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 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 4من  - 1 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0إلصدار ) ا نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/3/2020تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم02020202  //م م 10210299  العام الجامعي العام الجامعي   2626  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   ظهراً ظهراً   الثانية عشرة والنصفالثانية عشرة والنصفالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم02020202//33//11  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات مقر قسم نظريات كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس لمجلس ( ( 0202عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )ظهرًا ظهرًا الثانية عشرة والنصف الثانية عشرة والنصف في تمام الساعة في تمام الساعة م م 20202020//33//11  الموافقالموافق  االحداالحد  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  كلكل  وبحضوروبحضوررئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر  //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسةالقسم القسم 
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم
  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  00
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  33

  عضواً عضواً   طلبطلب  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  44
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  55
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  وراقىوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد ال  22

  عضواً عضواً   محمد عباس صفوت علي صادقمحمد عباس صفوت علي صادقأ.د/ أ.د/   77

  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  88
  عضواً عضواً   حجازيحجازي  أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  99

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  2121

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  1111
  عضواً عضواً   طىطىعصام الدين الدياسعصام الدين الدياساهلل اهلل هبة هبة د/ د/ أ.م.أ.م.  0101

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبدأ.م.أ.م.  3131
  عضواً عضواً   محمد بيلي ابراهيم بيليمحمد بيلي ابراهيم بيليد/ د/ أ.م.أ.م.  4141
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   5151

  عضواً عضواً   د/ عمرو محمود وهداند/ عمرو محمود وهدان  2121
  عضواً عضواً   د/ داليا سليمان ميرهد/ داليا سليمان ميره  7171
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد محمد سالم محمود عبد المجيد محمد سالم د/ د/   8181
  اً اً عضو عضو   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  9191

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  11
  عضواً عضواً   جعفر جعفر سعد سعد د/ عمرو محمد  د/ عمرو محمد  أ.م.أ.م.  00
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 4من  - 2 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0إلصدار ) ا نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/3/2020تحريرًا 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 
    ::الواردة بجدول األعمالالواردة بجدول األعمال  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعاتدته دته انتقل سيا انتقل سيا ثم ثم , , ,,مجلس القسممجلس القسم

    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  
    ..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

واردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة واردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات العرض الخطابات ال  11//00
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

  ونة لالطالع عليها.ونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا 
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
  : : ((ماجستيرماجستيرتشكيل لجنة مناقشة وحكم )تشكيل لجنة مناقشة وحكم )  11//33

قسم نظريات قسم نظريات بب  المساعدالمساعدستاذ ستاذ األاأل  جعفرجعفرسعد سعد عمرو محمد عمرو محمد االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ لي الرسالة لي الرسالة ععبتقرير صالحية من المشرف بتقرير صالحية من المشرف الطلب المقدم الطلب المقدم 
كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 

تدريبات نوعية لتنمية بعهض القدرات التوافقية ومستوي أداء تدريبات نوعية لتنمية بعهض القدرات التوافقية ومستوي أداء ""  بعنوانبعنوان  محمود محمد عبد الخالق حالوةمحمود محمد عبد الخالق حالوةللباحث/ للباحث/   الماجستيرالماجستيرلرسالة لرسالة 
تقرير صالحية تقرير صالحية المشرف األول المشرف األول في التربية الرياضية وبعد تقديم في التربية الرياضية وبعد تقديم   جستيرجستيرالما الما لنيل درجة لنيل درجة   ""الجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيهالجملة الحركية بساي داي لدي براعم الكاراتيه

  للرسالة, والذي جاء فيه:للرسالة, والذي جاء فيه:
أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واألهمية واألهداف والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية,  أنه قد تم تنفيذ جميع إجراءات الرسالة متضمنة المشكلة واألهمية واألهداف والفروض, والقراءات النظرية والدراسات المرجعية,  

اإلحصائية, وعرض اإلحصائية, وعرض   تتة واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجا ة واألساسية, ووسائل جمع البيانات والمعالجا واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعيواختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعي
النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين العربية واألجنبية, ومن النتائج ومناقشتها, واستنتاجات الرسالة وتوصياتها, وقائمة المراجع والمرفقات, مع ملخص الرسالة باللغتين العربية واألجنبية, ومن 

  العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.
  وهم: وهم: سيادته سيادته جنة المناقشة والحكم المقترحة والمقدمة من جنة المناقشة والحكم المقترحة والمقدمة من الموافقة علي تشكيل لالموافقة علي تشكيل ل  القرار:القرار:

أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب ـ ـ 11
  )مناقشًا( )مناقشًا(   السادات.السادات.جامعة مدينة جامعة مدينة 

للبنات للبنات كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية   الفرديةالفرديةبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   الكاراتيهالكاراتيهاذ اذ أستأست  أمل فاروق سالمأمل فاروق سالم  االستاذ الدكتور/االستاذ الدكتور/ـ ـ 00
  )مناقشًا()مناقشًا(  ..حلوانحلوانجامعة جامعة 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة   جعفرجعفرسعد سعد عمرو محمد عمرو محمد األستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ ـ ـ 33
  ((مشرفاً مشرفاً ))  مدينة السادات.مدينة السادات.

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (: (: دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  00//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  محمد محمود عبد المجيد سليمةمحمد محمود عبد المجيد سليمة  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تدريبات نوعية تدريبات نوعية تأثير تأثير " "   بعنوانبعنوان  الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة االشرافتشكيل لجنة االشرافمدينة السادات وذلك بغرض مدينة السادات وذلك بغرض   التربية الرياضية جامعةالتربية الرياضية جامعة

  . . ""  باستخدام األوزان واالحبال المطاطية علي تطوير دقة وسرعة بعض اللمسات المباشرة لالعبي سالح سيف المبارزةباستخدام األوزان واالحبال المطاطية علي تطوير دقة وسرعة بعض اللمسات المباشرة لالعبي سالح سيف المبارزة



 
 
 

  

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 4من  - 3 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0إلصدار ) ا نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/3/2020تحريرًا في 
 

  وهم: وهم:   محمد محمود عبد المجيد سليمة محمد محمود عبد المجيد سليمة   لباحث/لباحث/لل( ( دكتوراهدكتوراه))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية أستاذ المبارزة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وعميد كلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب ـ ـ 11

  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
سم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية سم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة الرياضية بكلية أستاذ التدريب الرياضي بقأستاذ التدريب الرياضي بق  االستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعياالستاذ الدكتور/ أحمد أمين أحمد الشافعيـ ـ 00

 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.
  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.  مدرسمدرس  وليد أحمد سيد أحمدوليد أحمد سيد أحمدالدكتور/ الدكتور/ ـ ـ 33

  لدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.لدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون اوعلي أن يرفع الموضوع لشئون ا
  (: (: دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  شريف محمد متولي حشادشريف محمد متولي حشاد  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
لبعض لبعض تأثير التدريبات النوعية تأثير التدريبات النوعية " "   بعنوانبعنوان  الدكتوراهالدكتوراهموضوع رسالة موضوع رسالة لل  تشكيل لجنة االشرافتشكيل لجنة االشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . ""  ناشئ الجودوناشئ الجودواألداء المهاري لاألداء المهاري لالمركبة في ضوء التحليل البيوميكانيكي علي مستوي المركبة في ضوء التحليل البيوميكانيكي علي مستوي   المهارات المهارات 
  وهم: وهم:   شريف محمد متولي حشادشريف محمد متولي حشادلباحث/ لباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم الحركة   بد الرشيد أحمد خاطربد الرشيد أحمد خاطراالستاذ الدكتور/ سعيد ع االستاذ الدكتور/ سعيد ع ـ ـ 11
  الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                            الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                            

دريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية دريب الجودو بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية أستاذ تأستاذ ت  االستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذـ ـ 00
 التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدينة 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  44//33

المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المعيدةالمعيدة  العاطي شهاب العاطي شهاب   الشيماء صادق عبدالشيماء صادق عبد  //المعيدةالمعيدةالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
بناء برنامج ارشادي بناء برنامج ارشادي " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . ""  لتنمية الوعي الغذائي لدي العبي رياضة المبارزةلتنمية الوعي الغذائي لدي العبي رياضة المبارزة
  وهم: وهم:   الشيماء صادق عبد العاطي شهاب الشيماء صادق عبد العاطي شهاب   //المعيدةالمعيدة( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   المساعدالمساعدستاذ ستاذ األاأل  حجازيحجازي  مني محمد كمالمني محمد كمالاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ـ ـ 11
  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية   المساعدالمساعدستاذ ستاذ األاأل  فرج مسعود العربيفرج مسعود العربي  رشا رشا االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ـ ـ 11
  جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.

  ..مدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة الساداتمدرس بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  سها أحمد نبيل شريفسها أحمد نبيل شريفالدكتورة/ الدكتورة/ ـ ـ 00
  ئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشوعلي أن يرفع الموضوع لش

  (: (: ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  55//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المعيدالمعيد  محمد نصر عبد الجيد زهرانمحمد نصر عبد الجيد زهران  //المعيدالمعيدالطلب المقدم من الطلب المقدم من 

تأثير برنامج تدريبي تأثير برنامج تدريبي " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيريد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة يد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحدالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحد
  . . ""  توي األداء الهجومي والدفاعي لالعبي الكيك بوكسينجتوي األداء الهجومي والدفاعي لالعبي الكيك بوكسينجمقترح لتنمية السرعة الخاصة ومسمقترح لتنمية السرعة الخاصة ومس

  الثانية ظهراً الثانية ظهراً الساعة الساعة   مم20202020//33//11الموافق الموافق   االحداالحديوم يوم   محمد نصر عبد الجيد زهرانمحمد نصر عبد الجيد زهران  //للمعيدللمعيدالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم   ::القرارالقرار



 
 
 

  

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 0020482603217تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 

 4من  - 4 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0إلصدار ) ا نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/3/2020تحريرًا في 
 

  بمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (: (: ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  22//33

ياضات المائية بكلية التربية ياضات المائية بكلية التربية المنازالت والر المنازالت والر نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  فادي مجدي عبد السيد عزيزفادي مجدي عبد السيد عزيز  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
اإليقاع الحيوي كدالة اإليقاع الحيوي كدالة " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة 

  . . ""  لناشئي السباحةلناشئي السباحة  مج التدريبيةمج التدريبيةاالتصميم البر لتصميم البر 
  الثانية ظهراً الثانية ظهراً الساعة الساعة   مم20202020//33//11الموافق الموافق   االحداالحديوم يوم   السيد عزيزالسيد عزيزفادي مجدي عبد فادي مجدي عبد   //الباحث الباحث الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم   ::القرارالقرار

  ..بمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةبمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة
  : : شئون أعضاء هيئة التدريسشئون أعضاء هيئة التدريس: : رابعاً رابعاً 
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات   بقسمبقسم  المدرسالمدرس  السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/الدكتور/الطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//44

الموافقة لسيادته علي منحه اجازة لرعاية الوالد المريض لمدة عام أول اعتبارا من تاريخ الموافقة لسيادته علي منحه اجازة لرعاية الوالد المريض لمدة عام أول اعتبارا من تاريخ بخصوص بخصوص   الرياضية جامعة مدينة الساداتالرياضية جامعة مدينة السادات
  ..قيامه بها, ومرفق طيه صورة من التقرير الطبي لحالة الوالدقيامه بها, ومرفق طيه صورة من التقرير الطبي لحالة الوالد

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  شئون أعضاء هيئة التدريس ومجلس الكلية التخاذشئون أعضاء هيئة التدريس ومجلس الكلية التخاذعلي علي   رضرضالعالعو و   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:
جامعة المنوفية بشأن انتداب السيد أ.م.د/ احمد كمال عيد لتدريس مقرر جامعة المنوفية بشأن انتداب السيد أ.م.د/ احمد كمال عيد لتدريس مقرر   ––الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية الخطاب الوارد من السيد أ.د/ عميد كلية التربية الرياضية   00//44

  السبوع بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم .السبوع بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم .م بواقع يومين في ام بواقع يومين في ا  20202020//91209120المالكمة للفصل الدراسي الثاني المالكمة للفصل الدراسي الثاني 
  القرار : الموافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراسي .القرار : الموافقة بما ال يتعارض مع جدول سيادته الدراسي .

  ::شئون التعليم والطالب شئون التعليم والطالب : : خامساً خامساً 
اعتماد الخطة الدراسية والجداول للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي اعتماد الخطة الدراسية والجداول للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   11//55

  م الئحة )جديدة ـ قديمة(.  م الئحة )جديدة ـ قديمة(.  02002022م/م/91209120
لسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للسيد لسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للسيد الخاصة والموقعة من االخاصة والموقعة من اوتسليم نسخة موقعة من الخطة الدراسية والجداول وتسليم نسخة موقعة من الخطة الدراسية والجداول   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:

  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  التخاذالتخاذ  االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
  : : من أعمالمن أعمالفيما يستجد فيما يستجد : : سابعاً سابعاً 

  ظهراً ظهراً الثانية الثانية اختتمت الجلسة في تمام الساعة اختتمت الجلسة في تمام الساعة وفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال   
  

  المجلس المجلس سر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

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


