػ ػ 22
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية بب  تدريب الجودوتدريب الجودوأستاذ أستاذ   د الحميم محمد عبد الحميمد الحميم محمد عبد الحميمببععاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ػ ػ 11
  الرياضية جامعة مدينة السادات.الرياضية جامعة مدينة السادات.

بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية   المصارعةالمصارعةأستاذ أستاذ   أحمد عبد الحميد عمارةأحمد عبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ػ ػ 33
  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسوعمي أف يرفع الموضوع لشئوف وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   مدرس بذات القسـمدرس بذات القسـفي وظيفة في وظيفة لتعييف لتعييف ااعمي عمي   الموافقةالموافقةوكذلؾ وكذلؾ 



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  - 2 -الصفحة  م87/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102 /3/7تحريرًا في 

 

االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ الدكتور/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارىاالستاذ الدكتور/ إبراىيم عمي عبد الحميد اإلبيارىالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   11//22
وافؽ عمي اشتراؾ وافؽ عمي اشتراؾ   ــ10281028//55//2525( بتاريخ ( بتاريخ 88رقـ )رقـ )ة بخصوص مواقتنا باف مجمس إدارة االتحاد المصري لمكاراتيو بجمستو ة بخصوص مواقتنا باف مجمس إدارة االتحاد المصري لمكاراتيو بجمستو المائيالمائي

األولمبي بالمعادي األولمبي بالمعادي   ـ بالمركزـ بالمركز10281028/ / 77//66حتي حتي   ــ10281028//66//1111مف مف سيادتو )مدرب كاراتيو( في المعسكر التدريبي المغمؽ في الفترة سيادتو )مدرب كاراتيو( في المعسكر التدريبي المغمؽ في الفترة 
ـ, واعتبار سيادتو في ميمة رسمية ـ, واعتبار سيادتو في ميمة رسمية 10281028//99//11حتي حتي   88//1212خالؿ الفترة مف خالؿ الفترة مف   ااندندواوابطولة افريقيا لمكاراتيو بر بطولة افريقيا لمكاراتيو بر استعدادا لالشتراؾ في استعدادا لالشتراؾ في 

بشأف اعتبار العامميف المشاركوف في البعثات أو المياـ بشأف اعتبار العامميف المشاركوف في البعثات أو المياـ   10021002مارس مارس   1010الصادر في الصادر في   372372بناء عمي قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ بناء عمي قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 
يمة رسمية دوف بدؿ سفر مف جيات يمة رسمية دوف بدؿ سفر مف جيات الرياضية والشبابية في داخؿ مصر أو خارجيا والتي يصدر بشأنيا قرار مف وزير الشباب في مالرياضية والشبابية في داخؿ مصر أو خارجيا والتي يصدر بشأنيا قرار مف وزير الشباب في م

  10281028لسنة لسنة   325325عمميـ األصمية مع عدـ المساس بجميع مستحقاتيـ المالية وكأنيـ قائموف بالعمؿ, وعمي قرار السيد الوزير رقـ عمميـ األصمية مع عدـ المساس بجميع مستحقاتيـ المالية وكأنيـ قائموف بالعمؿ, وعمي قرار السيد الوزير رقـ 
عنيا عنيا   بشاف تفويض السيد وكيؿ الوزراء رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمياـ الرياضية التي يمنحبشاف تفويض السيد وكيؿ الوزراء رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمياـ الرياضية التي يمنح

التفرغات عمي أف تكوف ىذه البطوالت والمياـ الرياضية ضمف خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة مف الجمعية العمومية, التفرغات عمي أف تكوف ىذه البطوالت والمياـ الرياضية ضمف خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة مف الجمعية العمومية, 
  ومرفؽ طية نسخة مف القرار.ومرفؽ طية نسخة مف القرار.

  بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   ::القرارالقرار
  ::ات ثقافيةات ثقافيةعالقعالق: : خامساً خامساً 

  األعمىاألعمىالمجمس المجمس   أميف عاـأميف عاـافادتنا بشأف ورود كتاب افادتنا بشأف ورود كتاب   بخصوصبخصوص  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   22//55
ـ مف الخطة الخمسية الثامنة مف ـ مف الخطة الخمسية الثامنة مف 10281028ـ ػ ـ ػ 10271027برؤية الجامعة بشأف خطة البعثات لمعاـ األوؿ برؤية الجامعة بشأف خطة البعثات لمعاـ األوؿ   تيـتيـلمجامعات بخصوص موافالمجامعات بخصوص موافا

  حيث:حيث:
  ..ػ أنواع االيفاد المطموب االيفاد لياػ أنواع االيفاد المطموب االيفاد ليا22
  مدد االيفاد لكؿ نوع منيا.مدد االيفاد لكؿ نوع منيا.ػ ػ 11
  ػ التخصصات والمجاالت ذات االىمية واالولوية لخطة الدولة.ػ التخصصات والمجاالت ذات االىمية واالولوية لخطة الدولة.33
  أي معمومات آخري يمكف إضافتيا.أي معمومات آخري يمكف إضافتيا.ػ ػ 22

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
 : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:سادساً سادساً 

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

          (          (              ))  
  القسمالقسممجمس مجمس رئيس رئيس 

         (         (                    ))  
  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرد/ د/ ..أأ  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتد/ د/ م.م...أأ

 


