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  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسم جتماع مجمس قسم محضر امحضر ا
  مم02702799  //م م 02702788  العام الجامعيالعام الجامعي  5252  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم02702799//33//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 

    ػػور:ػػور:ضضالحالح
لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 5050عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210299//33//55  الموافؽالموافؽ  الثالثاءالثالثاء  نه في يـونه في يـوإإ  

  مف:مف:  وبحضور كؿوبحضور كؿرئيس القسـ رئيس القسـ و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر/ / الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم
  رئيس مجمس القسـرئيس مجمس القسـ  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  11
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  33
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  أ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  44

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  55

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي  66

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ إبراهيـ عمي عبد الحميد اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراهيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى  77
  عضواً عضواً   ح عيدح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتا  88
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفرد/ عمرو محمد جعفرأ.ـ.أ.ـ.  99

  عضواً عضواً   هبة عصاـ الديف الدياسطىهبة عصاـ الديف الدياسطىد/ د/   2020

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبد  2222
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالـمحمود عبد المجيد سالـد/ د/   2121
  عضواً عضواً   عيدعيد  السيد كماؿ عبد الفتاحالسيد كماؿ عبد الفتاح  د/د/  2323

  وتغيب بعذر عن حضور مجمس القسم كل من: وتغيب بعذر عن حضور مجمس القسم كل من: 
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضواً عضواً   اذاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ مع  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد عزب  44
  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  55
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  االفتتاح:االفتتاح:
رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 

    , ثـ انتقؿ سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ., ثـ انتقؿ سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدوؿ األعماؿ.نصؼ العاـ الدراسينصؼ العاـ الدراسي  بإجازةبإجازة  والتهنئةوالتهنئة  مجمس القسـمجمس القسـ
   ::قاتقاتأواًل: المصػػػادأواًل: المصػػػاد 

    ..بشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقة  22//22
  المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء به مف موضوعات.المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء به مف موضوعات.  ::القرارالقرار

  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة
تنمية البيئة وشئوف أعضاء هيئة تنمية البيئة وشئوف أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودها مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع و عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودها مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع و   22//11

األزمات والكوارث لمعرض األزمات والكوارث لمعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدة
  عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عميها.عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عميها.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العميا:الدراسات العميا:: : ثالثاً ثالثاً 
الدكتور/ نائب رئيس الجامعة الدكتور/ نائب رئيس الجامعة السيد االستاذ السيد االستاذ بتعميمات بتعميمات   مواقتنامواقتنادارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص دارة العامة لمدراسات العميا والبحوث بخصوص الوارد مف اإلالوارد مف اإلالخطاب الخطاب   22//33

    ببيانات حالة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكمية.ببيانات حالة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكمية.  مواقتنامواقتنا  لف يتـ اعتماد أي موضوع إال بعلف يتـ اعتماد أي موضوع إال بع  والبحوثوالبحوث  لمدراسات العميالمدراسات العميا
  ..مماً مماً عع  سساحيط المجماحيط المجم  ::القرارالقرار

  )ماجستير(:)ماجستير(:  شراؼشراؼاالاال  لجانلجان  تقاريرتقارير  11//33
استيفاء النماذج المرفقة وتحديد نسبة اإلنجاز في استيفاء النماذج المرفقة وتحديد نسبة اإلنجاز في   الوارد لمقسـ مف قسـ الدراسات العميا بالكمية بخصوصالوارد لمقسـ مف قسـ الدراسات العميا بالكمية بخصوص  التقارير السنويةالتقارير السنويةبناء عمي بناء عمي 

    ::مف السادة المشرفيف ورئيس القسـ وادراج التقارير في مجمس القسـمف السادة المشرفيف ورئيس القسـ وادراج التقارير في مجمس القسـ  التقارير وتوقيعهاالتقارير وتوقيعها
تقرير تقرير   لجنة اإلشراؼلجنة اإلشراؼ  الباحثالباحث  ــ

نسبة نسبة   التقريرالتقرير  التسجيؿالتسجيؿتاريخ تاريخ   سنويسنوي
  ::  اإلنجازاإلنجاز

  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   الدسوقيالدسوقي  فهميفهميشوقي شوقي خالد خالد   22
  ::2255  تجهيز الفصؿ األوؿ والثانيتجهيز الفصؿ األوؿ والثانيجاري جاري   ــ10281028//22//2626  األولياألولي  الوراقىالوراقىر محمد عبد الجواد ر محمد عبد الجواد سسياياد/ د/ ـ.ـ.أ.أ.

  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   حسيف الشكريحسيف الشكري  محمدمحمداسالـ اسالـ   11
  كماؿ عبد الفتاح عيدكماؿ عبد الفتاح عيدد/ أحمد د/ أحمد ـ.ـ.أ.أ.

إعداد الرسالة في صورتها النهائية إعداد الرسالة في صورتها النهائية تـ تـ   ــ10281028//22//2626  األولياألولي
  تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـتشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ  وتـوتـ

200200::  

  أحمد عفيفيأحمد عفيفي  أحمد جماؿ الديفأحمد جماؿ الديف  33
  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ

  أ.ـ.د/ عبد اهلل عبد الحميـ محمدأ.ـ.د/ عبد اهلل عبد الحميـ محمد
  د/ هبة اهلل عصاـ الديف الدياسطىد/ هبة اهلل عصاـ الديف الدياسطى

االوؿ والثاني وجاري تجهيز االوؿ والثاني وجاري تجهيز الفصؿ الفصؿ   ــ10261026//11//2626  الثانيةالثانية
  ::1010  الفصؿ الثالثالفصؿ الثالث

وكيل الكمية لمدراسات وكيل الكمية لمدراسات لألستاذ الدكتور/ لألستاذ الدكتور/ وو  لألستاذ الدكتور/ رئيس القسملألستاذ الدكتور/ رئيس القسمموقعه مف السادة المشرفيف موقعه مف السادة المشرفيف   نسخةنسخةتقديـ تقديـ   الموافقة عمي ما جاء بالتقارير معالموافقة عمي ما جاء بالتقارير مع  ::القرارالقرار
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  والبحوثوالبحوثالعميا العميا 
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  ::((ماجستيرماجستيرتشكيل لجنة مناقشة وحكم )رسالة تشكيل لجنة مناقشة وحكم )رسالة   33//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 

والمشرؼ الثاني عمي والمشرؼ الثاني عمي   ازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات,ازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات,رئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنرئيس قسـ نظريات وتطبيقات المنو و 
أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية أستاذ مساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية   األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  الرسالةالرسالة

إسالم محمد إسالم محمد لباحث / لباحث / ااالمقدمة مف المقدمة مف   الماجستيرالماجستيروذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة وذلؾ بغرض تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ لرسالة   ,,الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
" " عة مدينة السادات بعنواف عة مدينة السادات بعنواف بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامبقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جام  الباحثالباحث  الشكريالشكريحسين حسين 
في التربية في التربية   الماجستيرالماجستيرلنيؿ درجة لنيؿ درجة   ""  تدريبات القدرات البدنية الخاصة عمي بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية لممالكمينتدريبات القدرات البدنية الخاصة عمي بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية لممالكمينتأثير تأثير 

  الرياضية وبعد تقديـ هيئة األشراؼ تقرير صالحية لمرسالة والذي جاء فيه:الرياضية وبعد تقديـ هيئة األشراؼ تقرير صالحية لمرسالة والذي جاء فيه:
  

همية واألهداؼ والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, همية واألهداؼ والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية, أنه قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة واألأنه قد تـ تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكمة واأل
اإلحصائية, وعرض اإلحصائية, وعرض   تتواختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجاواختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, ووسائؿ جمع البيانات والمعالجا

ج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف ج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ممخص الرسالة بالمغتيف العربية واألجنبية, ومف النتائالنتائ
  ..العرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشةالعرض السابقة تبيف صالحية الرسالة لممناقشة

  مف سيادته وهـ:مف سيادته وهـ:  ةةوالمقدموالمقدم  ةةالمقترحالمقترحالموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ الموافقة عمي تشكيؿ لجنة المناقشة والحكـ   القرار:القرار:
, جامعة , جامعة عميد كمية التربية الرياضيةعميد كمية التربية الرياضيةقسـ المنازالت والرياضات الفردية, قسـ المنازالت والرياضات الفردية, ببأستاذ المالكمة أستاذ المالكمة   الجروانيالجروانيمحمد محمد شريؼ فؤاد شريؼ فؤاد دكتور/ دكتور/ األستاذ الاألستاذ الػ ػ 22

  )مناقشًا()مناقشًا(. . سابقاً سابقاً   طنطاطنطا
طبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربية طبيقات المنازالت والرياضات المائية, كمية التربية رئيس قسـ نظريات وترئيس قسـ نظريات وتو و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرػ ػ 11

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

  )مناقشًا()مناقشًا(الرياضية, جامعة مدينة السادات. الرياضية, جامعة مدينة السادات. 
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 44

    )مشرفًا()مشرفًا(. . جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
  أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.مي مي وعوع
  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  44//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  مصطفي وجدي السيدمصطفي وجدي السيد  //الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
تأثير استخدام تأثير استخدام " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 

  ..""استراتيجيات التصور العقمي عمي بعض المتغيرات النفسية والمهارية في رياضة المصارعة الرومانيةاستراتيجيات التصور العقمي عمي بعض المتغيرات النفسية والمهارية في رياضة المصارعة الرومانية
عشرة ظهرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع عشرة ظهرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//33//55الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ   ::القرارالقرار

  الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  55//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية المنازالت والرياضات المائية بكمية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  أحمد سعيد محمد عبد الحميم بدرأحمد سعيد محمد عبد الحميم بدر  //الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

استخدام نظرية استخدام نظرية " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 
  ..""التعمم المستند لمدماغ في تعميم بعض المهارات االساسية في المبارزة لممبتدئينالتعمم المستند لمدماغ في تعميم بعض المهارات االساسية في المبارزة لممبتدئين

عشرة ظهرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع عشرة ظهرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 10210299//33//55الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ يـو الثالثاء الموافؽ   ::القرارالقرار
  الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  :أعضاء هيئة التدريس: شئون اً اً رابعرابع
الستاذ الستاذ اا  بخصوص انتداببخصوص انتداب  عميد كمية التربية الرياضية جامعة المنوفيةعميد كمية التربية الرياضية جامعة المنوفية  ابراهيم محمود غريبابراهيم محمود غريباالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   22//44

بكمية التربية الرياضية بشبيف الكـو بكمية التربية الرياضية بشبيف الكـو   الجودوالجودو  مقررمقررقسـ لتدريس قسـ لتدريس الالبب  استاذ تدريب الجودواستاذ تدريب الجودو  عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذعبد الحميم محمد عبد الحميم معاذالدكتور/ الدكتور/ 
  ـ.ـ.10291029ـ/ـ/10281028لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي   الثانيالثانيبواقع يوميف في االسبوع لمفصؿ الدراسي بواقع يوميف في االسبوع لمفصؿ الدراسي ( ( بنيف ػ بناتبنيف ػ بنات))

  الالزمة.الالزمة.التخاذ اإلجراءات التخاذ اإلجراءات ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس الدراسي الدراسي ه ه بما ال يتعارض مع جدولبما ال يتعارض مع جدولنتداب نتداب االاالالموافقة عمي الموافقة عمي   القرار:القرار:
الستاذ الستاذ اا  بخصوص انتداببخصوص انتداب  عميد كمية التربية الرياضية جامعة المنوفيةعميد كمية التربية الرياضية جامعة المنوفية  ابراهيم محمود غريبابراهيم محمود غريباالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   11//44

بنيف ػ بنيف ػ بكمية التربية الرياضية بشبيف الكـو )بكمية التربية الرياضية بشبيف الكـو )  المالكمةالمالكمة  مقررمقررقسـ لتدريس قسـ لتدريس الالبب  المساعدالمساعدستاذ ستاذ االاال  أحمد كمال عبد الفتاح عيدأحمد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/ الدكتور/ 
  ـ.ـ.10291029ـ/ـ/10281028لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي   الثانيالثانيبواقع يوميف في االسبوع لمفصؿ الدراسي بواقع يوميف في االسبوع لمفصؿ الدراسي ( ( بناتبنات

  الالزمة.الالزمة.التخاذ اإلجراءات التخاذ اإلجراءات ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس الدراسي الدراسي   ههبما ال يتعارض مع جدولبما ال يتعارض مع جدولنتداب نتداب االاالالموافقة عمي الموافقة عمي   القرار:القرار:
االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   الوراقىالوراقىالجواد الجواد ياسر محمد عبد ياسر محمد عبد االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   33//44

ياسر ياسر االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ واحاطتنا بأف واحاطتنا بأف   ب )إدارة النشاط الرياضي(ب )إدارة النشاط الرياضي(اإلدارة العامة لرعاية الطالاإلدارة العامة لرعاية الطالالمائية وذلؾ بخصوص مواقتنا بخطاب المائية وذلؾ بخصوص مواقتنا بخطاب 
( ( 4646الشهيد الرفاعي رقـ )الشهيد الرفاعي رقـ )  دورةدورةمنتخب الجامعة لفريؽ المالكمة والمشارؾ في منتخب الجامعة لفريؽ المالكمة والمشارؾ في بتدريب بتدريب قائـ قائـ االستاذ المساعد االستاذ المساعد   الوراقىالوراقىالجواد الجواد محمد عبد محمد عبد 

  ـ.ـ.10210299//33//2323ـ حتي ـ حتي 10210299//33//2020  خالؿ الفترة مف خالؿ الفترة مف بالمعادي بالمعادي   األولمبياألولمبيبالمركز بالمركز تها تها ااوالتي ستقاـ فعاليوالتي ستقاـ فعاليـ ـ 10210299لسنة لسنة 
  بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   ::القرارالقرار

االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات االستاذ المساعد بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   االستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداالستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   44//44
االستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد واحاطتنا بأف واحاطتنا بأف   ب )إدارة النشاط الرياضي(ب )إدارة النشاط الرياضي(اإلدارة العامة لرعاية الطالاإلدارة العامة لرعاية الطالالمائية وذلؾ بخصوص مواقتنا بخطاب المائية وذلؾ بخصوص مواقتنا بخطاب 

( ( 4646الشهيد الرفاعي رقـ )الشهيد الرفاعي رقـ )  دورةدورةمنتخب الجامعة لفريؽ المالكمة والمشارؾ في منتخب الجامعة لفريؽ المالكمة والمشارؾ في بتدريب بتدريب قائـ قائـ االستاذ المساعد االستاذ المساعد   كمال عبد الفتاح عيدكمال عبد الفتاح عيد
  ـ.ـ.10210299//33//2323ـ حتي ـ حتي 10210299//33//2020  خالؿ الفترة مف خالؿ الفترة مف بالمعادي بالمعادي   األولمبياألولمبيبالمركز بالمركز تها تها ااوالتي ستقاـ فعاليوالتي ستقاـ فعاليـ ـ 10210299لسنة لسنة 

  بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   ::القرارالقرار
  ::شئون التعميم والطالبشئون التعميم والطالب: : خامساً خامساً 

ـ / ـ / 10210288الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي   بشأف توزيع الجداوؿبشأف توزيع الجداوؿ  22//55
ألستاذ الدكتور/ وكيل الكمية ألستاذ الدكتور/ وكيل الكمية للـ بنظاـ الالئحة الجديدة والقديمة وتسميـ نسخة موقعه مف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ـ بنظاـ الالئحة الجديدة والقديمة وتسميـ نسخة موقعه مف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 10210299

  ..ذ الدكتور/ رئيس القسمذ الدكتور/ رئيس القسماألستااألستاو و   لشئون التعميم والطالبلشئون التعميم والطالب
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

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

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

 5من  - 5 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م0279/ 5/3تحريرًا في 
 

  ..التخاذ اإلجراءات الالزمةالتخاذ اإلجراءات الالزمة  ألستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبألستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبللوعمي أف يرفع الموضوع وعمي أف يرفع الموضوع   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
  : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:خامساً خامساً 

المنازالت والرياضات المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  الوراقىالوراقىياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد الدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   22//55
بكمية بكمية   وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسميةوذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسميةببعض االندية ومراكز الشباب ببعض االندية ومراكز الشباب   مالكمةمالكمةمدرب مدرب ككبخصوص الموافقة لسيادته لمعمؿ بخصوص الموافقة لسيادته لمعمؿ   المائيةالمائية

  ..اداتاداتالتربية الرياضية جامعة مدينة السالتربية الرياضية جامعة مدينة الس
  ..في غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيفي غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيعمي العمؿ عمي العمؿ   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

المنازالت والرياضات المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   االستاذ المساعداالستاذ المساعد  اإلبيارىاإلبيارىإبراهيم عمي عبد الحميد إبراهيم عمي عبد الحميد الدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   11//55
وذلؾ في غير أوقات العمؿ وذلؾ في غير أوقات العمؿ ببعض االندية ومراكز الشباب ببعض االندية ومراكز الشباب لياقة بدنية لياقة بدنية كاراتيه و كاراتيه و مدرب مدرب ككبخصوص الموافقة لسيادته لمعمؿ بخصوص الموافقة لسيادته لمعمؿ   المائيةالمائية

  ..اداتاداتبكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السبكمية التربية الرياضية جامعة مدينة الس  الرسميةالرسمية
  ..في غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيفي غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيعمي العمؿ عمي العمؿ   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

بخصوص بخصوص   المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المدرسالمدرس  محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمالدكتور/ الدكتور/ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   33//55
  أكتوبرأكتوبر  66بنادي الصيد المصري فرع بنادي الصيد المصري فرع درب لياقة بدنية درب لياقة بدنية الرياضي ومالرياضي وم  أكتوبرأكتوبر  66خماسي حديث بنادي خماسي حديث بنادي مدرب مدرب ككالموافقة لسيادته لمعمؿ الموافقة لسيادته لمعمؿ 

  ..اداتاداتبكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السبكمية التربية الرياضية جامعة مدينة الس  وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسميةوذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسمية
  ..في غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيفي غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيعمي العمؿ عمي العمؿ   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

بخصوص الموافقة بخصوص الموافقة   المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   لمعيدلمعيد  أشرؼ محمد سالم العبدأشرؼ محمد سالم العبد/ / المعيدالمعيدالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   44//55
بكمية التربية بكمية التربية   وذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسميةوذلؾ في غير أوقات العمؿ الرسميةصري لكماؿ االجساـ صري لكماؿ االجساـ وكماؿ اجساـ باالتحاد الموكماؿ اجساـ باالتحاد الملياقة بدنية لياقة بدنية مدرب مدرب ككلسيادته لمعمؿ لسيادته لمعمؿ 

  ..اداتاداتالرياضية جامعة مدينة السالرياضية جامعة مدينة الس
  ..في غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيفي غير أوقات العمؿ الرسمية وبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادته الدراسيعمي العمؿ عمي العمؿ   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت 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  الوراقىالوراقىياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ م.م...أأ

 


