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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 7732727/7123272 (340) 

 5من  - 7 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م5/77/0279تحريرًا في 
 

  محضر اجتماع مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةمحضر اجتماع مجمس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية
  مم02020202  //م م 02702799  العام الجامعيالعام الجامعي  5858  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نياية االجتماعنياية االجتماع  صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم02702799//7777//55  التاريخالتاريخ
  / الدور الثالث/ الدور الثالثوتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات مقر قسم نظريات كمية التربية الرياضية / كمية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

    ــور:ــور:ضضالحالح
لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 5858عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 20120199//1111//55  الموافؽالموافؽ  الثالثاءالثالثاء  نو في يـونو في يـوإإ  

  مف:مف:  ؿؿوبحضور كوبحضور كرئيس القسـ رئيس القسـ و و أستاذ تدريب المالكمة أستاذ تدريب المالكمة   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضر/ / الدكتورالدكتوراألستاذ األستاذ   برئاسةبرئاسة
  الوظيفةالوظيفة  االسماالسم  مم

  رئيس مجمس القسـرئيس مجمس القسـ  أحمد سعيد أميف خضرأحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أ.د/   11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  22
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  33

  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  44

  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشـرأ.د/ محمد نبوي االشـر  55
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   صطفي محمد عميصطفي محمد عميأ.د/ مني مأ.د/ مني م  66
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  77

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

  عضواً عضواً   جعفرجعفرسعد سعد د/ عمرو محمد د/ عمرو محمد أ.ـ.أ.ـ.  99

  عضواً عضواً   ىبة عصاـ الديف الدياسطىىبة عصاـ الديف الدياسطىد/ د/ أ.ـ.أ.ـ.  1010

  أعتذر عن حضور مجمس القسم كل من: أعتذر عن حضور مجمس القسم كل من: 
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  11
  عضواً عضواً   ىيـ أحمد عزبىيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراأ.د/ أحمد إبرا  22
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحمد كماؿ عبد الفتاح عيد  33
  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبدأ.ـ.أ.ـ.  44
  عضواً عضواً   محمد بيمي ابراىيـ بيميمحمد بيمي ابراىيـ بيميد/ د/ أ.ـ.أ.ـ.  55
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالـمحمود عبد المجيد سالـد/ د/   66
  عضواً عضواً   السيد كماؿ عبد الفتاح عيدالسيد كماؿ عبد الفتاح عيد  د/د/  77

    وتغيب عن حضور مجمس القسم بدون عذر كل من:وتغيب عن حضور مجمس القسم بدون عذر كل من:
  عضواً عضواً   وساـ محمد زكي حمدووساـ محمد زكي حمدو  د/د/  11



 
 
 
 

  

 

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

 
 
 

ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  ــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 7732727/7123272 (340) 

 5من  - 0 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م5/77/0279تحريرًا في 
 

  االفتتاح:االفتتاح:
رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجمسة بذكر "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 

    ::الواردة بجدوؿ األعماؿالواردة بجدوؿ األعماؿ  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعاتانتقؿ سيادتو انتقؿ سيادتو   حيثحيث, , ,,مجمس القسـمجمس القسـ
   ::أواًل: المصـــادقاتأواًل: المصـــادقات 
    ..لتصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةلتصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف ابشأف ا  11//11

  المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.المصادقة عمى محضر اجتماع الجمسة السابقة لمجمس القسـ ومتابعة ما جاء بو مف موضوعات.  ::القرارالقرار
  ::ثانيًا: موضوعات اإلحاطةثانيًا: موضوعات اإلحاطة

أعضاء ىيئة أعضاء ىيئة   عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوفعرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودىا مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف  11//22
األزمات والكوارث لمعرض األزمات والكوارث لمعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئوف التعميـ والطالب والدراسات العميا ومكتب/عميد الكمية ووحدة الجودة ووحدة

  عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.عمى أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لالطالع عمييا.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العميا:ثالثاً 
  ::سنويةسنوية  ررييتقار تقار   11//33

بشأف احاطتنًا بموقؼ بعض بشأف احاطتنًا بموقؼ بعض   لدراسات العميا والبحوثلدراسات العميا والبحوثمكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون امكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون ابناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف بناء عمي الخطاب الوارد إلينا مف 
    ..مدعومًا بطمبات المد والتقارير السنوية الخاصة بالسادة المشرفيفمدعومًا بطمبات المد والتقارير السنوية الخاصة بالسادة المشرفيفمدراسات العميا الذيف سوؼ تنتيي المدة القانونية لمتسجيؿ مدراسات العميا الذيف سوؼ تنتيي المدة القانونية لمتسجيؿ لل  الباحثيفالباحثيف

  لألستاذ الدكتور/ رئيس القسملألستاذ الدكتور/ رئيس القسممع تقديـ نسخة مع تقديـ نسخة ما جاء بالتقارير السنوية واستمارات المد الموقعة مف السادة المشرفيف ما جاء بالتقارير السنوية واستمارات المد الموقعة مف السادة المشرفيف الموافقة عمي الموافقة عمي   ::القرارالقرار
  ::وىيوىي  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةوعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة

  

  

  ما جاء بالتقريرما جاء بالتقرير  دورة القيددورة القيد  لجنة اإلشراؼلجنة اإلشراؼ  الباحثالباحث  ــ
بة بة نسنس

    اإلنجازاإلنجاز
  الموافقة عمي المدالموافقة عمي المد

11  
محمود عبد اهلل محمود عبد اهلل 
  أحمد شاىيفأحمد شاىيف

  أ.د/ أحمد سعيد أميف خضرأ.د/ أحمد سعيد أميف خضر
ياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد .د/ .د/ أأ

  الوراقىالوراقى

انتيت المدة القانونية انتيت المدة القانونية 
ـ ـ 20192019//99//3030  فيفي

  ويحتاج لمدويحتاج لمد

تـ تجييز واالنتياء مف اجراءات تـ تجييز واالنتياء مف اجراءات 
الفصؿ األوؿ والثاني وجاري استكماؿ الفصؿ األوؿ والثاني وجاري استكماؿ 

  وتجييز الفصؿ الثالث لمرسالةوتجييز الفصؿ الثالث لمرسالة
6600::  

  موافقة عمي المد األوؿموافقة عمي المد األوؿ
ـ ـ 20192019//1010//11مف مف 
  ــ20202020//99//3030حتي حتي 

22  
أحمد جماؿ الديف أحمد جماؿ الديف 

  أحمد عفيفيأحمد عفيفي

  أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ
  أ.ـ.د/ عبد اهلل عبد الحميـ محمدأ.ـ.د/ عبد اهلل عبد الحميـ محمد

  أ.ـ.د/ ىبة اهلل الدياسطىأ.ـ.د/ ىبة اهلل الدياسطى

انتيت المدة القانونية انتيت المدة القانونية 
ـ ـ 20192019//99//3030في في 

  ويحتاج لمدويحتاج لمد

  لباحثلباحثاايقاؼ قيد يقاؼ قيد ا  ا  و و المد المد الموافقة عمي الموافقة عمي عدـ عدـ 
    لجنة االشراؼلجنة االشراؼتقرير تقرير طبقًا لما جاء في طبقًا لما جاء في 

  عمي لجنة االشراؼ عمي لجنة االشراؼ   نيائياً نيائياً   الباحثالباحث  عدـ ترددعدـ ترددبب

33  
محمد إبراىيـ محمد إبراىيـ 
  الدسوقي حشادالدسوقي حشاد

  محمد إبراىيـ الباقيريمحمد إبراىيـ الباقيريأ.د/ أ.د/ 
  أحمد عبد الحميد عمارةأحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أ.د/ 

  ربيع السيد سراجربيع السيد سراجد/ د/ 

انتيت المدة القانونية انتيت المدة القانونية 
 ــ20182018//99//3030في في 

  شئوف الدراسات العميا بالكميةشئوف الدراسات العميا بالكميةقسـ قسـ جاء مف جاء مف ما ما الموافقة عمي الموافقة عمي 
  الباحثالباحثيقاؼ قيد يقاؼ قيد بإبإ

44  
حامد محمد حامد حامد محمد حامد 

  سويمـسويمـ

  أميف خضرأميف خضر  أ.د/ أحمد سعيدأ.د/ أحمد سعيد
  أ.ـ.د/ إبراىيـ عمي اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراىيـ عمي اإلبيارى

  أ.ـ.د/ أحمد عمر الفاروؽ الشيخأ.ـ.د/ أحمد عمر الفاروؽ الشيخ

انتيت المدة القانونية انتيت المدة القانونية 
 ـ ـ 20182018//99//3030في في 

  شئوف الدراسات العميا بالكميةشئوف الدراسات العميا بالكميةقسـ قسـ جاء مف جاء مف ما ما الموافقة عمي الموافقة عمي 
  الباحثالباحثيقاؼ قيد يقاؼ قيد بإبإ



 
 
 
 

  

 

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

 
 
 

ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  ــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 7732727/7123272 (340) 

 5من  - 3 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م5/77/0279تحريرًا في 
 

  (:(:ماجستيرماجستير))  منح درجةمنح درجة  22//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية المنازالت والرياضات المائية بكمية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  ددأحمد السيد عبيد السيد أبو عبيأحمد السيد عبيد السيد أبو عبي/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

دراسة دراسة " "   لموضوع رسالة بعنوافلموضوع رسالة بعنواف  منحو درجة الماجستير في التربية الرياضيةمنحو درجة الماجستير في التربية الرياضيةالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
  ..ــ20192019//88//2626تاريخ تاريخ ببقشة الرسالة قشة الرسالة منامناتـ تـ حيث حيث , , ""م م 02760276تحميمية لمباريات المصارعة الرومانية أولمبياد ريودي جانيرو تحميمية لمباريات المصارعة الرومانية أولمبياد ريودي جانيرو 

وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف   درجة الماجستير في التربية الرياضيةدرجة الماجستير في التربية الرياضية  أحمد السيد عبيد السيد أبو عبيدأحمد السيد عبيد السيد أبو عبيد/ / الباحثالباحثمنح منح عمي عمي الموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
  الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:دكتوراهدكتوراه))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  33//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية المنازالت والرياضات المائية بكمية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  عبد الوىاب ىالل السعيد شعبانعبد الوىاب ىالل السعيد شعبان/ / الباحثالباحث  الطمب المقدـ مفالطمب المقدـ مف

تأثير برنامج لمتدريبات تأثير برنامج لمتدريبات " "   بعنوافبعنواف  الدكتوراهالدكتوراهلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض 
  ..""مستوي األداء الميارى لمكاتا الرابعة لمجودو مستوي األداء الميارى لمكاتا الرابعة لمجودو   النوعية في ضوء تحميل البيوميكانيك عميالنوعية في ضوء تحميل البيوميكانيك عمي

  وىـ:وىـ:  عبد الوىاب ىالل السعيد شعبانعبد الوىاب ىالل السعيد شعبانمباحث/ مباحث/ لل( ( دكتوراهدكتوراه))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
ـ الحركة ـ الحركة وعمو وعمو طرؽ التدريس والتدريب طرؽ التدريس والتدريب المناىج و المناىج و أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسـ أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسـ   االستاذ الدكتور/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطراالستاذ الدكتور/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطرػ ػ 11

  كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                           بب  الرياضيةالرياضية
كمية كمية ببالمنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات أستاذ تدريب الجودو بقسـ أستاذ تدريب الجودو بقسـ   االستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذػ ػ 22

 ينة السادات.ينة السادات.التربية الرياضية جامعة مدالتربية الرياضية جامعة مد
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:ماجستيرماجستير))  تشكيل لجنة اشرافتشكيل لجنة اشراف  44//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   الباحثالباحث  مصطفي حسن المصيمحيمصطفي حسن المصيمحي/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

برنامج تدريبي لبعض القدرات برنامج تدريبي لبعض القدرات " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرلموضوع رسالة لموضوع رسالة   تشكيؿ لجنة اشراؼتشكيؿ لجنة اشراؼالسادات وذلؾ بغرض السادات وذلؾ بغرض   الرياضية جامعة مدينةالرياضية جامعة مدينة
  ..""  الحركية الخاصة لتطوير مستوي األداء الميارى )لجيون كاتا( لدي ناشئي الكاراتيوالحركية الخاصة لتطوير مستوي األداء الميارى )لجيون كاتا( لدي ناشئي الكاراتيو

  وىـ:وىـ:  مصطفي حسن المصيمحيمصطفي حسن المصيمحيمباحث/ مباحث/ لل( ( ماجستيرماجستير))  عمي تشكيؿ لجنة اشراؼعمي تشكيؿ لجنة اشراؼالموافقة الموافقة   ::القرارالقرار
كمية التربية الرياضية كمية التربية الرياضية ببالمنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المبارزةالمبارزةأستاذ أستاذ   أحمد إبراىيم أحمد عزبأحمد إبراىيم أحمد عزباالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ػ ػ 11

  جامعة مدينة السادات.                                           جامعة مدينة السادات.                                           
كمية التربية الرياضية كمية التربية الرياضية ببالمنازالت والرياضات المائية المنازالت والرياضات المائية تطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و بقسـ بقسـ   مساعدمساعدأستاذ أستاذ   جعفرجعفرسعد سعد عمرو محمد عمرو محمد االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ ػ ػ 22

 جامعة مدينة السادات.جامعة مدينة السادات.
  وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

  (:(:دكتوراهدكتوراهعاد لسمنار القسم )عاد لسمنار القسم )ييتحديد متحديد م  55//33
المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات   بقسـبقسـ  الباحثالباحث  محمد أحمد مصطفي العسالمحمد أحمد مصطفي العسال/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 

استخدام أداة مبتكرة في استخدام أداة مبتكرة في " "   بعنوافبعنواف  الدكتوراهالدكتوراهالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 
طسة المعكوسة المكورة من السمم الثابت طسة المعكوسة المكورة من السمم الثابت ضوء التحميل البيوميكانيكي وتأثيرىا عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي األداء لمغضوء التحميل البيوميكانيكي وتأثيرىا عمي بعض المتغيرات البدنية ومستوي األداء لمغ



 
 
 
 

  

 

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

 
 
 

ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  ــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 7732727/7123272 (340) 

 5من  - 4 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م5/77/0279تحريرًا في 
 

  ..""  لناشئي الغطسلناشئي الغطس
عشرة عشرة   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 20120199//1111//55يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   محمد أحمد مصطفي العسالمحمد أحمد مصطفي العسال/ / مباحثمباحثللالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.ة التخاذ اإلجراءات الالزمة.ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكميظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمي
  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  66//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  محمد محمود محمود ديابمحمد محمود محمود دياب/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
تأثير تدريبات الساكيو تأثير تدريبات الساكيو " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيررسالة رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع 

SS..AA..QQ   عمي مستوي أداء بعض ميارات الدفاع واليجوم والقدرات البدنية الخاصة لناشئي سالح الشيش عمي مستوي أداء بعض ميارات الدفاع واليجوم والقدرات البدنية الخاصة لناشئي سالح الشيش""..  
عشرة عشرة   ثانيةثانيةالالـ الساعة ـ الساعة 20120199//1111//55يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   محمد محمود محمود ديابمحمد محمود محمود دياب/ / مباحثمباحثللالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  77//33

كمية التربية كمية التربية المنازالت والرياضات المائية بالمنازالت والرياضات المائية بنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  أشرف محمد سالم العبدأشرف محمد سالم العبد/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
تأثير برنامج تدريب    تأثير برنامج تدريب    " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 

((MMyy  FFiitt))  المقترح وفقًا لالتزان الطاقي عمي الشكل المورفولوجى ومعايير التقييم لالعبي كمال االجسامالمقترح وفقًا لالتزان الطاقي عمي الشكل المورفولوجى ومعايير التقييم لالعبي كمال االجسام  ""..  
عشرة عشرة   الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 20120199//1111//55يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   أشرف محمد سالم العبدأشرف محمد سالم العبد/ / مباحثمباحثللالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  (:(:تيرتيرماجسماجستحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  88//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  محمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطومحمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطو/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
برنامج تدريبي برنامج تدريبي " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيرالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة 

  ..الماكي كومي وتأثيره عمي فاعمية األداء الميارى لالعبي الجودو "الماكي كومي وتأثيره عمي فاعمية األداء الميارى لالعبي الجودو "باستخدام ميارات باستخدام ميارات 
  الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 20120199//1111//55يـو الثالثاء الموافؽ يـو الثالثاء الموافؽ   محمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطومحمد عبد الفتاح فتح اهلل قوطو/ / مباحثمباحثللالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  سات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.سات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراعشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدرا
  (:(:ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  99//33

المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسـ بقسـ   المعيدالمعيد  كريم خالد عبد الحكيم خمف اهللكريم خالد عبد الحكيم خمف اهلل/ / الباحثالباحثالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف 
في في برنامج تدريبي برنامج تدريبي تأثير تأثير " "   بعنوافبعنواف  الماجستيرالماجستيريعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة يعاد لسمنار القسـ لموضوع رسالة الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد مالرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض تحديد م

  ..""  سنةسنة  7878ضوء تعديل زمن مباراة الكوميتيو عمي تحسين التحمل المبارائي لالعبات الكاراتيو فوق ضوء تعديل زمن مباراة الكوميتيو عمي تحسين التحمل المبارائي لالعبات الكاراتيو فوق 
  الثانيةالثانيةـ الساعة ـ الساعة 20120199//1111//55ثاء الموافؽ ثاء الموافؽ يـو الثاليـو الثال  كريم خالد عبد الحكيم خمف اهللكريم خالد عبد الحكيم خمف اهلل/ / مباحثمباحثللالموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسـ   ::القرارالقرار

  عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.عشرة ظيرًا بمقر القسـ بالكمية وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
صت عميو صت عميو بخصوص احاطتنا عممًا بما نبخصوص احاطتنا عممًا بما ن  مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثمكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثالخطاب الواد لمقسـ مف الخطاب الواد لمقسـ مف   1010//33

والتي تنص عمي )ال يعتبر الطالب مسجميف في أي والتي تنص عمي )ال يعتبر الطالب مسجميف في أي   99( الشروط العامة لمقبوؿ والتسجيؿ فقرة ( الشروط العامة لمقبوؿ والتسجيؿ فقرة 55الالئحة الداخمية لمكمية مادة رقـ )الالئحة الداخمية لمكمية مادة رقـ )
ـ والقدامى )دبمـو ػ ـ والقدامى )دبمـو ػ 20202020ـ / ـ / 20192019وىذا يمـز بيا الطالب المقيديف الجدد دورة الخريؼ وىذا يمـز بيا الطالب المقيديف الجدد دورة الخريؼ , , مقرر إال بعد سداد الرسـو الدراسية(مقرر إال بعد سداد الرسـو الدراسية(
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ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ  ــ

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

The fourth Area, Sadat City, El-Menoufia, Egypt. 
Phone and fax: 7732727/7123272 (340) 

 5من  - 5 -الصفحة  م07/9/0276(  7/2اإلصدار )  نموذج رقم:SQ2222222F727025 م5/77/0279تحريرًا في 
 

  راه(. راه(. ماجستير ػ دكتو ماجستير ػ دكتو 
  مع التنبيو عمي السادة المرشديف الداخميف بالقسـ كال بتخصصو بما جاء بالخطاب.مع التنبيو عمي السادة المرشديف الداخميف بالقسـ كال بتخصصو بما جاء بالخطاب.  احيط المجمس عمماً احيط المجمس عمماً   ::القرارالقرار

)دبمـو ػ ماجستير ػ دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخريؼ( )دبمـو ػ ماجستير ػ دكتوراه( الفصؿ الدراسي األوؿ )دورة الخريؼ(   مناقشة إعداد وتجييز الخطة الدراسية لمقسـ مف الدراسات العميامناقشة إعداد وتجييز الخطة الدراسية لمقسـ مف الدراسات العميا  1111//33
  ـ.ـ.20202020/ /   ــ20192019لمعاـ الجامعي لمعاـ الجامعي 

  ..شئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةشئوف الدراسات العميا بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمةجاري إعداد وتجييز الخطة عمي أف تسمـ نسخة نيائية لقسـ جاري إعداد وتجييز الخطة عمي أف تسمـ نسخة نيائية لقسـ   ::القرارالقرار
  ::شئون التعميم والطالبشئون التعميم والطالب: : رابعاً رابعاً 
ورة/ والء حمدي فرغمي ورة/ والء حمدي فرغمي الدكتالدكتاالستاذ المساعد بالقسـ بخصوص انتداب االستاذ المساعد بالقسـ بخصوص انتداب االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفر االستاذ الدكتور/ عمرو محمد سعد جعفر الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   11//44

المدرس بقسـ تدريب المنازالت والرياضات الفردية بكمية التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حمواف وذلؾ لتدريس مقرر المدرس بقسـ تدريب المنازالت والرياضات الفردية بكمية التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حمواف وذلؾ لتدريس مقرر   عبد الرحمنعبد الرحمن
جامعي جامعي لفرقة األولي والثالثة اختياري أوؿ وثاني يومي االحد والثالثاء مف كؿ اسبوع لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ اللفرقة األولي والثالثة اختياري أوؿ وثاني يومي االحد والثالثاء مف كؿ اسبوع لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الااالكاراتيو بنات الكاراتيو بنات 

  ـ.ـ.20202020ـ/ـ/20192019
  الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:

جامعة المنوفية جامعة المنوفية بشبيف الكـو )بنيف ػ بنات( بشبيف الكـو )بنيف ػ بنات( عميد كمية التربية الرياضية عميد كمية التربية الرياضية نعيم محمد فوزي نعيم محمد فوزي الدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ الطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   22//44
مف كؿ مف كؿ   يفيفيوميوم  المبارزة بواقعالمبارزة بواقعبالقسـ وذلؾ لتدريس مقرر بالقسـ وذلؾ لتدريس مقرر   المدرسالمدرس  الدكتور/ محمود عبد المجيد سالمالدكتور/ محمود عبد المجيد سالم  تدابتداببخصوص الموافقة عمي انبخصوص الموافقة عمي ان

  ـ.ـ.20202020ـ/ـ/20192019اسبوع لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي اسبوع لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي 
  خاذ اإلجراءات الالزمة.خاذ اإلجراءات الالزمة.وعمي أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التوعمي أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التبما ال يتعارض مع جدوؿ سيادتو الدراسي بما ال يتعارض مع جدوؿ سيادتو الدراسي الموافقة الموافقة   القرار:القرار:

جديدة ػ جديدة ػ ))ـ الئحة ـ الئحة 20202020ـ/ـ/20192019مناقشة تجييز قوائـ بأسماء طمبة وطالبات اختياريات الفرقة الثالثة بنيف وبنات لمعاـ الجامعي مناقشة تجييز قوائـ بأسماء طمبة وطالبات اختياريات الفرقة الثالثة بنيف وبنات لمعاـ الجامعي   33//44
      ..شئوف التعميـ والطالب بالكميةشئوف التعميـ والطالب بالكميةلقسـ لقسـ مف السادة اساتذة المقررات مف السادة اساتذة المقررات نسخة موقعة نسخة موقعة   وتسميـوتسميـ, , قديمة(قديمة(

  أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.أف يرفع الموضوع لشئوف التعميـ والطالب بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعمي الموافقة وعمي   القرار:القرار:
  ::::عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : خامساً خامساً 

بتاريخ بتاريخ بخصوص إفادتنا بأنو ورد لإلدارة بخصوص إفادتنا بأنو ورد لإلدارة   ((المنح والبعثاتالمنح والبعثات)إدارة )إدارة   مكتب اإلدارة العامة لمعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة لمعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   11//55
  باإلفادةباإلفادة  إدارة المنظمات الدولية والمؤتمراتإدارة المنظمات الدولية والمؤتمراتػ ػ االدارة المركزية لمعالقات الثقافية االدارة المركزية لمعالقات الثقافية   مجامعات ػمجامعات ػالمجمس األعمى لالمجمس األعمى ل  كتابكتابـ ـ 20192019//1010//1313

والبعثات بوزارة التعميـ العالي بشأف القواعد المنظمة لممنافسات والبعثات بوزارة التعميـ العالي بشأف القواعد المنظمة لممنافسات   بأنو ورد ألمانة المجمس كتاب السيدة أ.د/ رئيس قطاع الشئوف الثقافيةبأنو ورد ألمانة المجمس كتاب السيدة أ.د/ رئيس قطاع الشئوف الثقافية
  ـ. ـ. 20202020ـ/ ـ/ 20192019البمجيكية مف عاـ البمجيكية مف عاـ   العممية التي تنظميا االكاديمية الممكيةالعممية التي تنظميا االكاديمية الممكية

  ..احيط المجمس عمماً احيط المجمس عمماً   القرار:القرار:
  ::فيما يستجد من أعمالفيما يستجد من أعمال: : سادساً سادساً 

  ظيراً ظيراً عشرة عشرة   الثانيةالثانيةاختتمت الجمسة في تمام الساعة اختتمت الجمسة في تمام الساعة وفيما لم يستجد من أعمال وفيما لم يستجد من أعمال 
  

  المجمسالمجمسسر سر أمين أمين 
          (          (              ))  

  القسمالقسممجمس مجمس رئيس رئيس 
         (         (                    ))  

  أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضرد/ د/ ..أأ  الوراقىالوراقىد الجواد د الجواد ياسر محمد عبياسر محمد عبد/ د/ ..أأ
 


