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 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم10210299  //م م 81028102  العام الجامعي العام الجامعي   2525  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//55//77  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //تطبيقات المنازالت والرياضات المائية تطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات و مقر قسم نظريات و كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 5511عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 20120199//55//77  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  وبحضور كلوبحضور كلرئيس القسم رئيس القسم و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر    //الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفة الوظيفة   االسماالسم  مم
  رئيس مجلس القسمرئيس مجلس القسم  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرأ.د/ أ.د/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  11
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  33

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  44
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  55
  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  66

  عضواً عضواً   ة عصام الدين الدياسطىة عصام الدين الدياسطىهبهبد/ د/   77

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبد  88
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   99
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  0202

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  22
  لمجلسلمجلسعضوًا وأمين سر اعضوًا وأمين سر ا  أ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.م.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  11

  تغيب بدون عذر عن حضور مجلس القسم كل من:  تغيب بدون عذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  22
  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  11

  عضواً عضواً   أ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم علي عبد الحميد اإلبيارى  33
  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  44
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفر د/ عمرو محمد جعفر أ.م.أ.م.  55

  عضواً عضواً   زكي حمدو زكي حمدو   د/ وسام محمدد/ وسام محمد  66

  
  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
, ثم انتقل سيادته لعرض , ثم انتقل سيادته لعرض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده اهلل علينا وعليكم باليمن والخير والبركاتبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده اهلل علينا وعليكم باليمن والخير والبركات  والتهنئةوالتهنئة  مجلس القسممجلس القسم

    الواردة بجدول األعمال.الواردة بجدول األعمال.  مناقشة الموضوعاتمناقشة الموضوعاتو و 
    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  

    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  22//22
  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
م في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة م في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسعرض الخطابات الواردة للقس  22//11

األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدة
  ع عليها.ع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالعلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطال

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العليا: الدراسات العليا: : : ثالثاً ثالثاً 
( بتاريخ ( بتاريخ 08420842قرار رئيس الجامعة رقم )قرار رئيس الجامعة رقم )بخصوص احاطتنا علما بخصوص احاطتنا علما   اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//33

  ..مم92019201//44//0202( بتاريخ ( بتاريخ 28422842م وقرار رئيس الجامعة رقم )م وقرار رئيس الجامعة رقم )92019201//44//0202
  القرارين.القرارين.  مرفق طية نسخة منمرفق طية نسخة منو و 

  ..تمت االحاطةتمت االحاطة  ::القرارالقرار
شأن شأن بخصوص احاطتنا علما ببخصوص احاطتنا علما بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الخطاب الوارد إلينا من مكتب الخطاب الوارد إلينا من مكتب   11//33

  االلتزام بالتوصيات اآلتية والتي تم التوصل إليها بعد مراجعة ملفات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة:االلتزام بالتوصيات اآلتية والتي تم التوصل إليها بعد مراجعة ملفات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة:
حالة للمشرفين من الخارج علي الرسائل العلمية سواء جامعات أو غيرها )معاهد بحثية أو وظائف ذات حيثية( حالة للمشرفين من الخارج علي الرسائل العلمية سواء جامعات أو غيرها )معاهد بحثية أو وظائف ذات حيثية(   بيانبيانـ االلتزام بتقديم ـ االلتزام بتقديم 22

  في عموم التسجيالت في كل معاهد وكليات الجامعة كمتطلب أساسي العتماد التسجيل بالجامعة.في عموم التسجيالت في كل معاهد وكليات الجامعة كمتطلب أساسي العتماد التسجيل بالجامعة.وذلك وذلك 
/ المعهد )في التخصص الدقيق للمنح في الماجستير والدكتوراه( وذلك بغض / المعهد )في التخصص الدقيق للمنح في الماجستير والدكتوراه( وذلك بغض   االلتزام بضرورة وجود مشرف داخلي من الكليةااللتزام بضرورة وجود مشرف داخلي من الكليةـ ـ 11

النظر عن المشرف من الخارج حيث أن المشرف الرئيسي للرسالة يكون أقدم أعضاء هيئة التدريس من القسم التابع له التسجيل طبقًا النظر عن المشرف من الخارج حيث أن المشرف الرئيسي للرسالة يكون أقدم أعضاء هيئة التدريس من القسم التابع له التسجيل طبقًا 
  ( للقواعد المنظمة للدراسات العليا.( للقواعد المنظمة للدراسات العليا.9191للمادة )للمادة )

من قانون تنظيم الجامعات في نموذج تقرير الصالحية المرسل من الجامعة للكليات والمعاهد مع إرفاق من قانون تنظيم الجامعات في نموذج تقرير الصالحية المرسل من الجامعة للكليات والمعاهد مع إرفاق   302302  ـ االلتزام بتنفيذ المادةـ االلتزام بتنفيذ المادة33
  اقتراح السيد المشرف الرئيسي علي الرسالة بلجنة الفحص والمناقشة مع اعتمادها من مجلس القسم ومجلس الكلية والمعهد.اقتراح السيد المشرف الرئيسي علي الرسالة بلجنة الفحص والمناقشة مع اعتمادها من مجلس القسم ومجلس الكلية والمعهد.

ر وبحثين عن رسالة الدكتوراه وذلك في مجلس القسم كمتطلب اساسي لتشكيل ر وبحثين عن رسالة الدكتوراه وذلك في مجلس القسم كمتطلب اساسي لتشكيل االلتزام بإثبات نشر بحث علمي عن رسالة الماجستيااللتزام بإثبات نشر بحث علمي عن رسالة الماجستيـ ـ 44
  لجنة الحكم والمناقشة وذلك فيما ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.لجنة الحكم والمناقشة وذلك فيما ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

  ـ التأكد من التزام األقسام العلمية باتساق المقررات مع موضوع الرسالة وتخصص المنح.ـ التأكد من التزام األقسام العلمية باتساق المقررات مع موضوع الرسالة وتخصص المنح.55
  ..تمت االحاطةتمت االحاطة  ::القرارالقرار

  : : ((ماجستيرماجستير))  نح درجة علميةنح درجة علميةمم  33//33
الباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية   الشكريالشكريإسالم محمد حسين إسالم محمد حسين الباحث/ الباحث/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

بات بات تدريتدريتأثير تأثير   ""الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض منح سياداته درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض منح سياداته درجة الماجستير في التربية الرياضية في موضوع بعنوان 
الموافق الموافق   السبتالسبت" حيث تم مناقشة الرسالة يوم " حيث تم مناقشة الرسالة يوم القدرات البدنية الخاصة علي بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمينالقدرات البدنية الخاصة علي بعض المتغيرات المهارية والفسيولوجية للمالكمين

  م.م.20120199//55//44
  الباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية درجة الماجستيرالباحث بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية درجة الماجستير  الشكريالشكريإسالم محمد حسين إسالم محمد حسين الباحث/ الباحث/ علي منح علي منح   الموافقةالموافقة  ::القرارالقرار

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.في التربية الرياضية في التربية الرياضية 
  (: (: ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  44//33

ية ية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربالمنازالت والرياضات المائية بكلية التربنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  طارق محمد كمال عبد الموليطارق محمد كمال عبد المولي  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تقويم األداء التنظيمي تقويم األداء التنظيمي " "   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 

  . . ""لالتحاد المصري للمصارعة في ضوء معايير الجودة الشاملةلالتحاد المصري للمصارعة في ضوء معايير الجودة الشاملة
عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن يرفع   الثانيةالثانيةاعة اعة م السم الس99201201//55//77الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار

  الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات سم سم بقبق( ( دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه))  بمراحل الدراسات العليابمراحل الدراسات العليا  مناقشة الخطة الدراسية ولجان التصحيحمناقشة الخطة الدراسية ولجان التصحيح  55//33

  ::مم92019201م/م/82018201دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني والرابع للعام الجامعي دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني والرابع للعام الجامعي ئية ئية والرياضات الما والرياضات الما 
  ::((دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه))  أواًل: الخطة الدراسية بمراحل الدراسات العلياأواًل: الخطة الدراسية بمراحل الدراسات العليا

  ((22جدول )جدول )
  م م 20120199م/م/82018201دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   ((ـ سباحةـ سباحة  دبلوم التربية الرياضية تخصص )مصارعةدبلوم التربية الرياضية تخصص )مصارعة

  الدبلومالدبلوم
رمز رمز 
  التخصصالتخصص  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  المقررالمقرر

عدد عدد 
  الطالبالطالب

  المقرر الدراسيالمقرر الدراسينوع نوع 
الساعات الساعات 
  المعتمدةالمعتمدة

  الساعات التدريسيةالساعات التدريسية
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  المنازالتالمنازالت

30573057  
االختبارات والمقاييس في االختبارات والمقاييس في 

  رياضة التخصصرياضة التخصص

  11  مصارعةمصارعة

    

OO  

  
  

22  
11  

  

  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة

  عمرو جعفرعمرو جعفر  //دد..مم..أأ  11

تدريب الناشئين في رياضة تدريب الناشئين في رياضة   40574057
  التخصصالتخصص

OO  22  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

90579057  
اإلعداد البدني في رياضة اإلعداد البدني في رياضة 

  التخصصالتخصص
OO  22  

  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  11

اإلعداد المهارى في رياضة اإلعداد المهارى في رياضة   80578057
  التخصصالتخصص

OO  22  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  فرجفرج  رشارشا  //دد..مم..أأ  11

الرياضات الرياضات 
  المائيةالمائية

03570357  
االختبارات والمقاييس في االختبارات والمقاييس في 

  رياضة التخصصرياضة التخصص

  33  سباحةسباحة

OO  22  
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  11

  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11

تدريب الناشئين في رياضة تدريب الناشئين في رياضة   13571357
  التخصصالتخصص

OO  22  
  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  11

53575357  
اإلعداد البدني في رياضة اإلعداد البدني في رياضة 

  التخصصالتخصص
OO  22  

  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  11

  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11

اإلعداد المهارى في رياضة اإلعداد المهارى في رياضة   63576357
  التخصصالتخصص

OO  22  
  د/ أحمد عبد الحكيمد/ أحمد عبد الحكيم  أأ  11
  مصطفيمصطفيأ.د/ مني أ.د/ مني   11

  ((11جدول )جدول )
  مم92019201م/م/82018201ماجستير التربية الرياضية دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ماجستير التربية الرياضية دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

رمز رمز   ماجستير ماجستير 
  القسمالقسم

رمز رمز 
  المقررالمقرر

عدد عدد   التخصصالتخصص  الدراسيالدراسي  المقررالمقرر
  الطالبالطالب

  الدراسيالدراسي  نوع المقررنوع المقرر
  الساعاتالساعات
  المعتمدةالمعتمدة

  التدريسيةالتدريسية  الساعاتالساعات
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
ري ري اختيااختيا

  سامسام  أأ
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  المنازالتالمنازالت

  OO      ((11البحث العلمي )البحث العلمي )  30623062  ص.تص.ت

  

  

  

22  
11  

  

  محمد عبد العظيممحمد عبد العظيمأ.د/ أ.د/ 
  فتحي توفيقفتحي توفيقأ.م.د/ أ.م.د/     11

  م.مم.م

30673067  
قراءات في برامج التدريب قراءات في برامج التدريب 

  لرياضة التخصصلرياضة التخصص

  22  مالكمةمالكمة

  

OO  22  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  اسر الوراقىاسر الوراقىأ.م.د/ يأ.م.د/ ي  11

  OO  22  11  ك بوكسك بوكسييكك
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

  OO  22  11  مصارعةمصارعة
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  OO  22  11  جودوجودو
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  11
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

كمال كمال 
  اجساماجسام

11  OO  22  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  OO  22  55  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  11
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  11

  OO  22  44  كاراتيهكاراتيه
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

40674067  
قراءات في مشكالت رياضة قراءات في مشكالت رياضة 

  التخصصالتخصص

  OO  22  22  مالكمةمالكمة
  د/ أحمد سعيدد/ أحمد سعيدأ.أ.  11
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

  OO  22  11  كيك بوكسكيك بوكس
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

  OO  22  11  مصارعةمصارعة
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  OO  22  11  جودوجودو
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  11
  ر الوراقىر الوراقىأ.م.د/ ياسأ.م.د/ ياس  11

كمال كمال 
  جسامجسام  

11  OO  22  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  OO  22  55  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  11
  مني كمالمني كمالأ.م.د/ أ.م.د/   11

  OO  22  44  كاراتيهكاراتيه
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

50675067  
  تكنولوجيا تعليم وتدريبتكنولوجيا تعليم وتدريب

  رياضة التخصصرياضة التخصص

  22  مالكمةمالكمة

  

OO  22  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

  OO  22  11  كيك بوكسكيك بوكس
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

  OO  22  11  مصارعةمصارعة
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

  OO  22  11  جودوجودو
  حليم معاذحليم معاذأ.د/ عبد الأ.د/ عبد ال  11
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

كمال كمال 
  OO  22  11  اجساماجسام

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  OO  22  55  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  11
  أ.م.د/ رشا فرجأ.م.د/ رشا فرج  11

  OO  22  44  كاراتيهكاراتيه
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  عفرعفرأ.م.د/ عمرو جأ.م.د/ عمرو ج  11

  ((11تابع جدول )تابع جدول )
  م م 92019201م/م/82018201مرحلة ماجستير التربية الرياضية تخصص )سباحة( دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي مرحلة ماجستير التربية الرياضية تخصص )سباحة( دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

رمز رمز   ماجستير ماجستير 
  القسمالقسم

رمز رمز 
عدد عدد   التخصصالتخصص  الدراسيالدراسي  المقررالمقرر  المقررالمقرر

  الطالبالطالب

  الدراسيالدراسي  نوع المقررنوع المقرر
    ساعاتساعات
  معتمدةمعتمدة

  التدريسيةالتدريسية  الساعاتالساعات
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  سامسام  أأ
اجباري اجباري 

  قسمقسم
تياري تياري   اا

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  محمد عبد العظيممحمد عبد العظيمأ.د/ أ.د/     OO        22  11      ((11البحث العلمي )البحث العلمي )  30623062  ص.تص.تالرياضات الرياضات 



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 5 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  فتحي توفيقفتحي توفيقأ.م.د/ أ.م.د/     11  المائيةالمائية

  م.مم.م

03670367  
قراءات في برامج التدريب قراءات في برامج التدريب 

  لرياضة التخصصلرياضة التخصص
  55  سباحةسباحة

  

  

OO  22  
  ييأ.د/ مني مصطفأ.د/ مني مصطف  11
  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11

13671367  
قراءات في مشكالت رياضة قراءات في مشكالت رياضة 

  التخصصالتخصص
  OO  22  55  احةاحةببسس

  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  11

53675367  
قراءات في قيادة التدريب قراءات في قيادة التدريب 

  OO  22    55  سباحةسباحة  والمنافسات لرياضة التخصصوالمنافسات لرياضة التخصص
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  11
  حمد عبد الحكيمحمد عبد الحكيمأ.د/ أأ.د/ أ  11

  ((33جدول )جدول )
  م م 92019201م/م/82018201ماجستير التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كاراتيه ـ مبارزة ـ جودو ـ مصارعة( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي ماجستير التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كاراتيه ـ مبارزة ـ جودو ـ مصارعة( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي 

  ماجستير ماجستير 
  رمزرمز

  القسم القسم 
رمز رمز 
  المقررالمقرر

  التخصصالتخصص  الدراسيالدراسي  المقررالمقرر
عدد عدد 
  الطالبالطالب

  الدراسيالدراسي  نوع المقررنوع المقرر
    ساعاتساعات
  معتمدةمعتمدة

  التدريسيةالتدريسية  اعاتاعاتالسالس
اجباري اجباري   بالتدريسبالتدريسالقائم القائم 

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  المنازالتالمنازالت

  الطالب لم يحضر للكلية نهائيًا الطالب لم يحضر للكلية نهائيًا 
الكاديمي الكاديميولم يسجل استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا   11  مالكمةمالكمة  ولم يسجل استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا

  

OO  

    

  

  رعاية الشباب رعاية الشباب   55625562  ص.تص.ت

  OO  11  كاراتيه كاراتيه 
22  

11  

  

  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيز  //أ.دأ.د
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  22  البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(  65626562  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  طالب لم يحضر للكلية نهائياً طالب لم يحضر للكلية نهائياً 
الكاديمي الكاديميولم يسجل استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا   ولم يسجل استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا

  OO  22  مبارزة مبارزة 

  

  22  قراءات متقدمة في التدريب الرياضيقراءات متقدمة في التدريب الرياضي  32613261  ححط.د.ط.د.
11  

  
  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/ 

  محمد زكيمحمد زكيأ.د/ أ.د/   11

  11  22  تطبيقات في برامج التدريب الرياضيتطبيقات في برامج التدريب الرياضي  42614261  ط.د.حط.د.ح
  محمد زكيمحمد زكيأ.د/ أ.د/   11
  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/   11

  طالبان لم يحضرا للكلية نهائيًا طالبان لم يحضرا للكلية نهائيًا 
  تسجيل مقررات مع المرشد االكاديميتسجيل مقررات مع المرشد االكاديميولم يسجلوا استمارة ولم يسجلوا استمارة 

  وطالب يدرس مقررات دورة الربيع الفصل الدراسي الثانيوطالب يدرس مقررات دورة الربيع الفصل الدراسي الثاني
    OO  33  جودوجودو

  قراءات متقدمة في التدريب الرياضيقراءات متقدمة في التدريب الرياضي  32613261  ط.د.حط.د.ح

      33  مصارعةمصارعة

22  
11  

  

  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/ 
  محمد زكيمحمد زكيأ.د/ أ.د/   11

  22  قراءات في االنتقاء وتدريب الناشئينقراءات في االنتقاء وتدريب الناشئين  62616261  ط.د.حط.د.ح
  محمد زكيمحمد زكيأ.د/ أ.د/   11
  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/   11

  22  مدخل األندية الصحيةمدخل األندية الصحية  62636263  ع.صع.ص
  عبد الحليم يوسفعبد الحليم يوسفأ.د/ أ.د/   11
  د/ السيد صالحد/ السيد صالح  11

  22  قراءات في الجودة واالعتمادقراءات في الجودة واالعتماد  44624462  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  أ.م.د/ سماح حالوهأ.م.د/ سماح حالوه  11

  22  رعاية الشباب رعاية الشباب   55625562  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  22  البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(  65626562  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  
  ((33تابع جدول )تابع جدول )

  م م 92019201م/م/82018201( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي ( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي ـ سباحةـ سباحة  بارزة ـ جودو ـ مصارعة بارزة ـ جودو ـ مصارعة ماجستير التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كاراتيه ـ مماجستير التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كاراتيه ـ م

  رمزرمز  ماجستير ماجستير 
  القسم القسم 

رمز رمز 
  المقررالمقرر

عدد عدد   تخصصتخصص  الدراسيالدراسي  المقررالمقرر
  طالبطالب

  الدراسيالدراسي  نوع المقررنوع المقرر
    ساعاتساعات
  معتمدةمعتمدة

  التدريسيةالتدريسية  الساعاتالساعات
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  سمسمقق
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 6 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  م.مم.م  المنازالتالمنازالت

الطالب لم يحضر للكلية نهائياً ولم يسجل الطالب لم يحضر للكلية نهائياً ولم يسجل 
رات مع المرشد رات مع المرشد   استمارة تسجيل مقاستمارة تسجيل مق

  االكاديمياالكاديمي
  11  مالكمةمالكمة

      

      

80678067  
قراءات في قيادة التدريب قراءات في قيادة التدريب 

  والمنافسات لرياضة التخصصوالمنافسات لرياضة التخصص
  OO  22  11  كاراتيه كاراتيه 

11  
  

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى 
  أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ عمرو جعفر   11

نهائياً ولم يسجل نهائياً ولم يسجل   طالب لم يحضر للكليةطالب لم يحضر للكلية
الكاديمي الكاديمياستمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا   استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا

  OO  22  مبارزة مبارزة 
  

80678067  
قراءات في قيادة التدريب قراءات في قيادة التدريب 

  22  ولمنافسات لرياضة التخصصولمنافسات لرياضة التخصص
11  

  
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب

  أ.م.د/ مني كمال أ.م.د/ مني كمال   11
هائياً ولم يسجلوا هائياً ولم يسجلوا طالبان لم يحضرا للكلية نطالبان لم يحضرا للكلية ن

الكاديمي الكاديمياستمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا   استمارة تسجيل مقررات مع المرشد ا
بيع الفصل بيع الفصل   وطالب يدرس مقررات دورة الوطالب يدرس مقررات دورة ال
  الدراسي الثانيالدراسي الثاني

    OO  33  جودوجودو

80678067  
قيادة التدريب قيادة التدريب   قراءات فيقراءات في

  OO  22  33  مصارعةمصارعة  والمنافسات لرياضة التخصصوالمنافسات لرياضة التخصص
11  

  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة

  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  ((33ل )ل )جدو جدو تابع تابع 
  م م 92019201م/م/82018201ماجستير التربية الرياضية تخصص )سباحة( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي ماجستير التربية الرياضية تخصص )سباحة( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي 

  ماجستير ماجستير 
  رمزرمز

  القسم القسم 
رمز رمز 
  تخصصتخصص  الدراسيالدراسي  المقررالمقرر  المقررالمقرر

عدد عدد 
  طالبطالب

ساعا ساعا   الدراسيالدراسي  نوع المقررنوع المقرر
  تت

  معتمدةمعتمدة

  التدريسيةالتدريسية  الساعاتالساعات
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  قسامقسامأأ
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

الرياضات الرياضات 
  المائيةالمائية

  طالبان لم يحضرا للكلية نهائيًا طالبان لم يحضرا للكلية نهائيًا 
  ولم يسجلوا استمارة تسجيل مقررات مع المرشد االكاديميولم يسجلوا استمارة تسجيل مقررات مع المرشد االكاديمي

  77  سباحةسباحة

  

OO  

  

  

  

  22  التغذية والصحة الرياضيةالتغذية والصحة الرياضية  72637263  ع.صع.ص
11  

  

  عبد الحليم يوسفعبد الحليم يوسفأ.د/ أ.د/ 
  د/ السيد صالحد/ السيد صالح  11

  22  مدخل األندية الصحيةمدخل األندية الصحية  62636263  ع.صع.ص
  عبد الحليم يوسفعبد الحليم يوسفأ.د/ أ.د/   11
  د/ السيد صالحد/ السيد صالح  11

  41614161  ط.د.حط.د.ح
النمو المهني في التربية الرياضية النمو المهني في التربية الرياضية 

  )إعداد المعلم()إعداد المعلم(
22  

11    
11    

  22  المنشآت واإلمكانات الرياضية المدرسيةالمنشآت واإلمكانات الرياضية المدرسية  81618161  ط.د.حط.د.ح
11    
11    

  22  رعاية الشباب رعاية الشباب   55625562  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  22  البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(البرامج الترويحية )الترويح الرياضي(  65626562  ص.تص.ت
  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/   11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

  م.مم.م

طالبان لم يحضرا للكلية نهائياً ولم يسجلوا استمارة طالبان لم يحضرا للكلية نهائياً ولم يسجلوا استمارة 
الكاديميتسجيل مقتسجيل مق الكاديميررات مع المرشد ا   ررات مع المرشد ا

  OO    77  سباحةسباحة
  

63676367  
ضة ضة ااالتحليل الحركي لمهارات ريالتحليل الحركي لمهارات ري

  22  التخصصالتخصص
11  

  
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي

  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  11

  
  

  ( ( 44جدول )جدول )
  م م 92019201م/م/8201 8201 اني للعام الجامعي اني للعام الجامعي دكتوراه الفلسفة في  التربية الرياضية تخصص )مصارعة ـ مبارزة ـ كاراتيه( دورة الربيع الفصل الدراسي الثدكتوراه الفلسفة في  التربية الرياضية تخصص )مصارعة ـ مبارزة ـ كاراتيه( دورة الربيع الفصل الدراسي الث

دكتوراه دكتوراه 
  الفلسفةالفلسفة

رمز رمز 
    القسمالقسم

رمز رمز 
  التخصصالتخصص  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  المقررالمقرر

عدد عدد 
  الطالبالطالب

  لدراسيلدراسي  المقرر المقرر نوع نوع 
ساعات  ساعات  
  معتمدةمعتمدة

  الساعات التدريسيةالساعات التدريسية
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  OO        22  11    ((22إحصاء متقدم )إحصاء متقدم )  10721072  ص.تص.ت  المنازالتالمنازالت
  محمد الباقيريمحمد الباقيريأ.د/ أ.د/   11
  أحمد عزبأحمد عزبأ.د/ أ.د/   11



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 7 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

20722072  
االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية 

((22))    OO  22  
11  

  
  وائل قنديلوائل قنديلأ.د/ أ.د/ 

  أ.م.د/ مشيرة العجميأ.م.د/ مشيرة العجمي  11

  م.مم.م

30773077  
حلقات بحث في تخطيط حلقات بحث في تخطيط 
الموسم الرياضي لرياضة الموسم الرياضي لرياضة 

  ((22التخصص )التخصص )

  11  رعةرعةمصامصا

  

OO  22  11  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  OO  22  11  11  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  11
  أ.م.د/ رشا فرجأ.م.د/ رشا فرج  11

  OO  22  11  11  كاراتيهكاراتيه
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

50775077  
تطبيقات في مشكالت رياضة تطبيقات في مشكالت رياضة 

  ((22التخصص )التخصص )

  OO  22  11  11  مصارعةمصارعة
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

  OO  22  11  11  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  11
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  11

  OO  22  11  11  كاراتيهكاراتيه
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

  ( ( 55جدول )جدول )
  م م 92019201م/م/82018201)مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ كونغ فو ـ كاراتيه( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي  )مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ كونغ فو ـ كاراتيه( دورة الربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي  دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص 

دكتوراه دكتوراه 
  الفلسفةالفلسفة

رمز رمز 
    القسمالقسم

رمز رمز 
عدد عدد   المقرر الدراسيالمقرر الدراسي  المقررالمقرر

  الطالبالطالب

  المقرر الدراسيالمقرر الدراسينوع نوع 
ساعات  ساعات  
  معتمدةمعتمدة

  الساعات التدريسيةالساعات التدريسية
القائم القائم 
اجباري اجباري   بالتدريسبالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  المنازالتالمنازالت

  قراءات متقدمة في الجودة واالعتمادقراءات متقدمة في الجودة واالعتماد  44724472  ص.تص.ت

  11  مالكمةمالكمة

  

OO  

    

22  
  فتحي توفيقفتحي توفيقد/ د/ م.م.أ.أ.    11

  أ.م.د/ سماح حالوهأ.م.د/ سماح حالوه    11

  22  قراءات متقدمة في االختبارات الحركيةقراءات متقدمة في االختبارات الحركية  83718371  ط.د.حط.د.ح
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11
  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11

  التحليل النوعي والكميالتحليل النوعي والكمي  93719371  ط.د.حط.د.ح
كمال كمال 
  اجساماجسام

11  OO  
22  

  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11

  22  قراءات متقدمة في االختبارات الحركيةقراءات متقدمة في االختبارات الحركية  83718371  ط.د.حط.د.ح
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11
  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11

  التحليل النوعي والكميالتحليل النوعي والكمي  93719371  ححط.د.ط.د.

  OO  22  جودوجودو
22  

  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11

  22  قراءات متقدمة في االختبارات الحركيةقراءات متقدمة في االختبارات الحركية  83718371  ط.د.حط.د.ح
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11
  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11

  قراءات متقدمة في الجودة واالعتمادقراءات متقدمة في الجودة واالعتماد  44724472  ص.تص.ت
غ غ كونكون
  فوفو

11  OO  
22  

  فتحي توفيقفتحي توفيقد/ د/ م.م.أ.أ.    11
  أ.م.د/ سماح حالوهأ.م.د/ سماح حالوه    11

  22  قراءات متقدمة في االختبارات الحركيةقراءات متقدمة في االختبارات الحركية  83718371  ط.د.حط.د.ح
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/     11
  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/     11

  ص.تص.ت
15721572  

  المنشآت والمؤسسات الترويحية المنشآت والمؤسسات الترويحية 

  OO  11  كاراتيهكاراتيه
22  

  زيززيزلبيب عبد العلبيب عبد العأ.د/ أ.د/     11
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي    11

  22  قراءات متقدمة في االنتقاء وتدريب الناشئينقراءات متقدمة في االنتقاء وتدريب الناشئين  03710371  ط.د.حط.د.ح
  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/     11
  أ.د/ محمد زكيأ.د/ محمد زكي    11

  ( ( 55جدول ) جدول ) تابع تابع 
  م م 92019201م/م/82018201لربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي  لربيع الفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي  دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ كونغ فو ـ كاراتيه( دورة ادكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية تخصص )مالكمة ـ كمال اجسام ـ جودو ـ كونغ فو ـ كاراتيه( دورة ا

دكتوراه دكتوراه 
  الفلسفةالفلسفة

رمز رمز 
    القسمالقسم

رمز رمز 
  المقررالمقرر

  المقرر الدراسيالمقرر الدراسي
تخصتخص
  صص

عدد عدد 
  طالبطالب

  المقرر الدراسيالمقرر الدراسينوع نوع 
ساعات  ساعات  
  معتمدةمعتمدة

  الساعات التدريسيةالساعات التدريسية
اجباري اجباري   القائم بالتدريسالقائم بالتدريس

  كليةكلية
اختياري اختياري 

  أقسامأقسام
اجباري اجباري 

  قسمقسم
اختياري اختياري 

  تطبيقيتطبيقي  نظرينظري  قسمقسم

  10771077  م.مم.م  منازالتمنازالت
قراءات متقدمة في الميكانيكا الحيوية قراءات متقدمة في الميكانيكا الحيوية 

  لرياضة التخصصلرياضة التخصص

  11  مالكمةمالكمة
    

OO  
  

22  
11  

  

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

كمال كمال 
  OO  22  11  اجساماجسام

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 8 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  OO  22  22  جودوجودو
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  11
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  11

كونغ كونغ 
  OO  22  11  فوفو

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

  OO  22  11  كاراتيهكاراتيه
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  11

  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

70777077  
حلقات بحث في قيادة التدريب حلقات بحث في قيادة التدريب 
  ((22والمنافسات في رياضة التخصص )والمنافسات في رياضة التخصص )

  11  ةةمالكممالكم

  

OO  22  11  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  11

كمال كمال 
  OO  22  11  11  اجساماجسام

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11
  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

  OO  22  11  22  جودوجودو
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  11
  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  11

كونغ كونغ 
  فوفو

11  OO  22  11  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  11

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  11

  OO  22  11  11  كاراتيهكاراتيه
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  11

  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  11

رياضات رياضات 
  مائيةمائية

  المنشآت والمؤسسات الترويحية المنشآت والمؤسسات الترويحية   15721572  ص.تص.ت

  OO  11  سباحةسباحة

  

22  
11  

  

  لبيب عبد العزيزلبيب عبد العزيزأ.د/ أ.د/ 
  د/ رقية مهديد/ رقية مهدي  11

متقدمة في االنتقاء وتدريب متقدمة في االنتقاء وتدريب   قراءاتقراءات  03710371  ط.د.حط.د.ح
  22  الناشئين الناشئين 

  أحمد الشافعيأحمد الشافعيأ.د/ أ.د/   11
  أ.د/ محمد زكيأ.د/ محمد زكي  11

  التحليل النوعي والكميالتحليل النوعي والكمي  93719371  ط.د.حط.د.ح

  OO  11  غطسغطس
22  

  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/   11
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/   11

  22  قراءات متقدمة في االختبارات الحركيةقراءات متقدمة في االختبارات الحركية  83718371  ط.د.حط.د.ح
  خالد شافعخالد شافعأ.د/ أ.د/   11
  سعيد عبد الرشيدسعيد عبد الرشيدأ.د/ أ.د/   11

  م.مم.م
13771377  

قراءات متقدمة في الميكانيكا الحيوية قراءات متقدمة في الميكانيكا الحيوية 
  لرياضة التخصصلرياضة التخصص

  11  سباحةسباحة

  
OO  22  

  أ.د/ منى مصطفىأ.د/ منى مصطفى  11
  أ.د/ احمد عبد الحكيمأ.د/ احمد عبد الحكيم  11  11  غطسغطس

73777377  
حلقات بحث في قيادة التدريب حلقات بحث في قيادة التدريب 
  ((22والمنافسات في رياضة التخصص )والمنافسات في رياضة التخصص )

  11  سباحةسباحة
  OO  22  11  

  أ.د/ احمد عبد الحكيمأ.د/ احمد عبد الحكيم  11
  أ.د/ منى مصطفىأ.د/ منى مصطفى  11  11  غطسغطس

  
  
  
  
  
  
  

  ::((دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه))  بمراحل الدراسات العليا بمراحل الدراسات العليا     ثانيًا: لجان التصحيحثانيًا: لجان التصحيح
  ( ( 22جدول )جدول )

  م م 9201 9201 م / م / 82018201لجان التصحيح مرحلة الدبلوم الفصل الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي لجان التصحيح مرحلة الدبلوم الفصل الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي 

  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    المقررالمقرر  القسمالقسمرمز  رمز  

  م.مم.م

االختبارات والمقاييس االختبارات والمقاييس 
  في رياضة التخصصفي رياضة التخصص

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  ارعةارعةصصمم  ((30573057))
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((03570357))

تدريب الناشئين في تدريب الناشئين في 
  ة التخصصة التخصصرياضرياض

  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((40574057))
  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  احةاحة  سس  ((23572357))

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((80578057))اإلعداد البدني في اإلعداد البدني في 



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من  - 9 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  مصطفيمصطفيأ.د/ مني أ.د/ مني   سباحةسباحة  ((53575357))  تخصصتخصص  رياضة ارياضة ا
اإلعداد المهارى في اإلعداد المهارى في 
  رياضة التخصصرياضة التخصص

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة  ((90579057))
  أ.م.د/ مني كملأ.م.د/ مني كمل  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة  ((63576357))

  (  (  11جدول )جدول )
  م م 92019201م / م / 8201 8201 الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي   لجان تصحيح مرحلة الماجستير الفصللجان تصحيح مرحلة الماجستير الفصل

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

  م.مم.م

قراءات في برامج التدريب لرياضة قراءات في برامج التدريب لرياضة 
  التخصصالتخصص

((30673067))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  .د/ ياسر الوراقى.د/ ياسر الوراقىأ.مأ.م  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيك بوكسكيك بوكس
  الحليم معاذالحليم معاذ      أ.د/ عبأ.د/ عب  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسامكمال اجسام
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  مد عزبمد عزبأ.د/ أح أ.د/ أح   مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((03670367))

قراءات في مشكالت رياضة قراءات في مشكالت رياضة 
  التخصصالتخصص

((40674067))  

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

  أحمد عمارةأحمد عمارةأ.د/  أ.د/    محمد االشرممحمد االشرم      أ.دأ.د  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسامكمال اجسام
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أحمد عزبأحمد عزب      أ.دأ.د  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة  ((23672367))

تكنولوجيا تعليم وتدريب رياضة تكنولوجيا تعليم وتدريب رياضة 
  التخصصالتخصص

((50675067))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  حمد سعيدحمد سعيدأ.د/ أأ.د/ أ  مالكمةمالكمة
  د عيدد عيدممأ.م.د/ أح أ.م.د/ أح   أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كيك بوكسكيك بوكس
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو

  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسامكمال اجسام
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

قراءات في قيادة التدريب قراءات في قيادة التدريب 
  والمنافسات لرياضة التخصصوالمنافسات لرياضة التخصص

  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أحمد عبد الحكيمأحمد عبد الحكيم    //أ.دأ.د  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة  ((53675367))

  
  (  (  33جدول )جدول )

  م م 92019201م / م / 8201 8201 لجان تصحيح مرحلة الماجستير الفصل الدراسي الرابع دورة الربيع للعام الجامعي لجان تصحيح مرحلة الماجستير الفصل الدراسي الرابع دورة الربيع للعام الجامعي 
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    مقررمقرر  رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م

قراءات في قيادة التدريب قراءات في قيادة التدريب 
والمنافسات لرياضة  والمنافسات لرياضة  

  التخصصالتخصص
((80678067))  

        مةمة  مالمال
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  كاراتيهكاراتيه
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
        جودوجودو

  أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.م.د/ ياسر الوراقى  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
التحليل الحركي لمهارات التحليل الحركي لمهارات 

  رياضة التخصصرياضة التخصص
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  حةحةسباسبا  ((136136))

  ( ( 44جدول )جدول )



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 10 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  م م 9201 9201 م / م / 8201 8201 لجان تصحيح مرحلة الدكتوراه الفصل الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي لجان تصحيح مرحلة الدكتوراه الفصل الدراسي الثاني دورة الربيع للعام الجامعي 
  عضو ثالثعضو ثالث  عضو ثانيعضو ثاني  عضو أولعضو أول  التخصصالتخصص  المقررالمقرررمز  رمز    مقرر مقرر   رمز القسمرمز القسم

  م.مم.م

حلقات بحث في تخطيط حلقات بحث في تخطيط 
لرياضة لرياضة     م الرياضيم الرياضيسسالمو المو 
  ((11لتخصص )لتخصص )  

((30773077))  
  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة

  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب    مبارزمبارز
  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

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

((50775077))  
  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  مصارعةمصارعة
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  مبارزةمبارزة
  أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه

  (  (  55جدول )جدول )
  م  م  9201 9201 م / م / 82 82 0101لجان تصحيح مرحلة الدكتوراه الفصل الدراسي الرابع دورة الربيع للعام الجامعي لجان تصحيح مرحلة الدكتوراه الفصل الدراسي الرابع دورة الربيع للعام الجامعي 

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

  م.مم.م

قراءات متقدمة في قراءات متقدمة في 
الميكانيكا الحيوية لرياضة الميكانيكا الحيوية لرياضة 

  التخصصالتخصص

    ((20772077))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  وراقى وراقى أ.م.د/ ياسر الأ.م.د/ ياسر ال  أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ أحمد عمارة   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسام كمال اجسام 

  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ أحمد عمارة   أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو

  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  راتيهراتيه  كك

((23772377))  
  أ.د/ أحمد عمارةأ.د/ أحمد عمارة  لحكيملحكيمأ.د/ أحمد عبد اأ.د/ أحمد عبد ا  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  غطسغطس

حلقات بحث في قيادة حلقات بحث في قيادة 
التدريب والمنافسات في التدريب والمنافسات في 

  ((11رياضة التخصص )رياضة التخصص )

    ((70777077))  

  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  مالكمةمالكمة
  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى     أ.د/ محمد االشرمأ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كمال اجسام كمال اجسام 

  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ محمد االشرم أ.د/ محمد االشرم   أ.د/ عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم معاذ  جودوجودو
  أ.م.د/ أحمد عيدأ.م.د/ أحمد عيد  أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.م.د/ ياسر الوراقى   أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد  كونغ فوكونغ فو
  أ.د/ أحمد عزبأ.د/ أحمد عزب  أ.م.د/ عمرو جعفرأ.م.د/ عمرو جعفر  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارىأ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى  كاراتيهكاراتيه

((73777377))  
  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ رشا فرج   د عبد الحكيمد عبد الحكيمأ.د/ أحمأ.د/ أحم  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  سباحةسباحة
  أ.م.د/ مني كمالأ.م.د/ مني كمال  أ.د/ مني مصطفيأ.د/ مني مصطفي  أ.د/ أحمد عبد الحكيمأ.د/ أحمد عبد الحكيم  غطسغطس

  
  
  
  

  ( ( 66جدول )جدول )
  بيان بعدد مواد التصحيح للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  بيان بعدد مواد التصحيح للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  

  م م 92019201م /  م /  8201 8201 الربيع للعام الجامعي الربيع للعام الجامعي   لمرحلة الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( دورةلمرحلة الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( دورة
    مواد التصحيحمواد التصحيح  الصفةالصفة  االسماالسم  الشعبةالشعبة  مم

  
  مواد التصحيحمواد التصحيح  الصفةالصفة  االسماالسم  الشعبةالشعبة  مم

  ((55))  أ.م.دأ.م.د  ياسر الوراقىياسر الوراقى  مالكمةمالكمة  88  ((55))  أ.د )رئيس القسم(أ.د )رئيس القسم(  أحمد سعيد أحمد سعيد   مالكمةمالكمة  22
  ((55))  أ.م.دأ.م.د  مني كمالمني كمال  مبارزةمبارزة  99  ((55))  أ.د )وكيل الدراسات العليا(أ.د )وكيل الدراسات العليا(  أحمد عزبأحمد عزب  مبارزةمبارزة  11
  ((55))  أ.م.دأ.م.د  رشا فرج  رشا فرج    مبارزةمبارزة  0202  ((55))  أ.دأ.د  مني مصطفي مني مصطفي   سباحةسباحة  33
  ((55))  أ.م.دأ.م.د  إبراهيم اإلبيارىإبراهيم اإلبيارى  كاراتيهكاراتيه  2222  ((55))  أ.دأ.د  أحمد عمارةأحمد عمارة  مصارعةمصارعة  44
  ((55))  أ.م.دأ.م.د  أحمد عيدأحمد عيد  مالكمةمالكمة  1212  ((55))  أ.دأ.د  عبد الحليم معاذعبد الحليم معاذ  جودوجودو  55
  ((55))  أ.م.دأ.م.د  عمرو جعفرعمرو جعفر  كاراتيهكاراتيه  3232  ((55))  أ.دأ.د  أحمد عبد الحكيمأحمد عبد الحكيم  سباحةسباحة  66
            ((55))  أ.د متفرغأ.د متفرغ  محمد االشرممحمد االشرم  مصارعةمصارعة  77

  
  ..ومجلس الكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةومجلس الكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة  للدراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية الموافقة ويرفع الموضوع الموافقة ويرفع الموضوع   ::القرارالقرار



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 11 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  : : تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(  66//33
أستاذ المصارعة بقسم أستاذ المصارعة بقسم   االستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد عمارةلرسالة لرسالة بتقرير صالحية من المشرف األول علي ابتقرير صالحية من المشرف األول علي االطلب المقدم الطلب المقدم 

الدكتور/  الدكتور/  نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي الرسالة نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي الرسالة 
ت المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات,  ت المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات,  بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضا  مدرسمدرسمحمد بيلي إبراهيم بيلي محمد بيلي إبراهيم بيلي 

دراسة تحليلية لمباريات دراسة تحليلية لمباريات " " بعنوان بعنوان  أحمد السيد عبيد السيدأحمد السيد عبيد السيدللباحث/ للباحث/ وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير 
ة وبعد تقديم هيئة األشراف ة وبعد تقديم هيئة األشراف لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضيلنيل درجة الماجستير في التربية الرياضي  ""  مم61026102المصارعة الرومانية أولمبياد ريودي جانيرو المصارعة الرومانية أولمبياد ريودي جانيرو 

  باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي جاء فيه:باإلجماع تقرير صالحية 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   تتسائل جمع البيانات والمعالجا سائل جمع البيانات والمعالجا واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, وو واختيار منهج ومجتمع وعينة البحث, والدراسة االستطالعية واألساسية, وو 
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.
  لحكم والمقدمة من سيادتهم وهم: لحكم والمقدمة من سيادتهم وهم: الموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة واالموافقة علي تشكيل لجنة المناقشة وا  ::القرارالقرار

أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية أستاذ المصارعة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية   االستاذ الدكتور / أحمد عبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور / أحمد عبد الحميد عمارةـ ـ 22
    )مشرفًا()مشرفًا(جامعة مدينة السادات. جامعة مدينة السادات. 

كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية   المائيةالمائيةنظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم أستاذ المصارعة المتفرغ بقسم   األستاذ الدكتور / محمد نبوي االشرماألستاذ الدكتور / محمد نبوي االشرم  ــ11
      )مناقشًا()مناقشًا(جامعة مدينة السادات. جامعة مدينة السادات. 

قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كلية التربية قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كلية التربية وقائم بعمل رئيس وقائم بعمل رئيس   مساعد مساعد أستاذ أستاذ   هيثم أحمد إبراهيم محمد زلطهيثم أحمد إبراهيم محمد زلطاألستاذ الدكتور / األستاذ الدكتور /   ــ33
      قشًا(قشًا()منا)منا. . بنها بنها جامعة جامعة للبنين للبنين الرياضية الرياضية 

  وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لقسم الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  : : شئون التعليم والطالب شئون التعليم والطالب : : رابعاً رابعاً 
والجلسات العملية والشفهية والجلسات العملية والشفهية والمنتدبين والمنتدبين تشكيل لجنة الممتحنين العامة )اللجنة العلمية( وكذلك لجان الممتحنين من الداخل والخارج تشكيل لجنة الممتحنين العامة )اللجنة العلمية( وكذلك لجان الممتحنين من الداخل والخارج   22//44

المائية المائية   المنازالت والرياضاتالمنازالت والرياضاتنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم يح والتخلفات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس يح والتخلفات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ولجان مواد التصحولجان مواد التصح
  م بنظام الالئحة )الجديدة ـ القديمة( لمرحلة البكالوريوس:م بنظام الالئحة )الجديدة ـ القديمة( لمرحلة البكالوريوس:92019201م/م/82018201لمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي لمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

  ( ( 11جدول )جدول )
  م م 9102 9102 م/ م/ 81028102ية( بالقسم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ية( بالقسم للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  لجنة السادة الممتحنين العامة )اللجنة العلملجنة السادة الممتحنين العامة )اللجنة العلم

 الصفة االسم م الصفة االسم م الصفة االسم م

 )كاراتيه(  عضواً  أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى 22 )مبارزة(  عضواً  أ.د/ أحمد عزب 6 رئيس اللجنة )مالكمة( أحمد سعيدأ.د/   2

 )مالكمة(  عضواً  أ.م.د/ أحمد كمال 21 )مصارعة(  عضواً  االشرم  محمدأ.د/   7 عضوًا )سباحة( أ.د/ مني مصطفي 1
 )كاراتيه(  عضواً  عمرو جعفرأ.م.د/   23 )مالكمة(  عضواً  أ.م.د/ ياسر الوراقى 8 )مصارعة(  عضواً  أ.د/ أحمد عمارة 3

    )مبارزة(  عضواً  أ.م.د/ مني كمال 9 )جودو(  عضواً  أ.د/ عبد الحليم معاذ 4
    )مبارزة(  عضواً  أ.م.د/ رشا فرج  20 )سباحة(  عضواً  لحكيمعبد اأ.د/ أحمد  5

  ( ( 22جدول )جدول )
  م الالئحة الجديدة م الالئحة الجديدة 9102 9102 م/ م/ 8102 8102 بيان بأسماء السادة الممتحنين من الخارج لالمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  بيان بأسماء السادة الممتحنين من الخارج لالمتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 12 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

 الجامعة الكلية القسم الدرجة العلمية االسم م المقرر الفرقة

اولي 
 بنات

 الزقازيق  التربية الرياضية بنات الرياضات المائية والمنازالت أستاذ السباحة أ.د/ نادية محمد طاهر شوشة 2 (1سباحة )
 الزقازيق  التربية الرياضية بنات الرياضات المائية والمنازالت أستاذ السباحة أ.د/ نادية محمد طاهر شوشة 1 (1غطس )
 االسكندرية التربية الرياضية بنات التدريب الرياضي وعلوم الحركة ستاذ المبارزة المتفرغأ أ.د/ محروسة علي حسن 3 (2سالح )
 حلوان التربية الرياضية بنات المنازالت والرياضات الفردية أستاذ تدريب الكاراتيه أ.د/ أمل فاروق علي سالم 4 كاراتيه

اولي 
 بنين

 االسكندرية كلية التربية الرياضية قسم التدريب الرياضي ب الرياضات المائيةأستاذ تدري أ.د/ حسين علي عبد السالم 5 (1سباحة )
 االسكندرية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ السباحة المتفرغ أ.د/ أشرف عدلي إبراهيم 6 (1غطس )
 الزقازيق  التربية الرياضية بنين  المنازالت والرياضات الفردية رزة أستاذ المبا وائل جالل األسيوطي عبد المقصودأ.د/   7 (2سالح )
 طنطا التربية الرياضية  تدريب المنازالت والرياضات الفردية أستاذ المالكمة  أ.د/ شريف فؤاد الجرواني 8 (2مالكمة )

ثانية 
 بنات

 االسكندرية التربية الرياضية بنات التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ رياضات مائية المتفرغ أ.د/ جليلة حسن محمد إبراهيم 9 (4سباحة )
 االسكندرية التربية الرياضية بنات التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ رياضات مائية المتفرغ  الحليم  عبد  شفيق  محمود  أ.د/ مها 20 (1بالية مائي )
 االسكندرية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية رعة المتفرغأستاذ المصا أ.د/ محمد رضا حافظ الروبي 22 (1مصارعة )
 الزقازيق  التربية الرياضية بنات الرياضات المائية والمنازالت أستاذ تدريب الجودو محمود  حسين أ.د/ نيفين 21 جودو

ثانية 
 بنين

 االسكندرية التربية الرياضية بنين المائية  الرياضات  دريبت أستاذ رياضات مائية أ.د/ محمد العزب بحيري 23 (4سباحة )
 االسكندرية التربية الرياضية بنين المائية  الرياضات  رئيس قسم تدريب أستاذ رياضات مائية أ.د/ محمد حسن محمد علي 24 (1كرة مائية )
 المنوفية التربية الرياضية  ت والرياضات الفرديةتدريب المنازال أستاذ مساعد  تحي نصار أبو السعد محمد  أ.م.د/   25 (1مصارعة )
 سوهاج التربية الرياضية  التدريب الرياضي وعلوم الحركة أستاذ مساعد   أ.م.د/ أحمد محمد نور الدين إسماعيل 26 جودو

  ( ( 33جدول )جدول )
  م م 9102 9102 م/ م/ 81028102بيان بأسماء السادة المنتدبين بالقسم ومن خارج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  بيان بأسماء السادة المنتدبين بالقسم ومن خارج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 الجامعة الكلية القسم الدرجة العلمية االسم م المقرر الفرقة

 الزقازيق  التربية الرياضية بنات تدريب الرياضات الفردية أستاذ الكاراتيه أ.د/ صفاء صالح علي 2 كاراتيه أولي بنات

 ثانية بنات
 بني سويف التربية الرياضية  قسم المنازالت والرياضات الفرديةقائم بعمل رئيس   أستاذ مساعد  أ.م.د/ سارة محمد نبوي االشرم 1 جودو

 المنصورة التربية الرياضية  التدريب الرياضي مدرس  د/ ريهام محمد نبوي االشرم 3 مصارعة 
 حلوان التربية الرياضية بنات تدريب الرياضات المائية أستاذ مساعد  أ.م.د/ هبة إبراهيم االشقر 4 سباحة ثالثة بنات
 حلوان التربية الرياضية بنين تدريب الرياضات الفردية أستاذ المبارزة المتفرغ أ.د/ إبراهيم نبيل عبد العزيز مراد 5 مبارزة ثالثة بنين
 االسكندرية التربية الرياضية بنين تدريب المنازالت والرياضات الفردية مدرس  قطب  يوسف عيد  د/ أحمد 6 جودو رابعة بنين

  ( ( 44جدول )جدول )
  السادة أعضاء هيئة التدريس من الممتحنين لالمتحانات )العملية ـ الشفهية( + المنتدب والممتحن الخارجي  السادة أعضاء هيئة التدريس من الممتحنين لالمتحانات )العملية ـ الشفهية( + المنتدب والممتحن الخارجي    لجانلجان

  م بنظام الالئحة الجديدة م بنظام الالئحة الجديدة 91029102م/م/81028102للفرقة األولي والثانية )بنين ـ بنات( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي للفرقة األولي والثانية )بنين ـ بنات( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 عضو رابع و ثالثعض عضو ثاني رئيس وعضو أول امتحان لجنة المقرر الفرقة
 عضو خامس

 )ممتحن خارجي(

اولي 
 بنات

سباحة 
(1) 

 أ.د/ نادية شوشة  د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي عملي 2
   د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي شفهي 1

غطس 
(1) 

 دية شوشةأ.د/ نا  د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي عملي 3
   د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي شفهي 4

سالح  
(2) 

 أ.د/ محروسة علي  د/ محمود سالم أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب عملي 5
  د/ محمود سالم أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب شفهي 6

 كاراتيه
 أ.د/ أمل فاروق   أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى صفاء صالح )منتدب(أ.د/   عملي 7
   أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى شفهي 8

اولي 
 بنين

سباحة 
(1) 

 أ.د/ حسين عبد السالم  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم عملي 9
   د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم يشفه 20



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 13 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

غطس 
(1) 

 أ.د/ أشرف عدلي  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم عملي 22
   د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم شفهي 21

سالح  
(2) 

 وائل األسيوطيأ.د/   د/ محمود سالم ج أ.م.د/ رشا فر   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب عملي 23
  د/ محمود سالم أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب شفهي 24

مالكمة 
(2) 

 أ.د/ شريف الجرواني د/ السيد كمال كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد عملي 25
  د/ السيد كمال كمالد/ أحمد أ.م. اقىأ.م.د/ ياسر الور  أ.د/ أحمد سعيد شفهي 26

ثانية 
 بنات

سباحة 
(4) 

 أ.د/ جليلة حسن  أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي عملي 27
   د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي شفهي 28

بالية 
 (1مائي )

 أ.د/ مها شفيق أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( د/ والء العبد ة الدياسطىد/ هب أ.د/ مني مصطفي عملي 29
   د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي شفهي 10

مصارعة 
(1) 

 أ.د/ رضا الروبي د/ محمد بيلي أ.د/ محمد االشرم د/ ريهام االشرم )منتدب( أ.د/ أحمد عمارة عملي 12
  د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة شفهي 11

 جودو
 أ.د/ نفين حسين  أ.د/ أحمد سعيد أ.م.د/ سارة االشرم )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ عملي 13
   أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.د/ عبد الحليم معاذ شفهي 14

ثانية 
 بنين

سباحة 
(4) 

 أ.د/ محمد العزب   د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى د الحكيمأ.د/ احمد عب عملي 15
   د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم شفهي 16

كرة مائية 
(1) 

 أ.د/ محمد حسن   د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم عملي 17
   ند/ عمرو وهدا د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم شفهي 18

مصارعة 
(1) 

 محمد نصار أ.م.د/   د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة عملي 19
  د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة شفهي 30

 جودو
 أحمد إسماعيل  /أ.م.د  أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.د/ عبد الحليم معاذ عملي 32
   أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.د/ عبد الحليم معاذ شفهي 31

  
  
  

  ( ( 55جدول )جدول )
  لجان السادة الممتحنين لالمتحانات العملية للفرقة الثانية والثالثة والرابعة )بنين ـ بنات( بنظام الالئحة القديمة  لجان السادة الممتحنين لالمتحانات العملية للفرقة الثانية والثالثة والرابعة )بنين ـ بنات( بنظام الالئحة القديمة  

 عضو ثالث عضو ثاني رئيس وعضو أول لجنة المقرر الفرقة

 ـ د/ محمود سالم  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ مني كمال د عزبمأ.د/ أح  2 مبارزة بنات  ثانية

 كمال ـ د/ السيد كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 1 كيك بوكسينج أول وثاني  ثالثة

 محمد االشرم ـ أ.م.د/ ياسر الوراقىأ.د/   أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ أحمد سعيد 3 كمال اجسام أول وثاني  ثالثة
 كمال ـ د/ السيد كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 4 مالكمة أول وثاني  ثالثة

 كمال ـ د/ السيد كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 5 مالكمة رابعة أول وثاني

 د/ ربيع سراج ـ د/ محمد بيلي أ.د/ محمد االشرم د عمارةأ.د/ أحم 6 مصارعة أول وثاني  ثالثة

 د/ ربيع سراج ـ د/ محمد بيلي أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة 7 مصارعة رابعة أول وثاني

 ـ د/ محمود سالم  أ.م.د/ رشا فرجـ    أ.م.د/ مني كمال أ.د/ إبراهيم نبيل )منتدب( أ.د/ أحمد عزب 8 مبارزة أول وثاني  ثالثة

 ـ د/ محمود سالم  أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ مني كمال أ.د/ أحمد عزب 9 مبارزة ل وثاني رابعة أ

 أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى د/ أحمد عيد )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ 20 جودو أول وثاني  ثالثة
 فرأ.م.د/ عمرو جع د/ أحمد عيد )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ 22 جودو رابعة أول وثاني

 أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.د/ أحمد سعيد أ.م.د/ عمرو جعفر 21 كاراتيه أول   ثالثة
 أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى 23 كاراتيه رابعة أول وثاني

 د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 24 سباحة وغطس ثانية بنين
 د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 25 احةسب بنات  ثالثة



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 14 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

 د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 26 سباحة أول وثاني  ثالثة
 د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 27 سباحة رابعة أول وثاني

  ( ( 66جدول )جدول )
  الجديدة الجديدة ة ة ـ بنات( بنظام الالئحـ بنات( بنظام الالئح    لجان السادة المصححين للفرق الدراسية االربع )بنينلجان السادة المصححين للفرق الدراسية االربع )بنين

 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني رئيس وعضو أول م المقرر الفرقة

 اولي بنات

 أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 2 (1سباحة )
 )منتدب(  أ.م.د/ هبة االشقر د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 1 (1غطس )
 د/ محمود سالم أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب 3 (2سالح )
  أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ.د/ صفاء صالح )منتدب( 4 كاراتيه

 اولي بنين

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 5 (1سباحة )

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى الحكيم  أ.د/ احمد عبد 6 (1غطس )
 د/ محمود سالم أ.م.د/ رشا فرج   أ.م.د/ مني كمال  أ.د/ أحمد عزب 7 (2سالح )
 د/ السيد كمال كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 8 (2مالكمة )

 ثانية بنات

 أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( بدد/ والء الع د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 9 (4سباحة )
 أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 20 (1بالية مائي )
 د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم د/ ريهام االشرم )منتدب( أ.د/ أحمد عمارة 22 (1مصارعة )

  أ.د/ صفاء صالح )منتدب( )منتدب(أ.م.د/ سارة االشرم   أ.د/ عبد الحليم معاذ 21 جودو

 ثانية بنين

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 23 (4سباحة )
  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 24 (1كرة مائية )
 د/ محمد بيلي د/ ربيع سراج أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة 25 (1مصارعة )
  أ.د/ أحمد سعيد د/ أحمد عيد )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ 26 جودو

  
  ( ( 77جدول )جدول )

  القديمة القديمة   ةةلجان السادة المصححين للفرق الدراسية االربع )بنين ـ بنات( بنظام الالئحلجان السادة المصححين للفرق الدراسية االربع )بنين ـ بنات( بنظام الالئح
 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني رئيس وعضو أول م المقرر الفرقة

 أ.د/ إبراهيم نبيل )منتدب(    أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ مني كمال أ.د/ أحمد عزب 27 مبارزة بنات  ثانية
 د/ السيد كمال كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 28 كيك بوكسينج أول وثاني  ثالثة
 أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ محمد االشرم  أ.د/ أحمد عمارة أ.د/ أحمد سعيد 29 كمال اجسام أول وثاني  ثالثة
 د/ السيد كمال كمالد/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 10 مالكمة نيأول وثا  ثالثة

 د/ السيد كمال كمال د/ أحمد أ.م. أ.م.د/ ياسر الوراقى أ.د/ أحمد سعيد 12 مالكمة رابعة أول وثاني
 الشرم )منتدب(د/ ريهام ا د/ محمد بيلي أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة 11 مصارعة أول وثاني  ثالثة

 د/ ريهام االشرم )منتدب( د/ ربيع سراج  أ.د/ محمد االشرم أ.د/ أحمد عمارة 13 مصارعة رابعة أول وثاني
 أ.د/ إبراهيم نبيل )منتدب(  د/ محمود سالم أ.م.د/ مني كمال أ.د/ أحمد عزب 14 مبارزة أول وثاني  ثالثة

 أ.د/ إبراهيم نبيل )منتدب(  د/ محمود سالم   رشا فرج  /أ.م.د أ.د/ أحمد عزب 15 مبارزة رابعة أول وثاني
 أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ سارة االشرم )منتدب( د/ أحمد عيد )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ 16 جودو أول وثاني  ثالثة

 .م.د/ إبراهيم اإلبيارى أ أ.م.د/ سارة االشرم )منتدب( د/ أحمد عيد )منتدب( أ.د/ عبد الحليم معاذ 17 جودو رابعة أول وثاني
 د/ ربيع سراج  أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.د/ صفاء صالح )منتدب( أ.م.د/ عمرو جعفر 18 كاراتيه أول   ثالثة

 د/ محمد بيلي أ.د/ صفاء صالح )منتدب( أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى 19 كاراتيه رابعة أول وثاني

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى احمد عبد الحكيم  /أ.د 30 سباحة وغطس ثانية بنين
 أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( د/ والء العبد د/ هبة الدياسطى أ.د/ مني مصطفي 32 سباحة بنات  ثالثة

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى أ.د/ احمد عبد الحكيم 31 سباحة أول وثاني  ثالثة



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 15 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى مأ.د/ احمد عبد الحكي 33 سباحة رابعة أول وثاني

  (  (  88جدول )جدول )
  بيان بعدد مواد التصحيح الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والسادة المنتدبين من خارج الكلية بيان بعدد مواد التصحيح الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والسادة المنتدبين من خارج الكلية 

  م  م  91029102م / م / 81028102عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 المواد االسم الشعبة م  المواد االسم الشعبة م  المواد االسم الشعبة م

 (5) أ.د/ إبراهيم نبيل )منتدب(  مبارزة 11  (5) أ.م.د/ أحمد كمال مالكمة 21  (5) أ.د/ أحمد سعيد مالكمة 2
 (5) أ.د/ صفاء صالح )منتدب( كاراتيه 13  (5) أ.م.د/ عمرو جعفر كاراتيه 23  (5) أ.د/ مني مصطفي سباحة 1

 (5) أ.م.د/ سارة االشرم )منتدب( جودو 14  (5) جد/ ربيع سرا مصارعة 24  (5) أ.د/ أحمد عمارة مصارعة 3
 (5) أ.م.د/ هبة االشقر )منتدب( سباحة 15  (5) د/ هبة الدياسطى سباحة 25  (5) أ.د/ عبد الحليم معاذ جودو 4

 (5) د/ أحمد عيد )منتدب( جودو 16  (5) د/ محمد بيلي مصارعة 26  (5) أ.د/ أحمد عبد الحكيم سباحة 5

 (5) د/ ريهام االشرم )منتدب( مصارعة 17  (5) د/ وسام ذكى سباحة 27  (5) د/ أحمد عزبأ. مبارزة 6
      (5) د/ عمرو وهدان سباحة 28  (5) أ.د/ محمد االشرم مصارعة 7
      (5) د/ والء العبد سباحة 29  (5) أ.م.د/ ياسر الوراقى مالكمة 8
      (5) محمود سالمد/   مبارزة 10  (5) أ.م.د/ مني كمال مبارزة 9
      (5) د/ السيد كمال مالكمة 12  (5) أ.م.د/ رشا فرج  مبارزة 20
           (5) أ.م.د/ إبراهيم اإلبيارى كاراتيه 22

  
  
  

  (  (  99جدول )جدول )
      المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةبيان بعدد الجلسات الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات بيان بعدد الجلسات الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم نظريات وتطبيقات 

  م م 91029102م / م / 81028102ـ منتدب ـ ممتحن خارجي( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ـ منتدب ـ ممتحن خارجي( للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )داخلي )داخلي 
 الجلسات  الصفة االسم الشعبة م  الجلسات  الصفة االسم الشعبة م

 (50) )منتدب( أ.د/ إبراهيم نبيل  مبارزة 11  (150) )رئيس القسم( أ.د/ أحمد سعيد  مالكمة 2

 (50) )منتدب( أ.د/ صفاء صالح كاراتيه 13  (300) ()وكيل الكلية أ.د/ أحمد عزب مبارزة 1

 (50) )منتدب( أ.م.د/ سارة االشرم  جودو 14  (150) عضو داخلي أ.د/ مني مصطفي  سباحة 3

 (50) )منتدب( أ.م.د/ هبة االشقر  سباحة 15  (150) عضو داخلي أ.د/ أحمد عمارة مصارعة 4

 (50) )منتدب( د/ أحمد عيد  جودو 16  (150) عضو داخلي أ.د/ عبد الحليم معاذ جودو 5

 (50) )منتدب( د/ ريهام االشرم  مصارعة 17  (150) عضو داخلي أ.د/ أحمد عبد الحكيم سباحة 6

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ نادية شوشة سباحة  18  (150) عضو داخلي أ.د/ محمد االشرم مصارعة 7

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ نادية شوشة غطس  19  (150) عضو داخلي أ.م.د/ ياسر الوراقى مالكمة 8

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ محروسة علي  سالح   30  (150) عضو داخلي أ.م.د/ مني كمال مبارزة 9

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ أمل فاروق  كاراتيه 32  (150) عضو داخلي أ.م.د/ رشا فرج   مبارزة 20

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ حسين عبد السالم سباحة  31  (150) عضو داخلي بيارىأ.م.د/ إبراهيم اإل كاراتيه 22

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ أشرف عدلي غطس  33  (150) عضو داخلي أ.م.د/ أحمد كمال مالكمة 21

 (15) )ممتحن خارجي( وائل األسيوطيأ.د/   سالح   34  (150) عضو داخلي أ.م.د/ عمرو جعفر كاراتيه 23

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ شريف الجرواني مالكمة  35  (150) عضو داخلي د/ ربيع سراج مصارعة 24

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ جليلة حسن  سباحة  36  (150) عضو داخلي د/ هبة الدياسطى سباحة 25

 (15) جي()ممتحن خار  أ.د/ مها شفيق بالية مائي  37  (150) عضو داخلي د/ محمد بيلي مصارعة 26

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ رضا الروبي مصارعة  38  (150) عضو داخلي د/ وسام ذكى  سباحة 27



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 2703217/2610373 (048) 
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 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ نفين حسين جودو 39  (150) عضو داخلي د/ عمرو وهدان سباحة 28

 (15) جي()ممتحن خار  أ.د/ محمد العزب  سباحة  40  (150) عضو داخلي د/ والء العبد سباحة 29

 (15) )ممتحن خارجي( أ.د/ محمد حسن  كرة مائية  42  (150) عضو داخلي د/ محمود سالم مبارزة 10

 (15) )ممتحن خارجي( محمد نصار أ.م.د/   مصارعة  41  (150) عضو داخلي د/ السيد كمال مالكمة 12

   (15) )ممتحن خارجي( أ.م.د/ أحمد إسماعيل جودو 43      
  ومجلس الكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ومجلس الكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب موافقة ويرفع الموضوع موافقة ويرفع الموضوع الال  ::القرارالقرار

  : : أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسشئون شئون : : خامساً خامساً 
والرياضات والرياضات بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت المتفرغ المتفرغ   استاذ السباحةاستاذ السباحة  حاتم حسني محمد يوسفحاتم حسني محمد يوسفالدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   22//55

من من   للعام الثاني عشرللعام الثاني عشروذلك وذلك   بدولة الكويتبدولة الكويت  ةةالمائية وذلك بخصوص الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المائية وذلك بخصوص الموافقة علي تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 
  ة.ة., ومرفق طية صورة من تجديد عقد الزوج , ومرفق طية صورة من تجديد عقد الزوج مم01010101//55//9292م حتي م حتي 92019201//55//9292

  كلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.كلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالبال  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسالموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون   ::القرارالقرار
  ::عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : سادساً سادساً 

بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب   العالقات الثقافية العالقات الثقافية للدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و مكتب اإلدارة العامة مكتب اإلدارة العامة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   22//66
والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى   للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقياتللعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقياتالمجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية 

  السويدية المحدودة.السويدية المحدودة.    AABBBBمشروع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وشركة مشروع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية وشركة بشأن بشأن للجامعات للجامعات 
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار

تنا بشأن ورود الكتاب تنا بشأن ورود الكتاب بخصوص افادبخصوص افاد  العالقات الثقافية العالقات الثقافية للدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و مكتب اإلدارة العامة مكتب اإلدارة العامة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//66
للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية 

لألعوام لألعوام   البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلميالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلميبشأن بشأن للجامعات للجامعات 
  م.م.21012101م ـ م ـ 01010101م ـ م ـ 92019201

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب   العالقات الثقافية العالقات الثقافية للدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و مكتب اإلدارة العامة مكتب اإلدارة العامة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   33//66

البرنامج التنفيذي بين البرنامج التنفيذي بين   والتبادل الثقافي( والمرفق بهوالتبادل الثقافي( والمرفق بهللعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية 
  م.م.11011101م ـ م ـ 92019201جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان لألعوام جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان لألعوام 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
كتاب كتاب بخصوص افادتنا بشأن ورود البخصوص افادتنا بشأن ورود ال  العالقات الثقافية العالقات الثقافية للدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و مكتب اإلدارة العامة مكتب اإلدارة العامة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   44//66

للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( مكتب األمين المجلس األعلى المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية المجلس األعلى للجامعات ـ اإلدارة المركزية 
  نموذج مقترح لمذكرة تفاهم مع جامعة جواهر إلل نهرو الهند.نموذج مقترح لمذكرة تفاهم مع جامعة جواهر إلل نهرو الهند.بشأن بشأن للجامعات للجامعات 

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب اإلدارة بخصوص افادتنا بشأن ورود الكتاب اإلدارة   العالقات الثقافيةالعالقات الثقافيةللدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و دارة العامة دارة العامة مكتب اإلمكتب اإلالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   55//66

( بتاريخ ( بتاريخ 312312للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( ونود أن نفيدكم بأن لجنة العالقات الثقافية رقم )للعالقات الثقافية ـ )إدارة االتفاقيات والتبادل الثقافي( ونود أن نفيدكم بأن لجنة العالقات الثقافية رقم )المركزية المركزية 
بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة المنوط بها إبرام أي اتفاقيات بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الوحيدة المنوط بها إبرام أي اتفاقيات   م أوصت بإبالغ جميع الجامعاتم أوصت بإبالغ جميع الجامعات82018201//1212//4141



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنطقة الرابعة ـ مدينة السادات ـ محافظة المنوفية ـ مصر.
 ( 048)  2703217/2610373تليفون وفاكس: 

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

 17من   - 17 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 2019 /7/5تحريرًا في 
 

  تعاون مع وزارات التعليم العالي المناظرة من الدول العربية.تعاون مع وزارات التعليم العالي المناظرة من الدول العربية.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار

جامعة جامعة افادتنا بشأن ورود كتاب افادتنا بشأن ورود كتاب   بخصوصبخصوص  العالقات الثقافية العالقات الثقافية للدراسات العليا والبحوث و للدراسات العليا والبحوث و مكتب اإلدارة العامة مكتب اإلدارة العامة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   66//66
فلسطين التقنية )خضوري( المرسل للسيد أ.د/ عمرو عزت سالمة ـ األمين العام التحاد الجامعات العربية ـ والذي تشير فيه الجامعة فلسطين التقنية )خضوري( المرسل للسيد أ.د/ عمرو عزت سالمة ـ األمين العام التحاد الجامعات العربية ـ والذي تشير فيه الجامعة 

  ك:ك:إلي أنها تتطلع للتعاون األكاديمي والتبادل الطالبي مع الجامعات العربية األعضاء في االتحاد للحاجة الماسة لذلإلي أنها تتطلع للتعاون األكاديمي والتبادل الطالبي مع الجامعات العربية األعضاء في االتحاد للحاجة الماسة لذل
  ـ استضافة طلبة من جامعة فلسطين التقنية )خضوري( من مختلف التخصصات في عدد من الجامعات العربية.ـ استضافة طلبة من جامعة فلسطين التقنية )خضوري( من مختلف التخصصات في عدد من الجامعات العربية.22
  ـ استضافة اكاديميين وباحثين لمدة فصل دراسي للقيام بأبحاث مشتركة من مختلف الجامعات العربية.ـ استضافة اكاديميين وباحثين لمدة فصل دراسي للقيام بأبحاث مشتركة من مختلف الجامعات العربية.11
  مل في فلسطين لمدة فصل دراسي واحد علي االقل.مل في فلسطين لمدة فصل دراسي واحد علي االقل.االعضاء للعاالعضاء للع  ـ استضافة أعضاء هيئة تدريس وباحثين من الجامعات العربيةـ استضافة أعضاء هيئة تدريس وباحثين من الجامعات العربية33

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

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت 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  الوراقىالوراقىحمد عبد الجواد حمد عبد الجواد ياسر مياسر مد/ د/ م.م...أأ

 


