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 كمية التربية الرياضية            
 وحدة ضماف الجودة والتأهيؿ لألعتماد                                                        المائية  قسـ المنازالت والرياضات        

 

 محضر 
 م6102 اكتوبر ازالت والرياضات المائية عن شيرمجمس قسم المن

 ظهرا  عشر  الحاديةتـ انعقاد مجمس القسـ في تماـ الساعة ـ 4/01/6106الموافؽ  اءالثالثأنه في يوـ 
رئيس مجمس القسـ وبحضور  أ.د/ مني مصطفي محمد عميفي المقر الدائـ بالدور الثالث بالكمية برئاسة 

 السادة:
 رئيس مجمس القسـ مني مصطفي محمد عميد/ 1أ 0
 عضوا   د/ أحمد عبد الحميد عمارة1أ 6
 عضوا                            مصطفي سامي عميرة د/1أ 3
 عضوا                            عبد الحميـ محمد معاذ د/1أ 4
  المجمسسر أميف و  عضوا   أحمد سعيد أميف خضرد/ 1أ 5
 عضوا               أحمد محمود عبد الحكيـد/ 1أ 6
 عضوا   أ.ـ.د/ أحمد إبراهيـ عزب 7
 عضوا   حمد عباس صفوتأ.ـ.د/ م 8
 عضوا   أ.ـ.د/ مني محمد كامؿ 9

 عضوا   أ.ـ.د/ إبراهيـ عمي عبد الحميد األبياري 01
 عضوا   د/ سماح أميف حالوة 00
 عضوا   د/ والء محمد كامؿ العبد 06
 عضوا   د/ محمود عبد المجيد محمد سالـ 03

 وتغيب عف الحضور بعذر كؿ مف:
 متفرغ عضوا   أ.د/ محمد نبوي االشـر 0
 عضوا   أ.ـ.د/ ياسر عبد الجواد الوراقي 6
 عضوا   أ.ـ.د/ رشا فرج محمود العربي 3
 عضوا   د/ هبة اهلل عصاـ الديف الدياسطي 4
 عضوا   د/ ربيع السيد السيد سراج 5

ب مع أطي بالسادة الزمالءوافتتحت السيدة الدكتورة رئيس مجمس القسـ الجمسة " بالبسممة " والترحيب 
 .لمجميعوالتقدير  بالتوفيؽ التماني
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 أواًل: المصادقة عمى المحضر السابق. 
 القرار: المصادقة.

 ثانيًا: جدول األعمال: 
 ـ العالقات الثقافية:2

 الهيئة المعاونة بالقسـ لإلطالع عميها.و أ ػ تـ عرض الخطابات الواردة عمى السادة أعضاء هيئة التدريس 
 المجمس عممًا.القرار: الموافقة وأحيط 

 سات العميا:اـ الدر  1
الباحث بقسـ المنازالت والرياضات المائية  عمرو عبد المحسن محمد عبد الفتاحالباحث/ الطمب المقدـ مف ػ  أ

كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض منحه درجة الماجستير في التربية الرياضية في 
بي نوعي في ضوء الخصائص الكينماتيكية وتأثيرىا عمي ميارة الكنس لالعبي برنامج تدري "موضوع بعنواف 

ـ وكانت لجنة المناقشة والحكـ مكونة 68/9/6106الموافؽ  االربعاءحيث تـ مناقشة الرسالة يوـ  الكونغ فو "
 مف:

رؽ التدريس والتدريب ػ االستاذ الدكتور/ سعيد عبد الرشيد أحمد خاطر أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ بقسـ ط0
 )مشرفا (                    والتربية العممية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                       

ػ االستاذ الدكتور/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ أستاذ تدريب الجودو بقسـ المنازالت والرياضات المائية 6
 جامعة مدينة السادات.                                                          )مشرفا ( كمية التربية الرياضية

ػ األستاذ الدكتور/ أحمد سعيد أميف خضر أستاذ تدريب المالكمة بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية 3
 )مناقشا (                             التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.                                 

مساعد بقسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة كمية التربية الستاذ األػ استاذ مساعد دكتور/ تامر حسيف الشتيحي 4
 الرياضية لمبنيف جامعة بنها.                                                                         )مناقشا (

درجة الماجستير في التربية  عمرو عبد المحسن محمد عبد الفتاحالباحث/  ار: الموافقة عمي منحالقر 
 وعمي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العميا بالكمية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. الرياضية

اضات المائية بقسـ المنازالت والري باحثال محمود محمد عبد الخالق حالوه الباحث/ػ الطمب المقدـ مف  ب
لموضوع رسالة  تشكيؿ لجنة أشراؼجامعة مدينة السادات وذلؾ بغرض بالسادات بكمية التربية الرياضية 

تدريبات نوعية لتنمية بعض القدرات التوافقية ومستوي أداء الجممة الحركية )بساي داي( " الماجستير بعنواف 
 ـ.07/9/6106يـو السبت الموافؽ حيث تـ عمؿ سمنار العاـ لمقسـ  " لدي براعم الكاراتيو
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تدريبات نوعية لتنمية بعض لموضوع رسالة الماجستير بعنوان "  تشكيل لجنة أشرافالقرار: الموافقة مع 
 وىم: " القدرات التوافقية ومستوي أداء الجممة الحركية )بساي داي( لدي براعم الكاراتيو

بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية  المساعد األستاذ إبراهيـ عمي عبد الحميد االبياريد/ أ.ـ.ػ 0
 الرياضية جامعة مدينة السادات. 

مدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة  أحمد عمر الفاروؽ الشيخػ د/ 6
 السادات. 

ئية كمية التربية الرياضية جامعة مدينة مدرس بقسـ المنازالت والرياضات الماعمرو محمد سعد جعفر ػ د/ 3
 السادات. 

 وعمي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العميا بالكمية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 . شئون أعضاء ىيئة التدريس:3
المدرس بقسـ المنازالت والرياضات المائية كمية  أحمد عمر الفاروق الشيخالدكتور/ ػ الطمب المقدـ مف  أ

سفرة )حكـ دولي( في بعثة المنتخب التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلؾ بخصوص الموافقة عمي 
ػ  63القومي لمكاراتيه إلي النمسا لممشاركة في بطولة العالـ لمكاراتيه )رجاؿ ػ انسات( خالؿ الفترة مف 

ـ والمرفؽ صورة منه مع 3/7/6106ـ بتاريخ 6106( لسنة 736قرار الوزاري  رقـ )ـ طبقا  لم30/01/6106
 الطمب.

 بالكمية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. أعضاء ىيئة التدريسالقرار: الموافقة وعمي أن يرفع الموضوع لشئون 
 ثالثًا: ما يستجد من أعمال:

والتي تنتهي بعد عاـ مف االف كما تـ سة القسـ والكمية جاري االنتهاء مف الخطة البحثية لمقسـ المعتمدة بجمأ ػ 
 التنبيه عمى االطالع عمي الخطة البحثية لمجامعة والكمية لإلعداد خطة بحثية جديدة متثقة بهما.

 
 ظيراً  الثانيةأقفل المحضر وذلك في تمام الساعة 

 القسممجمس رئيس  المجمسسر أمين 
)                    (            (         ) 

 أ.د/ مني مصطفي محمد عمي د/ أحمد سعيد أمين خضر0أ
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  كمية التربية الرياضية             

 وحدة ضماف الجودة والتأهيؿ لألعتماد                                                                  قسـ المنازالت والرياضات المائية          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مذكرة
 د/ عميد الكمية0لمعرض عمى السيد أ

الموافــق  الثالثــاءالمنعقــدة يــوم  بشــأن الموافقــة عمــى صــرف بــدل جمســة مجمــس قســم المنــازالت والرياضــات المائيــة
   .م4/20/1026

وذلػػؾ  ظهػػرا  عشػػر  الحاديػػةالسػػاعة ـ 4/01/6106الموافػػؽ  الثالثػػاءجمػػس قسػػـ المنػػازالت والرياضػػات المائيػػة يػػـو اجتمػػع م
 ظهرا . الثانيةلمنظر فى جدوؿ األعماؿ وقد أنتهى االجتماع الساعة 

 وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة بالمحضر. -0
 مرفؽ محضر القسـ. -6
لمتكـر بالموافقة عمى صرؼ بدؿ حضور جمسة مجمس قسـ المنازالت والرياضات فاألمر معروض عمى سيادتكـ ...  لذا

 .ـ4/01/6106الموافؽ  الثالثاءالمائية المنعقدة يـو 
 كشف توقيعات السادة أعضاء مجمس قسم المنازالت والرياضات المائية

 م4/20/1026الموافق  الثالثاءالمنعقد يوم 
 التوقيع األسـ

 )                       ( ميمني مصطفي محمد عد/ 1أ
 )                       ( د/ أحمد عبد الحميد عمارة1أ
 )                       (                          مصطفي سامي عميرة د/1أ
 )                       (                          عبد الحميـ محمد معاذ د/1أ
 )                       ( خضرأحمد سعيد أميف د/ 1أ
 )                       (             أحمد محمود عبد الحكيـد/ 1أ

 )                       ( أ.ـ.د/ أحمد إبراهيـ عزب
 )                       ( أ.ـ.د/ محمد عباس صفوت

 )                       ( أ.ـ.د/ مني محمد كامؿ
 )                       ( هيـ عمي عبد الحميد األبياريأ.ـ.د/ إبرا

 )                       ( د/ سماح أميف حالوة
 )                       ( د/ والء محمد كامؿ العبد

 )                       ( د/ محمود عبد المجيد محمد سالـ
 المنازالت والرياضات المائية قسممجمس رئيس                                                           

                                                           )                       ( 
                                                                      أ.د/ مني مصطفي محمد عمي                                                           


