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

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

 5من  - 1 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 5/4/2020تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية محضر اجتماع مجلس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية 
  مم02020202  //م م 10210299  العام الجامعي العام الجامعي   3636  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً   عشرةعشرة  الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   ظهراً ظهراً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم02020202//44//55  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //طبيقات المنازالت والرياضات المائية طبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات وتمقر قسم نظريات وتكلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 6363عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )ظهرًا ظهرًا الحادية عشرة الحادية عشرة في تمام الساعة في تمام الساعة م م 20202020//44//55  الموافقالموافق  االحداالحد  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/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  00
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  66

  عضواً عضواً   طلبطلب  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  44
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  55
  ًا وأمين سر المجلسًا وأمين سر المجلسعضو عضو   أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  33

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

  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  88
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عليأ.د/ مني مصطفي محمد علي  99
  عضواً عضواً   حجازيحجازي  أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  2121

  عضواً عضواً   أ.م.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.م.د/ رشا فرج مسعود العربي  1111

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  0101
  عضواً عضواً   جعفر جعفر سعد سعد د/ عمرو محمد  د/ عمرو محمد  م.م.أ.أ.  6161

  عضواً عضواً   هبة اهلل عصام الدين الدياسطىهبة اهلل عصام الدين الدياسطىد/ د/ أ.م.أ.م.  4141

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبدأ.م.أ.م.  5151
  عضواً عضواً   محمد بيلي ابراهيم بيليمحمد بيلي ابراهيم بيليد/ د/ أ.م.أ.م.  3131
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   7171

  عضواً عضواً   د/ داليا سليمان ميرهد/ داليا سليمان ميره  8181
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمود وهداند/ عمرو محمود وهدان  9191
  عضواً عضواً   مود عبد المجيد محمد سالم مود عبد المجيد محمد سالم مح مح د/ د/   2020
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  1010

  
  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 5من  - 2 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 5/4/2020تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
انتقل انتقل ثم ثم , , عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوءعز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوءمن اهلل من اهلل   ومهنئًا سيادته بحلول شهر رمضان الكريم ومتمنياً ومهنئًا سيادته بحلول شهر رمضان الكريم ومتمنياً   ,,مجلس القسممجلس القسم

    ::الواردة بجدول األعمالالواردة بجدول األعمال  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعاتسيادته سيادته 
    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  

    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  11//11
  ت.ت.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعا المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعا   ::القرارالقرار

  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة
عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة للقسم في حالة ورودها من العالقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون أعضاء هيئة   11//00

لكوارث للعرض لكوارث للعرض األزمات وااألزمات وا  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
  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
  : : تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(تشكيل لجنة مناقشة وحكم )ماجستير(  11//66

ب المالكمة ب المالكمة أستاذ تدريأستاذ تدري  االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضر االستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضر بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة بتقرير صالحية من المشرف األول علي الرسالة الطلب المقدم الطلب المقدم 
ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, والمشرف الثاني علي 

أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات   ياسر محمد عبد الجواد الوراقىياسر محمد عبد الجواد الوراقىاالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الرسالة الرسالة 
محمود محمود للباحث/ للباحث/ , وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير , وذلك بغرض تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير التربية الرياضية، جامعة مدينة الساداتالتربية الرياضية، جامعة مدينة السادات  المائية، كليةالمائية، كلية

ات الهجومية والدفاعية للمبتدئين ات الهجومية والدفاعية للمبتدئين بعض المهار بعض المهار   تحسين أداءتحسين أداءعلي علي   األلعاب التمهيديةاأللعاب التمهيدية"تأثير استخدام "تأثير استخدام بعنوان بعنوان   عبد اهلل أحمد شاهينعبد اهلل أحمد شاهين
ماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي ماجستير في التربية الرياضية وبعد تقديم هيئة األشراف باإلجماع تقرير صالحية للرسالة, والذي لنيل درجة اللنيل درجة ال  رياضة المالكمة" رياضة المالكمة" في في 

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

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

  العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.العرض السابقة تبين صالحية الرسالة للمناقشة.
  وهم: وهم:   مممن سيادتهمن سيادتهالمقترحة المقترحة و و   محمود عبد اهلل أحمد شاهينمحمود عبد اهلل أحمد شاهينللباحث/ للباحث/ علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم علي تشكيل لجنة المناقشة والحكم   الموافقةالموافقة  القرار:القرار:

  )مناقشًا( )مناقشًا( . . بقسم المنازالت والرياضات الفردية، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا بقسم المنازالت والرياضات الفردية، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا   المنازالتالمنازالتأستاذ أستاذ   البديويالبديوي  محمدمحمدإيهاب إيهاب األستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ ـ ـ 11
رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أمين خضرأمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد ـ ـ 00



 
 
 
 

  

 

 لتربية الرياضية كلية ا
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 5من  - 3 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 5/4/2020تحريرًا في 
 

  )مشرفًا()مشرفًا(الرياضية، جامعة مدينة السادات. الرياضية، جامعة مدينة السادات. 
، كلية التربية ، كلية التربية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةبقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةتدريب المالكمة تدريب المالكمة أستاذ أستاذ   عبد الجواد الوراقىعبد الجواد الوراقىمحمد محمد األستاذ الدكتور/ ياسر األستاذ الدكتور/ ياسر ـ ـ 66

  ((مشرفاً مشرفاً ))الرياضية، جامعة مدينة السادات. الرياضية، جامعة مدينة السادات. 
كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية   ,,أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدـ ـ 44

  ا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليأن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليوعلي وعلي   ((مناقشاً مناقشاً )). . جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
  (: (: ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  00//66

المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المعيدالمعيد  محمد نصر عبد الجيد زهرانمحمد نصر عبد الجيد زهران  //المعيدالمعيدالطلب المقدم من الطلب المقدم من 
تأثير تدريبات السرعة الخاصة تأثير تدريبات السرعة الخاصة " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستير  لموضوع رسالةلموضوع رسالة  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 

  . . علي مستوي بعض األداءات الهجومية والدفاعية لالعبي الكيك بوكسينج "علي مستوي بعض األداءات الهجومية والدفاعية لالعبي الكيك بوكسينج "
  وهم:وهم:  محمد نصر عبد الجيد زهرانمحمد نصر عبد الجيد زهران  //المعيدالمعيد( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

كمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية كمة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية أستاذ تدريب المالأستاذ تدريب المال  األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرـ ـ 11
  الرياضية، جامعة مدينة السادات. الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية   األستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىاألستاذ الدكتور/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىـ ـ 00
  ينة السادات. ينة السادات. الرياضية، جامعة مدالرياضية، جامعة مد

المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة    الدكتور/ السيد كمال عبد الفتاح عيدالدكتور/ السيد كمال عبد الفتاح عيدـ ـ 66
  . وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.. وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الساداتالسادات

  (: (: تيرتيرماجسماجس))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  66//66
المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية المنازالت والرياضات المائية بكلية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  فادي مجدي عبد السيد عزيزفادي مجدي عبد السيد عزيز  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

اإليقاع الحيوي اإليقاع الحيوي أثر استخدام أثر استخدام " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشرافالرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض 
  ..""  لناشئي السباحة لناشئي السباحة   ج التدريب ج التدريب ممبرابرالبناء لبناء   كمؤشركمؤشر

  وهم: وهم:   فادي مجدي عبد السيد عزيزفادي مجدي عبد السيد عزيز  //الباحث الباحث ( ( ماجستيرماجستير))  علي تشكيل لجنة اشرافعلي تشكيل لجنة اشرافالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية الرياضية، األستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية الرياضية،   األستاذ الدكتور/ والء محمد كامل العبداألستاذ الدكتور/ والء محمد كامل العبدـ ـ 11

  السادات. السادات.   جامعة مدينةجامعة مدينة
  األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات. األستاذ المساعد بقسم أصول التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات.   األستاذ الدكتور/ محمد حسين بكراألستاذ الدكتور/ محمد حسين بكرـ ـ 00
المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة  المدرس بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية, كلية التربية الرياضية جامعة مدينة    وسام محمد زكي حمدو وسام محمد زكي حمدو الدكتور/ الدكتور/ ـ ـ 66

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.. . الساداتالسادات
بخصوص المحاضرات بخصوص المحاضرات لطالب مرحلة الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( لطالب مرحلة الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه( ستتبناها الكلية ستتبناها الكلية بشأن اإلجراءات االحترازية التي بشأن اإلجراءات االحترازية التي   44//66



 
 
 
 

  

 

 لتربية الرياضية كلية ا
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 0020482603217 
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  م.م.20202020م / م / 91209120( للعام الجامعي ( للعام الجامعي المتبقية من الفصل الدراسي الثاني )دورة الربيعالمتبقية من الفصل الدراسي الثاني )دورة الربيع
وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية علي تفعيل اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية في هذا الشأن علي تفعيل اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية في هذا الشأن الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ير ـ دكتوراه( الفصل الدراسي الثاني )دورة الربيع( للعام الجامعي ير ـ دكتوراه( الفصل الدراسي الثاني )دورة الربيع( للعام الجامعي اعتماد الخطة الدراسية لمقررات الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستاعتماد الخطة الدراسية لمقررات الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجست  55//66

  م.م.20202020م / م / 91209120
  ..شئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةالموافقة مع تقديم نسخة معتمدة لقسم الموافقة مع تقديم نسخة معتمدة لقسم   ::القرارالقرار
  : : شئون أعضاء هيئة التدريسشئون أعضاء هيئة التدريس: : رابعاً رابعاً 
أستاذ تدريب الجودو بالقسم بخصوص الموافقة علي العمل أستاذ تدريب الجودو بالقسم بخصوص الموافقة علي العمل   ليم محمد عبد الحليم معاذليم محمد عبد الحليم معاذاألستاذ الدكتور/ عبد الح األستاذ الدكتور/ عبد الح الطلب المقدم من الطلب المقدم من   11//44

في غير أوقات العمل الرسمية حيث تم اختيار سيادته كمساعد للمدير الفني للمشروع القومي للواعدين وأبطال الواعدين علي مستوي في غير أوقات العمل الرسمية حيث تم اختيار سيادته كمساعد للمدير الفني للمشروع القومي للواعدين وأبطال الواعدين علي مستوي 
  الجمهورية في رياضة الجودو والتابع لوزارة الشباب والرياضة.الجمهورية في رياضة الجودو والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

شئون أعضاء هيئة  شئون أعضاء هيئة  علي علي   العرضالعرضو و   الدراسيالدراسيعلي العمل في غير أوقات العمل الرسمية وبما ال يتعارض مع جدول سيادته علي العمل في غير أوقات العمل الرسمية وبما ال يتعارض مع جدول سيادته   الموافقةالموافقة  رار:رار:القالق
  اإلجراءات الالزمة.اإلجراءات الالزمة.  التدريس ومجلس الكلية التخاذالتدريس ومجلس الكلية التخاذ

  ::التعليم والطالب التعليم والطالب شئون شئون : : خامساً خامساً 
ة البكالوريوس بخصوص المحاضرات المتبقية من الفصل الدراسي ة البكالوريوس بخصوص المحاضرات المتبقية من الفصل الدراسي بشأن اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية لطالب مرحلبشأن اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية لطالب مرحل  11//55

  م.م.20202020م / م / 91209120الثاني للعام الجامعي الثاني للعام الجامعي 
بالكلية بالكلية   التعليم والطالبالتعليم والطالبوعلي أن يرفع الموضوع لشئون وعلي أن يرفع الموضوع لشئون علي تفعيل اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية في هذا الشأن علي تفعيل اإلجراءات االحترازية التي ستتبناها الكلية في هذا الشأن الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  : : فيما يستجد من أعمالفيما يستجد من أعمال: : ساً ساً سادساد
  : الدراسات العلياالدراسات العليا  11//33

  : : تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(تسجيل ابحاث )إنتاج علمي(
كلية كلية ـ ـ بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية   األستاذ المساعداألستاذ المساعد  مني محمد كمالمني محمد كمال  //ةةالدكتور الدكتور األستاذة األستاذة الطلب المقدم من الطلب المقدم من 
  علي النحو التالي:علي النحو التالي:  وووهوه  لسيادتها لسيادتها   يل بحثيل بحثبخصوص الموافقة علي تسج بخصوص الموافقة علي تسج   جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة الساداتـ ـ التربية الرياضية التربية الرياضية 

  مكان النشـر مكان النشـر   النشر النشر   نوعهنوعه  عنـوان البحث عنـوان البحث   م م 

11  Rhythm, Movement combining and 
performance level of some Compound 

skills in fencing 
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  بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.والعالقات الثقافية والعالقات الثقافية رفع الموضوع لشئون الدراسات العليا رفع الموضوع لشئون الدراسات العليا الموافقة وعلي أن يالموافقة وعلي أن ي  ::القرارالقرار
  : : أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريسشئون شئون   00//33

  (: (: مدرسمدرس))  تعينتعين
المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المدرس المساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات  أحمد عبد الحميد علي زهرانأحمد عبد الحميد علي زهرانالمدرس المساعد/ المدرس المساعد/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

دكتور دكتور تعيين سياداته بوظيفة مدرس تعيين سياداته بوظيفة مدرس تشكيل لجنة فحص ثالثية و تشكيل لجنة فحص ثالثية و التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات, وذلك بغرض   المائية كليةالمائية كلية
حيث أن سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بمجلس جامعة بنها بتاريخ حيث أن سيادته قد منح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية بمجلس جامعة بنها بتاريخ   القسم والكلية والجامعةالقسم والكلية والجامعةبذات بذات 



 
 
 
 

  

 

 لتربية الرياضية كلية ا
 قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية رئيس  /مكتب 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

 5من  - 5 -الصفحة  م 17/09/2017(  2/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 5/4/2020تحريرًا في 
 

  ..جامعة بنها جامعة بنها   م, مرفق طية نسخة من قرار المنحم, مرفق طية نسخة من قرار المنح20202020//44//77
  ::مكونه من السادة االساتذةمكونه من السادة االساتذة  تشكيل لجنة فحص ثالثيةتشكيل لجنة فحص ثالثيةالموافقة علي الموافقة علي   ::القرارالقرار

رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أمين خضرـ ـ 11
  الرياضية، جامعة مدينة السادات. الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية أستاذ تدريب المالكمة بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية، كلية التربية   عبد الجواد الوراقىعبد الجواد الوراقىمحمد محمد دكتور/ ياسر دكتور/ ياسر األستاذ الاألستاذ الـ ـ 00
  الرياضية، جامعة مدينة السادات. الرياضية، جامعة مدينة السادات. 

كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية   ,,ةةأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائي  األستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيداألستاذ الدكتور/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدـ ـ 66
  ..جامعة مدينة الساداتجامعة مدينة السادات
بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض بذات القسم والكلية والجامعة مع العرض دكتور دكتور   مدرسمدرسبوظيفة بوظيفة  أحمد عبد الحميد علي زهرانأحمد عبد الحميد علي زهرانالمدرس المساعد/ المدرس المساعد/ تعين تعين وكذلك الموافقة علي وكذلك الموافقة علي 

  ..اإلجراءات الالزمةاإلجراءات الالزمة  خاذخاذالتالتشئون أعضاء هيئة التدريس شئون أعضاء هيئة التدريس و و لرفعه علي مجلس الكلية لرفعه علي مجلس الكلية   األستاذ الدكتور/ عميد الكلية األستاذ الدكتور/ عميد الكلية علي السيد علي السيد 
  

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

  المجلس المجلس سر سر أمين أمين 
           (           (               ) )  

  القسم القسم مجلس مجلس رئيس رئيس 
         (         (                     ) )  

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


