
 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7من  - 0 -الصفحة  م87/9/8106 ( 0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8108/ 5/6تحريرًا في 

 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسم جتماع مجمس قسم محضر امحضر ا
  مم81081088  //م م 81081077  العام الجامعيالعام الجامعي  1010  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نياية االجتماعنياية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم81081088//66//55  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 ( ( 1212عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210288//66//55  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/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراىيـ أحمد عزب  11
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوتأ.ـ.د/ محمد عباس صفوت  55
  عضواً عضواً   جواد الوراقىجواد الوراقىأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد ال  66

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  77

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي  88

  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفرد/ عمرو محمد جعفرأ.ـ.أ.ـ.  99

  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  2020

  عضواً عضواً   د/ عمرو حنفي وىدافد/ عمرو حنفي وىداف  2222
  كل من:كل من:  مجمس ىذا الشيرمجمس ىذا الشير  عن حضورعن حضور  ررذذوتغيب بعوتغيب بع
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  11
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  33
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى  11
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد  55
  عضواً عضواً   د/ محمد بيمي إبراىيـ بيميد/ محمد بيمي إبراىيـ بيمي  66

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبد  77
  

 
 



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7من  - 8 -الصفحة  م87/9/8106 ( 0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8108/ 5/6تحريرًا 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   

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

   ::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

  مم81088108م / 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
 قسم نظريات وتطبيقات املنازالت والرياضات املائية/ رئيس مكتب 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7من  - 3 -الصفحة  م87/9/8106 ( 0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8108/ 5/6تحريرًا في 

 

  ((88جدول )جدول )
  مم81088108م / 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 )
  مم81088108م / 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(

  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/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  د/ ىبة الدياسطىد/ ىبة الدياسطى  د/ محمد بيميد/ محمد بيمي  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ

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

  د/ محمود سالـد/ محمود سالـ  بدبد  د/ والء اؿد/ والء اؿ  د سعيدد سعيدأ.د/ أحمأ.د/ أحم  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  د/ محمد بيميد/ محمد بيمي  سطىسطىااد/ ىبة الديد/ ىبة الدي  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 سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيؾ بوكسكيؾ بوكس
  أ.د/ محمد االشـرأ.د/ محمد االشـر  د/ ربيع سراجد/ ربيع سراج  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  كماؿ اجساـكماؿ اجساـ

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

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



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7من  - 1 -الصفحة  م87/9/8106 ( 0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8108/ 5/6تحريرًا في 

 

  ((11جدول )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(  مم81088108م / 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  عاذعاذأ.د/ عبد الحميـ مأ.د/ عبد الحميـ م  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 تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضربتقرير صالحية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة بتقرير صالحية مف المشرؼ األوؿ عمي الرسالة الطمب المقدـ الطمب المقدـ 

ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثاني عمي ورئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثاني عمي 
تربية تربية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية الأستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية ال  االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدالرسالة الرسالة 

مدرس بقسـ أصوؿ التربية الرياضية كمية مدرس بقسـ أصوؿ التربية الرياضية كمية   الدكتور/ محمد حسين بكرالدكتور/ محمد حسين بكرالرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثالث عمي الرسالة الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرؼ الثالث عمي الرسالة 
لمباحث/ مؤمن أبو اليزيد لمباحث/ مؤمن أبو اليزيد التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة الماجستير 

لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد لنيؿ درجة الماجستير في التربية الرياضية وبعد   ""  لمالكمينلمالكمينلدي الدي ا  دافعية االنجازدافعية االنجازبناء مقياس بناء مقياس " " بعنواف بعنواف   ألعصرألعصرالحسيني المغازي االحسيني المغازي ا
أنو قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة أنو قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة   ""  تقديـ ىيئة األشراؼ باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, والذي جاء فيوتقديـ ىيئة األشراؼ باإلجماع تقرير صالحية لمرسالة, والذي جاء فيو

النظرية والدراسات المرجعية, واختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية النظرية والدراسات المرجعية, واختيار منيج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألىمية واألىداؼ والفروض, والقراءات واألىمية واألىداؼ والفروض, والقراءات 
اإلحصائية, وعرض النتائج ومناقشتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع اإلحصائية, وعرض النتائج ومناقشتيا, واستنتاجات الرسالة وتوصياتيا, وقائمة المراجع   تتواألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجاواألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجا

  ..""  ة, ومف العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشةة, ومف العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشةوالمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبيوالمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبي
  الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ والمقدمة مف سيادتيـ وىـ:الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ والمقدمة مف سيادتيـ وىـ:  ::القرارالقرار

  ((اً اً مناقشمناقش)). . 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
أستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب كمية أستاذ عمـ نفس الرياضة بقسـ أصوؿ التربية الرياضية ووكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب كمية   األستاذ الدكتور/ محمد أبراىيم الباقيرياألستاذ الدكتور/ محمد أبراىيم الباقيريػ ػ 11

  ((مناقشاً مناقشاً )). . التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات
يات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية يات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظر أستاذ تدريب المالكمة ورئيس قسـ نظر   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   األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدػ ػ 11

  أف يرفع الموضوع لقسـ الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أف يرفع الموضوع لقسـ الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي وعمي   . )مشرفًا(. )مشرفًا(جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:تحديد ميعاد لسمنار القسم )ماجستير(:  33//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات باحث بقسـ باحث بقسـ   أحمد ذكي السيد حبيبأحمد ذكي السيد حبيب  الباحث/الباحث/الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

التمرينات النوعية التمرينات النوعية " تأثير " تأثير ؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف ؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الماجستير بعنواف الرياضية جامعة مدينة السادات وذلالرياضية جامعة مدينة السادات وذل
  ".".بأسموبي )الموزع ـ المكثف( عمي المستوي الميارى لسباحة الصدربأسموبي )الموزع ـ المكثف( عمي المستوي الميارى لسباحة الصدر

القسـ بالكمية وعمي أف يرفع القسـ بالكمية وعمي أف يرفع   عشرة ظيرًا بمقرعشرة ظيرًا بمقر  الثانيةالثانية  ـ الساعةـ الساعة10210288//66//55القسـ يـو الثالثاء الموافؽ القسـ يـو الثالثاء الموافؽ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار   ::القرارالقرار
  الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

خاص بتوصيفات البرامج والمقررات خاص بتوصيفات البرامج والمقررات   ييكمراجع داخمكمراجع داخمبالقسـ بالقسـ   أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسف السادة ف السادة لجنة مكونة ملجنة مكونة م  الموافقة عمي تكميؼالموافقة عمي تكميؼبشأف بشأف   11//33
  ــ10271027لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي   لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميالمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةقسـ قسـ الخاصة بالخاصة بالدراسية الدراسية 

  ..ــ10281028  //
  المجنةالمجنةرئيس رئيس   مني محمد كمالمني محمد كمال  //أ.م.دأ.م.د  وىـوىـ  ييكمراجع داخمكمراجع داخمبالقسـ بالقسـ   أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسف السادة ف السادة مم  مجنةمجنةالالتشكيؿ تشكيؿ عمي عمي الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

ووحدة ووحدة عمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا عمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا   الدياسطىالدياسطىعصام الدين عصام الدين اهلل اهلل / ىبة / ىبة ودود  عمرو محمد جعفرعمرو محمد جعفر  //أ.م.دأ.م.د  كؿ مفكؿ مف  يةيةعضو عضو و و 
  بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الجودة الجودة 

  :أعضاء ىيئة التدريس: شئون رابعاً 
صص صص طبقًا لكؿ تخطبقًا لكؿ تخمف داخؿ القسـ المختص مف داخؿ القسـ المختص عممية عممية لجنة لجنة تشكيؿ تشكيؿ بضرورة بضرورة ـ ـ 10281028//55//2525بتاريخ بتاريخ عمي ما جاء في مجمس الكمية عمي ما جاء في مجمس الكمية بناء بناء   22//11

بالجامعة بتاريخ بالجامعة بتاريخ معاونة معاونة الالييئة ييئة الالتدريس و تدريس و الالالمتقدميف في إعالف وظائؼ أعضاء ىيئة المتقدميف في إعالف وظائؼ أعضاء ىيئة   اختياراختيارفي في بداء الراي بداء الراي ا  ا  و و االوراؽ االوراؽ   لفرزلفرز
  ::مفمف  عضاء ىيئة التدريسعضاء ىيئة التدريسألألجاء في االعالف عف حاجة الكمية جاء في االعالف عف حاجة الكمية   والذيوالذيوبجريدتي األىراـ والجميورية وبجريدتي األىراـ والجميورية ـ ـ 10281028//33//3232
  ..((بناتبنات))  أستاذ مساعد تخصص جودوأستاذ مساعد تخصص جودوػ ػ 

  ..((بناتبنات))  ػ مدرس تخصص مصارعةػ مدرس تخصص مصارعة
بتاريخ بتاريخ   جمستوجمستوفي في القسـ القسـ إلييا إلييا   والتي قد أشاروالتي قد أشارنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية قسـ قسـ ت ت الحتياجاالحتياجا  طبقاً طبقاً   ذلؾذلؾو و 
ر ر توافتواف  مفمف  شعبة المصارعةشعبة المصارعةاالستاذ الدكتور/ رئيس االستاذ الدكتور/ رئيس شعبة الجودو و شعبة الجودو و االستاذ الدكتور/ رئيس االستاذ الدكتور/ رئيس الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف عف عف   ــ10281028//33//66

مف السادة أعضاء ىيئة التدريس بنات مف السادة أعضاء ىيئة التدريس بنات   الممحة والضروريةالممحة والضروريةالحتياجات الحتياجات استاذ مساعد جودو )بنات( ومدرس مصارعة )بنات( لسد ااستاذ مساعد جودو )بنات( ومدرس مصارعة )بنات( لسد ا
  ..بالقسـبالقسـ

المتقدميف في إعالف وظائؼ أعضاء ىيئة المتقدميف في إعالف وظائؼ أعضاء ىيئة   اختياراختيارفي في بداء الراي بداء الراي ا  ا  و و االوراؽ االوراؽ لفرز لفرز   المجاف العممية المتخصصةالمجاف العممية المتخصصةتشكيؿ تشكيؿ عمي عمي الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  وىي كالتالي:وىي كالتالي:الخاص بالكمية والقسـ الخاص بالكمية والقسـ بالجامعة بالجامعة معاونة معاونة الالييئة ييئة الالتدريس و تدريس و الال

  ((بناتبنات))  مدرس تخصص مصارعةمدرس تخصص مصارعة    ((بناتبنات))  أستاذ مساعد تخصص جودوأستاذ مساعد تخصص جودو
  الصفةالصفة  االسـاالسـ  ــ    الصفةالصفة  االسـاالسـ  ــ

  الكميةالكميةعميد عميد   طمعت أبو المعاطيطمعت أبو المعاطيمحمد محمد أ.د/ أ.د/   ػػ22    الكميةالكميةعميد عميد   طمعت أبو المعاطيطمعت أبو المعاطيمحمد محمد أ.د/ أ.د/   ػػ22
  القسـالقسـرئيس رئيس   أ.د/ أحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أحمد سعيد أميف خضر  ػػ11    القسـالقسـرئيس رئيس   أ.د/ أحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أحمد سعيد أميف خضر  ػػ11
  المصارعةالمصارعةأستاذ أستاذ   أحمد عبد الحميد عمارةأحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أ.د/   ػػ33    تدريب الجودوتدريب الجودوأستاذ أستاذ   عبد الحميـ معاذعبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد أ.د/ عبد الحميـ محمد   ػػ33

  الكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ومجمس ومجمس   أعضاء ىيئة التدريسأعضاء ىيئة التدريسأف يرفع الموضوع لشئوف أف يرفع الموضوع لشئوف   وعميوعمي  
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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//11
ـ وافؽ عمي اشتراؾ ـ وافؽ عمي اشتراؾ 10281028//11//2525( بتاريخ ( بتاريخ 66مجمس إدارة االتحاد المصري لمكاراتيو بجمستو رقـ )مجمس إدارة االتحاد المصري لمكاراتيو بجمستو رقـ )  ففااببائية بخصوص مواقتنا ائية بخصوص مواقتنا المالم

ـ بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا ـ بالمركز األولمبي بالمعادي استعدادا 10281028/ / 66//66حتي حتي   55//1111  في الفترة مففي الفترة مففي المعسكر التدريبي المغمؽ في المعسكر التدريبي المغمؽ )مدرب كاراتيو( )مدرب كاراتيو( سيادتو سيادتو 
ـ, واعتبار سيادتو في ميمة رسمية بناء عمي قرار رئيس ـ, واعتبار سيادتو في ميمة رسمية بناء عمي قرار رئيس 10281028يوليو يوليو   1111, ,   1111متوسط يومي متوسط يومي عاب البحر العاب البحر الللإإلالشتراؾ في دورة لالشتراؾ في دورة 
بشأف اعتبار العامميف المشاركوف في البعثات أو المياـ الرياضية والشبابية بشأف اعتبار العامميف المشاركوف في البعثات أو المياـ الرياضية والشبابية   10021002مارس مارس   1010الصادر في الصادر في   372372مجمس الوزراء رقـ مجمس الوزراء رقـ 

ميمة رسمية دوف بدؿ سفر مف جيات عمميـ األصمية مع ميمة رسمية دوف بدؿ سفر مف جيات عمميـ األصمية مع   في داخؿ مصر أو خارجيا والتي يصدر بشأنيا قرار مف وزير الشباب فيفي داخؿ مصر أو خارجيا والتي يصدر بشأنيا قرار مف وزير الشباب في
بشاف تفويض السيد بشاف تفويض السيد   10281028لسنة لسنة   315315عدـ المساس بجميع مستحقاتيـ المالية وكأنيـ قائموف بالعمؿ, وعمي قرار السيد الوزير رقـ عدـ المساس بجميع مستحقاتيـ المالية وكأنيـ قائموف بالعمؿ, وعمي قرار السيد الوزير رقـ 

نح عنيا التفرغات عمي أف تكوف نح عنيا التفرغات عمي أف تكوف دارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمياـ الرياضية التي يمدارة المركزية لألداء الرياضي في تحديد البطوالت والمياـ الرياضية التي يموكيؿ الوزراء رئيس اإلوكيؿ الوزراء رئيس اإل
  ..ومرفؽ طية نسخة مف القرارومرفؽ طية نسخة مف القرار  ,,ىذه البطوالت والمياـ الرياضية ضمف خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة مف الجمعية العموميةىذه البطوالت والمياـ الرياضية ضمف خطة نشاط االتحادات الرياضية المعتمدة مف الجمعية العمومية

  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
  ::عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : خامساً خامساً 

افادتنا بشأف ورود افادتنا بشأف ورود بخصوص بخصوص   ((ة والمؤتمراتة والمؤتمرات)إدارة االتفاقيات الثقافي)إدارة االتفاقيات الثقافي  مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   22//55
بشأف المجنة الوطنية بشأف المجنة الوطنية ـ ـ 10281028//55//11تاريخ تاريخ ببلمجامعات ػ اإلدارة المركزية ػ إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات لمجامعات ػ اإلدارة المركزية ػ إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات   األعمىاألعمىالكتاب المجمس الكتاب المجمس 

  ف معيد البحوث والدراسات العربية ػ المنظمة العربيةف معيد البحوث والدراسات العربية ػ المنظمة العربيةمموالمتضمف ما تمقتو المجنة والمتضمف ما تمقتو المجنة   ((يونسكو ػ اليسكو ػ ايسكويونسكو ػ اليسكو ػ ايسكوية والعمـو الثقافية )ية والعمـو الثقافية )لمتربلمترب
بشأف دعوة السادة الباحثيف والمفكريف وأعضاء ىيئات التدريس لممشاركة في أعماؿ بشأف دعوة السادة الباحثيف والمفكريف وأعضاء ىيئات التدريس لممشاركة في أعماؿ جامعة الدوؿ العربية جامعة الدوؿ العربية   ((يونسكويونسكوالالالثقافية )الثقافية )و و ية ية لمتربلمترب

  ــ10281028  نوفمبرنوفمبرتعقد في القاىرة في شير تعقد في القاىرة في شير سسئمة الحضور والمصير " والتي ئمة الحضور والمصير " والتي لعربي ػ أسلعربي ػ أسالندوة العممية تحت عنواف " المشروع القومي االندوة العممية تحت عنواف " المشروع القومي ا
  ..ومرفؽ ورقة المعموماتومرفؽ ورقة المعمومات

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
ىيئة ىيئة كتاب كتاب افادتنا بشأف ورود افادتنا بشأف ورود بخصوص بخصوص   ((المنح والبعثاتالمنح والبعثات)إدارة )إدارة   مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   11//55

ف فتح ف فتح عع  ــ10281028//55//1111تاريخ تاريخ بب  الثقافي بيف جميورية مصر العربية والواليات المتحدة االمريكيةالثقافي بيف جميورية مصر العربية والواليات المتحدة االمريكيةو و   ػ لجنة التبادؿ التعميميػ لجنة التبادؿ التعميمي  يتيتااالفولبر الفولبر 
مف أعضاء ىيئات التدريس مف أعضاء ىيئات التدريس   الدكتوراهالدكتوراهلمحاصميف عمي لمحاصميف عمي   الواليات المتحدة االمريكيةالواليات المتحدة االمريكيةفي في   لألبحاثلألبحاثالتقديـ لبرنامج منح فولبرايت التقديـ لبرنامج منح فولبرايت باب باب 

لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي   FFuullbbrriigghhtt  EEggyyppttiiaann  SScchhoollaarr  PPrrooggrraammاالبحاث المصرية االبحاث المصرية   اىداىدالمصرية والباحثيف في مراكز ومعالمصرية والباحثيف في مراكز ومع  بالجامعاتبالجامعات
  وذلؾ في جميع التخصصات.وذلؾ في جميع التخصصات.  ــ10101010ـ / ـ / 10291029

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
وزارة التعميـ وزارة التعميـ كتاب كتاب افادتنا بشأف ورود افادتنا بشأف ورود بخصوص بخصوص   ((المنح والبعثاتالمنح والبعثات)إدارة )إدارة   مكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة العالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   33//55

اـ األوؿ اـ األوؿ العالي ػ وكيؿ أوؿ الوزارة ػ رئيس قطاع الشئوف الثقافية والبعثات بشأف شروط ومعايير اختيار المبعوثيف لحظة البعثات لمعالعالي ػ وكيؿ أوؿ الوزارة ػ رئيس قطاع الشئوف الثقافية والبعثات بشأف شروط ومعايير اختيار المبعوثيف لحظة البعثات لمع
نحو االعالف عف ىذه نحو االعالف عف ىذه   بالنظاـ التنافسيبالنظاـ التنافسي  ــ10281028//55//1111تاريخ تاريخ بب  ــ10111011ـ / ـ / 10271027ـ مف الخطة الخمسية الثامنة ـ مف الخطة الخمسية الثامنة 10281028ـ / ـ / 10271027

لذلؾ لذلؾ   ليـ االطالع عمييا واالستعدادليـ االطالع عمييا واالستعداد  يتسنىيتسنىالشروط والمعايير في مكاف بارز لجميع السادة معاوني وأعضاء ىيئة التدريس حتي الشروط والمعايير في مكاف بارز لجميع السادة معاوني وأعضاء ىيئة التدريس حتي 
  ..WWWWWW..mmoohhee--eeaassmmjjeedduu..eeggبمتابعة الموقع االلكتروني بمتابعة الموقع االلكتروني 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار



 
 
 
 
 

 

 
  

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7من  - 7 -الصفحة  م87/9/8106 ( 0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8108/ 5/6تحريرًا في 

 

 : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:سادساً سادساً 
احتياجات قسـ نظريات احتياجات قسـ نظريات   بالكميةبالكمية  / رئيس لجنة االجيزة واالدوات/ رئيس لجنة االجيزة واالدواتأ.دأ.د  وو  التعميم والطالبالتعميم والطالب  ونون/ وكيل الكمية لشئ/ وكيل الكمية لشئأ.دأ.د  لمعرض عميلمعرض عمي  مذكرةمذكرة  22//66

  ::ــ10291029ـ / ـ / 10281028في العاـ المالي في العاـ المالي   المنازالت والرياضات المائية مف االجيزة واالدوات الخاصة بالعممية التعميميةالمنازالت والرياضات المائية مف االجيزة واالدوات الخاصة بالعممية التعميمية  وتطبيقاتوتطبيقات
 العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة

الكمة الم
بنين 
 وبنات

 (1) حمقة مالكمة متنقمة

المبارزة 
 بنات

 (2) جياز كيربائي كامؿ
 المصارعة

 (1) شواخص مصارعة روماني
 (1) شواخص مصارعة حرة (5) سالح شيش كيربائي كامؿ (10) قفازات لكـ قانونية )زوج(
 (5) سالح سيؼ مبارزة كيربائي كامؿ (200) قفازات لكـ لمتدريب )زوج(

 الجودو

 (20) استبات
 (10) اساتؾ مطاط (5) سالح سيؼ كيربائي كامؿ (200)  رأسالواقي 

 (1) مراتب لمرمي حجـ كبير )اسفنج( (5) قناع سالح شيش (20) كرات مترددة
 (1) شواخص رمي (5) قناع سالح سيؼ مبارزة (20) كرات راقصة
 (20) كور طبية (5) ح سيؼقناع سال (20) كرات سرعة

 (5) جاكت معدني سالح شيش (20) اكياس لكـ )سندباج( وزف ثقيؿ

 الكاراتيو

 (20) كجـ( )زوج( 2دمبمز وزف )
 (20) كجـ( )زوج( 1دمبمز وزف ) (5) جاكت معدني سالح سيؼ (20) اكياس لكـ )سندباج( وزف متوسط
 (20) استيؾ تدريب (5) مبارزةسمؾ جسـ سالح سيؼ  (20) اكياس لكـ )سندباج( وزف خفيؼ

 (5) لفة شريط الواف )تدريب( (5) سمؾ جسـ سالح شيش (10) كفوؼ مدرب )زوج(
 (5) كجـ( 3كرات طبية وزف ) (5) سمؾ جسـ سالح سيؼ (200) احباؿ وثب

 (5) كجـ( 5كرات طبية وزف ) (5) قفاز معدني سالح سيؼ (10) وسائد حائط بأحجاـ واشكاؿ مختمفة
 (5) كجـ( 20كرات طبية وزف ) (25) سالح شيش عادي لمتدريب (10) شواخص تدريب

السباحة 
 بنين

 (20) (stepصناديؽ تدريب ) (25) قناع وجو عادي لمتدريب (10) لوح طفو
 (10) كفوؼ

المبارزة 
 بنين

 (20) احباؿ وثب FIE BF D 2018 (5)سيوؼ اوليستار
 (1) شواخص تدريب (21) سيؼ مبارزة كامؿ بالبوانطة والسمؾ (5) حباؿ مطاطية )استيؾ مائي(

 (20) كؼ تدريب (11) شيش كامؿ بالبوانطة والسمؾ (1) سمنصة قفز لمغط
 (5) مت تدريب (21) سابر (10) كرات مائية

 (20) واقي صدر (21) فولدكورت اوليستار لكؿ سالح (1) مرمي كرة مائية
 (20) واقي يد )زوج( (11) فولدكور ماسؾ (1) دوميو انقاذ

السباحة 
 بنات

 (20) واقي قصبة )زوج( (21) شيش pbtماسكات اوليستار أو  (6) انقاذ بالخطاؼ عصا
 (20) واقي مشط قدـ )زوج( (21) سابر pbtماسكات اوليستار أو  (2) سماعات ستريو
 (21) ابيو pbtماسكات اوليستار أو  (2) مشغؿ صوت

 
 (8) جوانتي تدريب اوليستار (10) لوح طفو
 (10) كفوؼ

 (1) منصة قفز لمغطس 
 (1) دوميو انقاذ

 

  

.  و أ/ أمين الكميةو أ/ أمين الكمية  األدوات بالكميةاألدوات بالكميةاالجيزة و االجيزة و لجنة لجنة و و   وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية لشئون التعميم والطالبأ.د/ أ.د/   المذكرةالمذكرةمع ورفع مع ورفع الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار .التخاذ الالـز   التخاذ الالـز

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   ثانيةثانيةالالاختتمت الجمسة في تمام الساعة اختتمت الجمسة في تمام الساعة و و 
  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

 


