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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) 

 10من  - 1 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا 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   5577  رقم الجلسةرقم الجلسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماع نهاية االجتماع   صباحاً صباحاً   الحادية عشرةالحادية عشرةالساعة الساعة   بدء االجتماع بدء االجتماع   مم10210299//0101//11  التاريخ التاريخ 
  الدور الثالث الدور الثالث   //وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية مقر قسم نظريات مقر قسم نظريات كلية التربية الرياضية / كلية التربية الرياضية /   االجتماع االجتماع مكان مكان 

      ــور:ــور:ضضالحالح
لمجلس القسم لمجلس القسم ( ( 5757عقدت الجلسة رقم )عقدت الجلسة رقم )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تمام الساعة في تمام الساعة م م 11111199//1111//11  الموافقالموافق  الثالثاءالثالثاء  نه في يومنه في يومإإ  

  من:من:  للوبحضور كوبحضور كرئيس 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  11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيمأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيم  33
  عضوًا وأمين سر المجلسعضوًا وأمين سر المجلس  أ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  44

  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  أ.د/ محمد نبوي االشرمأ.د/ محمد نبوي االشرم  77
  متفرغمتفرغ  عضواً عضواً   عليعليأ.د/ مني مصطفي محمد أ.د/ مني مصطفي محمد   66
  عضواً عضواً   أ.م.د/ مني محمد كمالأ.م.د/ مني محمد كمال  55

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

  عضواً عضواً   أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيدأ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد  99
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفر د/ عمرو محمد جعفر أ.م.أ.م.  1111

  عضواً عضواً   هبة عصام الدين الدياسطىهبة عصام الدين الدياسطىد/ د/ أ.م.أ.م.  1111

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامل العبدد/ والء محمد كامل العبدأ.م.أ.م.  1111
  عضواً عضواً   ابراهيم بيليابراهيم بيليمحمد بيلي محمد بيلي د/ د/ أ.م.أ.م.  3131
  عضواً عضواً   د/ وسام محمد زكي حمدو د/ وسام محمد زكي حمدو   4141

  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالممحمود عبد المجيد سالمد/ د/   7171

  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  أعتذر عن حضور مجلس القسم كل من:  
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذأ.د/ عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذ  11

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيم أحمد عزب  11
  عضواً عضواً   السيد كمال عبد الفتاح عيدالسيد كمال عبد الفتاح عيد  د/د/  33
      

  
  االفتتاح: االفتتاح: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

 10من  - 2 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا في 
 

رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء رئيس الجلسة بذكر "بسم اهلل الرحمن الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء   أحمد سعيد أمين خضرأحمد سعيد أمين خضراألستاذ الدكتور/ األستاذ الدكتور/ افتتح افتتح 
    ::الواردة بجدول األعمالالواردة بجدول األعمال  لعرض ومناقشة الموضوعاتلعرض ومناقشة الموضوعاتانتقل سيادته انتقل سيادته   حيثحيث, , ,,مجلس القسممجلس القسم

    ::أواًل: المصـــادقات أواًل: المصـــادقات  
    ..بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقةبشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  11//11
  المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس القسم ومتابعة ما جاء به من موضوعات.  ::راررارالقالق

  ::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//11

األزمات والكوارث للعرض األزمات والكوارث للعرض   إدارةإدارة  ووحدةووحدة    IITTطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةطالب والدراسات العليا ومكتب/عميد الكلية ووحدة الجودة ووحدةالتدريس وشئون التعليم والالتدريس وشئون التعليم وال
  على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عليها.

  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  : الدراسات العليا: ثالثاً 
  )ماجستير(: )ماجستير(:   تقارير لجان االشرافتقارير لجان االشراف  11//33

بشأن احاطتنًا بموقف بعض بشأن احاطتنًا بموقف بعض   لدراسات العليا والبحوث لدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون ا مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون ا رد إلينا من رد إلينا من بناء علي الخطاب الوابناء علي الخطاب الوا
مدعومًا بطلبات المد والتقارير مدعومًا بطلبات المد والتقارير م م 91119111//99//1313الذين سوف تنتهي المدة القانونية للتسجيل في الذين سوف تنتهي المدة القانونية للتسجيل في )ماجستير( )ماجستير( الدراسات العليا الدراسات العليا   الباحثينالباحثين

  علي النحو التالي:علي النحو التالي:اسمائهم اسمائهم ب ب والطالوالطالالسنوية الخاصة بالسادة المشرفين السنوية الخاصة بالسادة المشرفين 
  م.م.41114111ماجستير ماجستير   محمود زكريا عبد المعطي زهرانمحمود زكريا عبد المعطي زهران  //الباحثالباحثـ ـ 11
  .., تم عمل مد أول, تم عمل مد أولمم31113111ماجستير ماجستير   خالد شوقي فهمي الدسوقيخالد شوقي فهمي الدسوقي  //الباحثالباحثـ ـ 11

لألستاذ لألستاذ مع تقديم نسخة مع تقديم نسخة فين فين السنوية واستمارات المد الموقعة من السادة المشر السنوية واستمارات المد الموقعة من السادة المشر ما جاء بالتقارير ما جاء بالتقارير   بناء عليبناء عليالمد للباحثان المد للباحثان الموافقة علي الموافقة علي   ::القرارالقرار
  ::وطلبات المدوطلبات المدنحو ما جاء بالتقارير نحو ما جاء بالتقارير   وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمةوعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة  الدكتور/ رئيس القسمالدكتور/ رئيس القسم

  

  

  

نسبة نسبة   ما جاء بالتقرير ما جاء بالتقرير   دورة القيد دورة القيد   لجنة اإلشراف لجنة اإلشراف   الباحث الباحث   م م 
  الموافقة علي المد الموافقة علي المد   ٪ ٪   اإلنجاز اإلنجاز 

د  د  محمود زكريا عب محمود زكريا عب   11
  المعطي زهران المعطي زهران 

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد أ.م.د/ أحمد كمال عبد الفتاح عيد 

ماجستير ماجستير 
أكتوبر  أكتوبر  
  مم41114111

تم تجهيز واالنتهاء من اجراءات  تم تجهيز واالنتهاء من اجراءات  
الفصل األول والثاني وجاري  الفصل األول والثاني وجاري  

استكمال وتجهيز الفصل الثالث  استكمال وتجهيز الفصل الثالث  
  والرابع للرسالة والرابع للرسالة 

1313٪٪  
    موافقة علي المد األولموافقة علي المد األول

م  م  91119111//1111//11من من 
  م م 11111111//99//1313حتي حتي 

ي فهمي  ي فهمي  ققو و خالد شخالد ش  11
  الدسوقيالدسوقي

  أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر أ.د/ أحمد سعيد أمين خضر 
  أ.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى أ.د/ ياسر عبد الجواد الوراقى 

  أ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينةأ.م.د/ فتحي توفيق فتحي حفينة

ماجستير ماجستير 
أكتوبر  أكتوبر  
  مم31113111

تم جمع المادة العلمية للفصل  تم جمع المادة العلمية للفصل  
االول والثاني وجاري استكمال  االول والثاني وجاري استكمال  

  وتجهيز الفصل الثالث وتجهيز الفصل الثالث 
7373٪٪  

    موافقة علي المد الثانيموافقة علي المد الثاني
  م م 91119111//1111//11من من 
  م م 11111111//99//1313حتي حتي 

  (: (: دكتوراهدكتوراهعاد لسمنار القسم )عاد لسمنار القسم )ييتحديد متحديد م  11//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  عبد الوهاب هالل السعيد شعبانعبد الوهاب هالل السعيد شعبان  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

 10من  - 3 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا في 
 

برنامج تدريبي في برنامج تدريبي في " "   بعنوانبعنوان  الدكتوراهالدكتوراهالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاد لسمنار القسم لموضوع رسالة 
  . . ""ضوء التحليل البيوميكانيكي وتأثيره علي مستوي االداء المهارى لكاتا الرابعة للجودو ضوء التحليل البيوميكانيكي وتأثيره علي مستوي االداء المهارى لكاتا الرابعة للجودو 

عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن   الثانيةالثانيةم الساعة م الساعة 99111111//1111//11الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار
  راسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. راسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. يرفع الموضوع لشئون الديرفع الموضوع لشئون الد

  (: (: ماجستيرماجستيرتحديد ميعاد لسمنار القسم )تحديد ميعاد لسمنار القسم )  33//33
المنازالت والرياضات المائية بكلية المنازالت والرياضات المائية بكلية نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   الباحثالباحث  مصطفي حسن مصطفي المصليحيمصطفي حسن مصطفي المصليحي  //الباحث الباحث الطلب المقدم من الطلب المقدم من 

تأثير برنامج تأثير برنامج " "   بعنوانبعنوان  الماجستيرالماجستيرد لسمنار القسم لموضوع رسالة د لسمنار القسم لموضوع رسالة التربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعاالتربية الرياضية جامعة مدينة السادات وذلك بغرض تحديد ميعا
  . . تدريبي مقترح علي السرعة االنتقالية ومستوي اداء الجمل الحركية )جيون ـ كاتا( لدي ناشئي رياضة الكاراتيه "تدريبي مقترح علي السرعة االنتقالية ومستوي اداء الجمل الحركية )جيون ـ كاتا( لدي ناشئي رياضة الكاراتيه "

عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن عشرة ظهرًا بمقر القسم بالكلية وعلي أن   الثانيةالثانيةم الساعة م الساعة 99111111//1111//11الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق الموافقة مع تحديد ميعاد لسمنار القسم يوم الثالثاء الموافق   ::القرارالقرار
  يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

اإلدارة اإلدارة بخصوص افادتنا بورود خطاب من بخصوص افادتنا بورود خطاب من   مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الخطاب الواد للقسم من الخطاب الواد للقسم من   44//33
للطالب/ محمد للطالب/ محمد مطالبه بموافاتهم بتقرير مفصل عن اسباب مد مدة الدراسة مطالبه بموافاتهم بتقرير مفصل عن اسباب مد مدة الدراسة   حوث بجامعة مدينة السادات حوث بجامعة مدينة السادات العامة للدراسات العليا والبالعامة للدراسات العليا والب

, وكذلك , وكذلك مد عام دراسي ثانيمد عام دراسي ثاني  المسجل لدرجة الماجستير بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيةالمسجل لدرجة الماجستير بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية  سعيد محمد القواسسعيد محمد القواس
  مدي تقدم الطالب بالرسالة العلمية الخاصة به. مدي تقدم الطالب بالرسالة العلمية الخاصة به. 

م م 91119111//99//33( بتاريخ ( بتاريخ 6767علمًا بالرجوع لمحضر جلسة مجلس القسم السابق رقم )علمًا بالرجوع لمحضر جلسة مجلس القسم السابق رقم )  بالكليةبالكلية  قسم شئون الدراسات العليا والبحوث قسم شئون الدراسات العليا والبحوث احاطة احاطة   ::ررالقراالقرا
  كان كالتالي:كان كالتالي:  نفس الموضوع وأن قرار مجلس القسمنفس الموضوع وأن قرار مجلس القسم  والمسجل فيهوالمسجل فيه

تير بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات تير بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المسجل لدرجة الماجسالمسجل لدرجة الماجس  للطالب/ محمد سعيد محمد القواسللطالب/ محمد سعيد محمد القواسعلي مد مدة الدراسة علي مد مدة الدراسة   ةةوافقوافقالمالمـ ـ 11
  ..قسم شئون الدراسات العليا والبحوث بالكليةقسم شئون الدراسات العليا والبحوث بالكليةلل  الطالبالطالب  بعد استيفاء اجراءات المد المطلوبة منبعد استيفاء اجراءات المد المطلوبة من  لعام دراسي ثانيلعام دراسي ثانيالمائية المائية 

  ..((٪٪7575من قبل لجنة االشراف ونسبة االنجاز والتي كانت )من قبل لجنة االشراف ونسبة االنجاز والتي كانت )  ما جاء في التقرير السنويما جاء في التقرير السنويـ الموافقة علي ـ الموافقة علي 11
تجهيز واالنتهاء من اجراءات الفصل األول والثاني وجاري استكمال وتجهيز الفصل الثالث  تجهيز واالنتهاء من اجراءات الفصل األول والثاني وجاري استكمال وتجهيز الفصل الثالث  بب  قام قام   علي اسباب المد وهي أن الطالب قدعلي اسباب المد وهي أن الطالب قدافقة افقة ـ المو ـ المو 33

  ..ويحتاج لمد عام دراسي ثاني الستكمال اجراءات الرسالةويحتاج لمد عام دراسي ثاني الستكمال اجراءات الرسالة  والرابع للرسالةوالرابع للرسالة
  ات الالزمة.ات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراءوعلي أن يرفع الموضوع لشئون الدراسات العليا بالكلية التخاذ اإلجراء

  : : شئون التعليم والطالب شئون التعليم والطالب : : رابعاً رابعاً 
بشأن توزيع الجداول الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي بشأن توزيع الجداول الدراسية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   11//44

لألستاذ الدكتور/ لألستاذ الدكتور/ اونة اونة م بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعم بنظام الالئحة الجديدة والقديمة وتسليم نسخة موقعه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع11111111م/م/91119111
  ..واألستاذ الدكتور/ رئيس القسمواألستاذ الدكتور/ رئيس القسم  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

وعلي أن وعلي أن بالقسم, بالقسم, أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المنتهية فقط من قبل المنتهية فقط من قبل و و الموقعة الموقعة مع تسليم نسخة من الجداول الدراسية مع تسليم نسخة من الجداول الدراسية الموافقة الموافقة   القرار:القرار:
  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  كلية لشئون التعليم والطالب كلية لشئون التعليم والطالب لألستاذ الدكتور/ وكيل اللألستاذ الدكتور/ وكيل اليرفع الموضوع يرفع الموضوع 

نظريات نظريات بقسم بقسم   طبقًا ألحكام الالئحة الجديدةطبقًا ألحكام الالئحة الجديدة  مم11111111م/م/91119111للعام الجامعي للعام الجامعي لفرقة الثالثة )بنين ـ بنات( لفرقة الثالثة )بنين ـ بنات( جديدة لجديدة لمناقشة فتح اختياريات مناقشة فتح اختياريات   11//44
  وهي: وهي:   اداتاداتالمنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السالمنازالت والرياضات المائية بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السوتطبيقات وتطبيقات 

  القائم بالتدريس القائم بالتدريس   الفرقة الثالثة الفرقة الثالثة   ختياريات ختياريات الالاا  مم



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

 10من  - 4 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا في 
 

  اختياري ثاني اختياري ثاني   اختياري أول اختياري أول 
  عضو هيئة تدريس عضو هيئة تدريس 

  بالكلية بالكلية 
  منتدب منتدب 

  خبيرخبير
    )حاصل علي دكتوراه الفلسفة)حاصل علي دكتوراه الفلسفة
في التربية الرياضية في نفس في التربية الرياضية في نفس 

  ((التخصصالتخصص
  بناتبنات  بنينبنين  بناتبنات  بنينبنين

      أ.م.د/ هبة الدياسطى أ.م.د/ هبة الدياسطى         بالية مائي بالية مائي   ــ11
      عبدعبدللأ.م.د/ والء اأ.م.د/ والء ا       غطس غطس   ــ11
  د/ يحيي فوزيد/ يحيي فوزي          كونغ فوكونغ فو  ــ33
  د/ محمود درويش د/ محمود درويش             كمال اجسام كمال اجسام   ــ44
    أ.م.د/ وليد أمينأ.م.د/ وليد أمين        دراجات دراجات   ــ77
    أ.م.د/ حسن محمدأ.م.د/ حسن محمد        كيك بوكسينجكيك بوكسينج  ــ66
        د/ محمود سالمد/ محمود سالم      الخماسي الحديث الخماسي الحديث   ــ55

وعلي أن يرفع وعلي أن يرفع , , جديدةجديدةالال  طبقًا ألحكام الالئحةطبقًا ألحكام الالئحة  مم11111111م/م/91119111للعام الجامعي للعام الجامعي يات الفرقة الثالثة )بنين ـ بنات( يات الفرقة الثالثة )بنين ـ بنات( علي فتح اختيار علي فتح اختيار الموافقة الموافقة   القرار:القرار:
  الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.

علمي وصورة من بيان الحالة علمي وصورة من بيان الحالة والمتضمن صورة من المحتوي الوالمتضمن صورة من المحتوي ال  رئيس قسم شئون التعليم والطالب رئيس قسم شئون التعليم والطالب الخطاب الوارد للقسم من الخطاب الوارد للقسم من بشأن بشأن   33//44
م وذلك لالنتهاء من عمل م وذلك لالنتهاء من عمل 11111111م / م / 91119111الخاص ببعض الطالب الراغبين في التحويل إلي الكلية للفرقة الثانية للعام الجامعي الخاص ببعض الطالب الراغبين في التحويل إلي الكلية للفرقة الثانية للعام الجامعي 

بتقرير مفصل بمدي تطابق التوصيف المرفق للمقرر بما يتوافق مع  بتقرير مفصل بمدي تطابق التوصيف المرفق للمقرر بما يتوافق مع    قسم شئون التعليم والطالب قسم شئون التعليم والطالب المقصات الخاصة بهم مع افادة المقصات الخاصة بهم مع افادة 
  ..المقرر الموازي له بالكلية من قبل االساتذة المتخصصينالمقرر الموازي له بالكلية من قبل االساتذة المتخصصين  توصيفتوصيف

كاًل فيما يخصه بتقرير مفصل بمدي تطابق التوصيف المرفق للمقرر بما يتوافق مع كاًل فيما يخصه بتقرير مفصل بمدي تطابق التوصيف المرفق للمقرر بما يتوافق مع   علي ما جاء من االساتذة المتخصصينعلي ما جاء من االساتذة المتخصصينالموافقة الموافقة   القرار:القرار:
  توصيف المقرر الموازي له بالكلية علي النحو التالي:توصيف المقرر الموازي له بالكلية علي النحو التالي:

  موافقة استاذ المقرر موافقة استاذ المقرر   ٪ ٪ نسبة توافق التوصيف نسبة توافق التوصيف   المقرر الموازي بالكليةالمقرر الموازي بالكلية  بين في التحويلبين في التحويلتوصيف المقرر للطالب الراغتوصيف المقرر للطالب الراغ  م م 

  أ.م.د/ أحمد كمال أ.م.د/ أحمد كمال   ٪٪1919  ( ( 11مالكمة )مالكمة )  ( ـ مالكمة ( ـ مالكمة 1 1 المبادئ االساسية للمنازالت )المبادئ االساسية للمنازالت )  ــ11
  أ.م.د/ محمد بيلي أ.م.د/ محمد بيلي   ٪٪111111  ( ( 11مصارعة )مصارعة )  ( ـ مصارعة ( ـ مصارعة 1 1 المبادئ االساسية للمنازالت )المبادئ االساسية للمنازالت )  ــ11
  أ.م.د/ عمرو جعفر أ.م.د/ عمرو جعفر   ٪٪1919  كاراتيهكاراتيه  ( ـ كاراتيه ( ـ كاراتيه 1 1 نازالت )نازالت )المبادئ االساسية للمالمبادئ االساسية للم  ــ33
  أ.د/ عبد الحليم معاذ أ.د/ عبد الحليم معاذ   ٪٪1919  جودو )يتم تدريسه بالفرقة الثانية( جودو )يتم تدريسه بالفرقة الثانية(   ( ـ جودو ( ـ جودو 1 1 المبادئ االساسية للمنازالت )المبادئ االساسية للمنازالت )  ــ44
  د/ محمود سالم د/ محمود سالم   ٪٪1919  ( ( 11سالح )سالح )  ( ـ مبارزة( ـ مبارزة1 1 المبادئ االساسية للمنازالت )المبادئ االساسية للمنازالت )  ــ77
  د/ وسام زكي د/ وسام زكي   ٪٪1919  ( ( 1 1 احة )احة )  سس  ( ( 11المبادئ االساسية للسباحة )المبادئ االساسية للسباحة )  ــ66
      ال يوجد مقرر موازي بالكلية ال يوجد مقرر موازي بالكلية   ( ـ اثقال ( ـ اثقال 1 1 المبادئ االساسية للمنازالت )المبادئ االساسية للمنازالت )  ــ55

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  لشئون التعليم والطالبلشئون التعليم والطالبوعلي أن يرفع الموضوع وعلي أن يرفع الموضوع 
  ميميالدكتورة/ الدكتورة/ القسم بخصوص انتداب القسم بخصوص انتداب بب  تدريب الجودوتدريب الجودواستاذ استاذ   عبد الحليم محمد عبد الحليم معاذعبد الحليم محمد عبد الحليم معاذاالستاذ الدكتور/االستاذ الدكتور/الطلب المقدم من الطلب المقدم من   44//44

للفرقة للفرقة   الجودوالجودو  مقررمقررلتدريس لتدريس   طنطا طنطا بكلية التربية الرياضية جامعة بكلية التربية الرياضية جامعة   المنازالت والرياضات الفرديةالمنازالت والرياضات الفرديةالمدرس بقسم المدرس بقسم   عاصم محمد حمودةعاصم محمد حمودة
  م.م.11111111م/م/11111199للعام الجامعي للعام الجامعي   األولاألولراسي راسي ددالالاسبوع للفصل اسبوع للفصل   من كلمن كل  يومي االحد والثالثاءيومي االحد والثالثاءاختياري أول وثاني اختياري أول وثاني بنات بنات   الثالثةالثالثة

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

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

حسن حسن الدكتور/ الدكتور/   االستاذاالستاذبخصوص انتداب بخصوص انتداب بالقسم بالقسم تدريب المالكمة تدريب المالكمة استاذ استاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   77//44
  مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك   العريشالعريشلية التربية الرياضية جامعة لية التربية الرياضية جامعة بكبكالفردية الفردية   الرياضاتالرياضاتو و   زالتزالتالمنا المنا األستاذ المساعد بقسم األستاذ المساعد بقسم   محمد حسن علي محمد حسن علي 

األول للعام الجامعي األول للعام الجامعي   راسيراسيددمن كل اسبوع للفصل المن كل اسبوع للفصل ال  وثاني يوم االحدوثاني يوم االحداختياري أول اختياري أول   بنين وبناتبنين وبنات  الثالثةالثالثةللفرقة للفرقة   الكيك بوكسينجالكيك بوكسينج
  م.م.11111111م/م/91119111

  والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم   القرار:القرار:
الدكتور/ تامر إبراهيم الدكتور/ تامر إبراهيم   االستاذاالستاذاستاذ المبارزة بالقسم بخصوص انتداب استاذ المبارزة بالقسم بخصوص انتداب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب االستاذ الدكتور/ أحمد إبراهيم أحمد عزب الطلب المقدم من الطلب المقدم من   66//44

  مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك لبنين جامعة حلوان لبنين جامعة حلوان األستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية لاألستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية ل  نبيل عبد العزيز مرادنبيل عبد العزيز مراد
راسي األول للعام الجامعي راسي األول للعام الجامعي ددمن كل اسبوع للفصل المن كل اسبوع للفصل ال  االثنين واالربعاءاالثنين واالربعاء  السالح للفرقة الرابعة بنين اختياري أول وثاني يوميالسالح للفرقة الرابعة بنين اختياري أول وثاني يومي

  م.م.11111111م/م/91119111
  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:

وليد وليد الدكتور/ الدكتور/ االستاذ االستاذ بخصوص انتداب بخصوص انتداب بالقسم بالقسم تدريب المالكمة تدريب المالكمة استاذ استاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   55//44
  الدراجاتالدراجات  مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك   حلوانحلوانجامعة جامعة للبنين للبنين لية التربية الرياضية لية التربية الرياضية بكبك  الترويح الرياضيالترويح الرياضياألستاذ المساعد بقسم األستاذ المساعد بقسم   أمين عباس بهجت أمين عباس بهجت 

  م.م.11111111م/م/91119111األول للعام الجامعي األول للعام الجامعي راسي راسي ددالالللفصل للفصل من كل اسبوع من كل اسبوع   يوم الثالثاءيوم الثالثاءاختياري أول وثاني اختياري أول وثاني   بنين وبناتبنين وبنات  الثالثةالثالثةللفرقة للفرقة 
  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:

محمد لبيب عبد محمد لبيب عبد الدكتور/ الدكتور/ بخصوص انتداب بخصوص انتداب المساعد بالقسم المساعد بالقسم ستاذ ستاذ االاال  عمرو محمد سعد جعفرعمرو محمد سعد جعفراالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   88//44
  الكاراتيهالكاراتيه  مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك   بنها بنها لية التربية الرياضية جامعة لية التربية الرياضية جامعة بكبكالفردية الفردية   الرياضاتالرياضاتو و   نظريات وتطبيقات المنازالتنظريات وتطبيقات المنازالتبقسم بقسم المدرس المدرس   العزيزالعزيز
  م.م.11111111م/م/91119111للعام الجامعي للعام الجامعي   األولاألول  راسيراسيددمن كل اسبوع للفصل المن كل اسبوع للفصل ال  يوم االربعاءيوم االربعاءاختياري أول اختياري أول بنين بنين   الرابعةالرابعةللفرقة للفرقة 

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:
كلية النقل البحري كلية النقل البحري   افادتنا بموافقةافادتنا بموافقة  بخصوصبخصوصاستاذ السباحة بالقسم استاذ السباحة بالقسم   أحمد محمود عبد الحكيم طلب أحمد محمود عبد الحكيم طلب االستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/ الطلب المقدم من الطلب المقدم من   99//44

  م.م.11111111م/م/91119111من كل اسبوع للعام الجامعي من كل اسبوع للعام الجامعي باألكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا يوم واحد باألكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا يوم واحد   لتدريسلتدريسلل  ههابابعلي انتدعلي انتد
  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.بعد أن يتم احضار خطاب االنتداب بعد أن يتم احضار خطاب االنتداب الموافقة الموافقة   القرار:القرار:

  يحيي فوزييحيي فوزيالدكتور/ الدكتور/ بخصوص انتداب بخصوص انتداب بالقسم بالقسم تدريب المالكمة تدريب المالكمة استاذ استاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد دم من دم من الطلب المقالطلب المق  1111//44
    ,,مم89918991حاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في رياضة الوشو كونغ فو من جامعة بكين بالصبن عام حاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في رياضة الوشو كونغ فو من جامعة بكين بالصبن عام   السيد أحمدالسيد أحمد

  مقررمقررلتدريس لتدريس كخبير كخبير وذلك وذلك   ,,كونغ فو وحكم دولي ومدير فني سابق لمنتخب مصركونغ فو وحكم دولي ومدير فني سابق لمنتخب مصرنائب رئيس مجلس إدارة االتحاد المصري للوشو نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد المصري للوشو و و 
راسي األول للعام الجامعي راسي األول للعام الجامعي ددمن كل اسبوع للفصل المن كل اسبوع للفصل ال  يوم الثالثاءيوم الثالثاءاختياري أول وثاني اختياري أول وثاني   وبناتوبنات  بنينبنينالثالثة الثالثة للفرقة للفرقة الكونغ فو الكونغ فو 

  , ومرفق طية السيرة الذاتية للخبير., ومرفق طية السيرة الذاتية للخبير.مم11111111م/م/91119111
  ع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفالموافقة وعلي أن يرف  القرار:القرار:

  ريهام محمد االشرمريهام محمد االشرم  //ةةالدكتور الدكتور بخصوص انتداب بخصوص انتداب بالقسم بالقسم   المصارعةالمصارعةاستاذ استاذ   عبد الحميد عمارةعبد الحميد عمارةاالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   1111//44
المصارعة المصارعة   مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك   المنصورةالمنصورةبية الرياضية جامعة بية الرياضية جامعة لية التر لية التر بكبكالفردية الفردية   الرياضاتالرياضاتو و   نظريات وتطبيقات المنازالتنظريات وتطبيقات المنازالتبقسم بقسم المدرس المدرس 
من كل من كل   للفرقة األولي بنات يوم االحدللفرقة األولي بنات يوم االحد( ( 11))المصارعة المصارعة   مقررمقررلتدريس لتدريس االحد والثالثاء و االحد والثالثاء و   يييوميوماختياري أول وثاني اختياري أول وثاني   بناتبنات  الثالثةالثالثةللفرقة للفرقة 

  م.م.11111111م/م/91119111األول للعام الجامعي األول للعام الجامعي   راسيراسيدداسبوع للفصل الاسبوع للفصل ال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

 10من  - 6 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا في 
 

  ع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.ع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفالموافقة وعلي أن يرف  القرار:القرار:
محمود عمر محمود عمر الدكتور/ الدكتور/   بخصوص انتداببخصوص انتداببالقسم بالقسم تدريب المالكمة تدريب المالكمة استاذ استاذ   سعيد أمين خضرسعيد أمين خضراالستاذ الدكتور/ أحمد االستاذ الدكتور/ أحمد الطلب المقدم من الطلب المقدم من   1111//44

م, م, 51115111عام عام   جسام من جامعة االسكندريةجسام من جامعة االسكندريةحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في رياضة كمال االحاصل علي دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية في رياضة كمال اال  درويش محمددرويش محمد
  كمال االجسامكمال االجسام  مقررمقررلتدريس لتدريس كخبير كخبير وذلك وذلك   ,,عضو مجلس إدارة االتحاد المصري لكمال االجسام وحكم دولي ورئيس لجنة المسابقاتعضو مجلس إدارة االتحاد المصري لكمال االجسام وحكم دولي ورئيس لجنة المسابقاتو و 

    يوم االربعاءيوم االربعاءأول وثاني أول وثاني اختياري اختياري بنين بنين الرابعة الرابعة للفرقة للفرقة   كمال االجسامكمال االجسام  مقررمقررلتدريس لتدريس و و   ,,يوم الثالثاءيوم الثالثاء  بنين اختياري أول وثانيبنين اختياري أول وثانيالثالثة الثالثة للفرقة للفرقة 
  , ومرفق طية السيرة الذاتية للخبير., ومرفق طية السيرة الذاتية للخبير.مم11111111م/م/91119111راسي األول للعام الجامعي راسي األول للعام الجامعي ددمن كل اسبوع للفصل المن كل اسبوع للفصل ال

  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:
مروة علي مروة علي   //ةةالدكتور الدكتور   بخصوص انتداببخصوص انتداباالستاذ المساعد بالقسم االستاذ المساعد بالقسم   صام الدين الدياسطىصام الدين الدياسطىهبة عهبة ع  //ةةالدكتور الدكتور   ةةاالستاذاالستاذالطلب المقدم من الطلب المقدم من   3131//44

السباحة السباحة   مقررمقررلتدريس لتدريس وذلك وذلك   المنوفيةالمنوفيةلية التربية الرياضية جامعة لية التربية الرياضية جامعة بكبك  المائيةالمائية  الرياضاتالرياضاتنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات بقسم بقسم   المدرسالمدرس  عبد النبيعبد النبي
من كل اسبوع من كل اسبوع يوم االحد يوم االحد   ( للفرقة الثانية بنات( للفرقة الثانية بنات11البالية المائي )البالية المائي )  مقررمقررلتدريس لتدريس يوم االربعاء و يوم االربعاء و   ( للفرقة األولي بنات( للفرقة األولي بنات11( والغطس )( والغطس )11))

  م.م.11111111م/م/91119111راسي األول للعام الجامعي راسي األول للعام الجامعي ددللفصل الللفصل ال
  الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.  القرار:القرار:

بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية م م 11111111م/م/91119111الجامعي الجامعي   للعامللعام  األولاألولللفصل الدراسي للفصل الدراسي الخطة الدراسية الخطة الدراسية مناقشة مناقشة   4141//44
  ::وهيوهيالئحة )جديدة ـ قديمة( الئحة )جديدة ـ قديمة( بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

  : الرياضات المائية: : الرياضات المائية: اوالً اوالً 

 االسم م المقرر

 الئحة قديمة جديدةالئحة 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي

 بنات بنين بنات بنين
 اختياري ثاني اختياري أول اختياري ثاني اختياري أول

 بنات بنين بنات بنين بنات بنين بنات بنين

 سباحة
 أحمد عبد الحكيمأ.د/   ـ14

            
             غطس

             الماء  كرة
 سباحة

 وسام زكيد/   ـ17
            

             غطس
             كرة الماء
 سباحة

 عمرو وهداند/   ـ16
            

             غطس
             كرة الماء

  : المنازالت:: المنازالت:ثانياً ثانياً 
  

 االسم م المقرر

 الئحة قديمة جديدةالئحة 

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي

 بنات بنين بنات بنين
 اختياري ثاني اختياري أول اختياري ثاني اختياري أول

 بنات بنين بنات بنين بنات بنين بنات بنين

 مصارعة
             محمد األشرمأ.د/   ـ1
             أحمد عمارةأ.د/   ـ1



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

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

             محمد بيليأ.م.د/   ـ3
             ربيع سراجد/   ـ4

 جودو
             عبد الحليم معاذأ.د/   ـ7
             محمد قوطةم/   ـ6
             م/ محمود متولي ـ5

 مالكمة

             أحمد سعيدأ.د/   ـ8
             ياسر الوراقىأ.د/   ـ9
             أحمد كمالأ.م.د/   ـ11
             السيد كمالد/   ـ11

 سالح 

             أحمد عزبأ.د/   ـ11
             مني كمالأ.م.د/   ـ13
             رشا فرج أ.م.د/   ـ14
             محمود سالمد/   ـ17
             محمد ديابم/   ـ16
             هدير إبراهيمم/   ـ15
             م/ الشيماء صادق ـ18

 تيهاكار 
             عمرو جعفرأ.م.د/   ـ19
             م/ كريم خاف اهلل ـ11
             م/ محمد شهاب ـ11

             محمد زهرانم/   ـ11 ينجكيك بوكس
             أشرف العبدم/   ـ13 كمال اجسام

  
  

  الموافقة علي ما جاء بالخطة التدريسية للقسم, مع ارجاء التالي:الموافقة علي ما جاء بالخطة التدريسية للقسم, مع ارجاء التالي:  القرار:القرار:
م لحين االنتهاء من استقرار م لحين االنتهاء من استقرار 11111111م/م/91119111لعام الجامعي لعام الجامعي االفصل الدراسي األول لفصل الدراسي األول لل  فقطفقط  ـ خطة القسم لمقررات الرياضات المائية شعبة البناتـ خطة القسم لمقررات الرياضات المائية شعبة البنات11
  ..رسمياً رسمياً   بالشعبة وتوقيعها بالشعبة وتوقيعها ت علي الجداول الدراسية من قبل اعضاء هيئة التدريس ت علي الجداول الدراسية من قبل اعضاء هيئة التدريس تعديالتعديالالال
م م 11111111//مم91119111العام الجامعي العام الجامعي لفصل الدراسي األول لفصل الدراسي األول للـ خطة القسم لبعض مقررات االختياريات األول والثاني للفرقة الثالثة بنين وبنات ـ خطة القسم لبعض مقررات االختياريات األول والثاني للفرقة الثالثة بنين وبنات 11

نتدابات ألعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية وخارجها أو للسادة الخبراء نتدابات ألعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية وخارجها أو للسادة الخبراء علي االعلي االمن إدارة الكلية والجامعة من إدارة الكلية والجامعة لحين االنتهاء من الموافقات لحين االنتهاء من الموافقات 
  لتدريس هذه االختياريات. لتدريس هذه االختياريات. 

  وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.وعلي أن يرفع الموضوع لشئون التعليم والطالب بالكلية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
بخصوص بخصوص   بالكليةبالكلية  لجنة االجهزة واالدوات لجنة االجهزة واالدوات رئيس رئيس   //و أ.دو أ.د  التعليم والطالب التعليم والطالب   الكلية لشئونالكلية لشئون  وكيلوكيل  //االستاذ الدكتوراالستاذ الدكتور  للعرض عليللعرض علي  مذكرةمذكرة  7171//44

  ::وهي كالتاليوهي كالتاليالمنازالت والرياضات المائية من االجهزة واالدوات المنازالت والرياضات المائية من االجهزة واالدوات   قسم نظريات وتطبيقاتقسم نظريات وتطبيقاتبب  الضرورية والملحةالضرورية والملحة  حتياجاتحتياجاتاالاال
 العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة العدد الصنف الشعبة

المالكمة 
بنين 
 وبنات

 (1) حلقة مالكمة متنقلة

المبارزة 
 بنات

 (1) جهاز كهربائي كامل
 المصارعة

 (4) ارعة رومانيصم شواخص
 (4) ارعة حرةصشواخص م (7) سالح شيش كهربائي كامل (11) قفازات لكم قانونية )زوج(
 (7) سالح سيف مبارزة كهربائي كامل (111) قفازات لكم للتدريب )زوج(

 الجودو

 (11) استبات 
 (11) اساتك مطاط (7) كهربائي كاملسالح سيف   (111) واقي الرأس
 (1) مراتب للرمي حجم كبير )اسفنج( (7) قناع سالح شيش (11) كرات مترددة
 (4) شواخص رمي (7) قناع سالح سيف مبارزة (11) كرات راقصة
 (11) كور طبية (7) قناع سالح سيف (11) كرات سرعة

 (11) كجم( )زوج(  1,   1دمبلز وزن ) الكاراتيه (7) معدني سالح شيش  جاكت (11) اكياس لكم )سندباج( وزن ثقيل



 
 
 
 

  

 

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

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

 10من  - 8 -الصفحة  م 27/9/2016(  1/0اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م 1/10/2019تحريرًا في 
 

 (1) قطعة  111بساط كاراتيه قانوني   (7) جاكت معدني سالح سيف (11) اكياس لكم )سندباج( وزن متوسط
 (11) استيك تدريب (7) سلك جسم سالح سيف مبارزة (11) اكياس لكم )سندباج( وزن خفيف

 (7) لفة شريط الوان )تدريب( (7) سلك جسم سالح شيش (11) (كفوف مدرب )زوج
 (7) كجم(  3كرات طبية وزن ) (7) سلك جسم سالح سيف (111) احبال وثب

 (7) كجم(  7كرات طبية وزن ) (7) قفاز معدني سالح سيف (11) وسائد حائط بأحجام واشكال مختلفة
 (7) كجم(  11كرات طبية وزن ) (17) سالح شيش عادي للتدريب (11) شواخص تدريب

السباحة 
 بنين

 (11) (stepصناديق تدريب ) (17) قناع وجه عادي للتدريب (11) لوح طفو
 (11) كفوف

المبارزة 
 بنين

 (11) احبال وثب FIE BF D 2018 (7)سيوف اوليستار
 (1) شواخص تدريب (11) سيف مبارزة كامل بالبوانطة والسلك (7) حبال مطاطية )استيك مائي(

 (11) كف تدريب (14) شيش كامل بالبوانطة والسلك (1) منصة قفز للغطس
 (7) مت تدريب (11) سابر (11) كرات مائية

 (11) واقي صدر (11) فولدكورت اوليستار لكل سالح (1) مرمي كرة مائية
 (11) واقي يد )زوج( (14) فولدكور ماسك (1) دوميه انقاذ

السباحة 
 بنات

 (11) واقي قصبة )زوج( (11) شيش  pbtماسكات اوليستار أو   (6) عصا انقاذ بالخطاف
 (11) واقي مشط قدم )زوج( (11) سابر  pbtماسكات اوليستار أو   (11) اساتك مطاطية

 (1) قانوني  بساط كيك بوكسينج (11) ابيه  pbtماسكات اوليستار أو   (1) مشغل صوتو سماعات ستريو  
 (17) اجهزة جيم كمال اجسام (8) جوانتي تدريب اوليستار (11) لوح طفو
 (1) قانوني  بساط كونغ فو (11) كفوف

 خماسي حديث
 PP320 (7)طبنجة ايكو ايمز  

 (1) منصة قفز للغطس
 دراجات

 (7) أهداف ايكو ليزر ببطارية (31) دراجات
   (1) شنطة خماسي اوليستار (31) واقي راس )خوزه( (1) دوميه انقاذ

    و أ/ أمين الكلية و أ/ أمين الكلية   ولجنة االجهزة واألدوات بالكليةولجنة االجهزة واألدوات بالكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   / / االستاذ الدكتوراالستاذ الدكتورإلي إلي   الموافقة مع رفع المذكرةالموافقة مع رفع المذكرة  القرار:القرار:
  ..التخاذ الالزمالتخاذ الالزماالحتياجات بالجامعة االحتياجات بالجامعة لجنة لجنة للتمهيدًا لرفعها تمهيدًا لرفعها   ومجلس الكليةومجلس الكلية

االستاذ المساعد بالقسم ورئيس شعبة الكاراتيه والتي جاء  االستاذ المساعد بالقسم ورئيس شعبة الكاراتيه والتي جاء    االستاذ الدكتور/ عمرو محمد جعفراالستاذ الدكتور/ عمرو محمد جعفرمة للقسم من مة للقسم من بخصوص المذكرة المقدبخصوص المذكرة المقد  6161//44
م وخصوصًا م وخصوصًا 11111111م/م/91119111فيها بأحقية الشعبة في تدريس مقرر الكاراتيه للفرقة األولي بنات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي فيها بأحقية الشعبة في تدريس مقرر الكاراتيه للفرقة األولي بنات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

عرض نموذج تعليمي علي القائمين بالتدريس وال يوجد به أي أداء مباشر يمنع قيام عرض نموذج تعليمي علي القائمين بالتدريس وال يوجد به أي أداء مباشر يمنع قيام أن طبيعة تدريس مقرر الكاراتيه يتم من خالل أن طبيعة تدريس مقرر الكاراتيه يتم من خالل 
  ..الشعبة بالتدريس للطالبات, لذا فالشعبة تري انه ال جدوي من االنتداب في هذا الشأنالشعبة بالتدريس للطالبات, لذا فالشعبة تري انه ال جدوي من االنتداب في هذا الشأن

  راءات الالزمة.راءات الالزمة.التخاذ اإلج التخاذ اإلج   لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع الموافقة وعلي أن يرفع الموضوع   القرار:القرار:
والء العبد والء العبد   //ةةالدكتور الدكتور   ةةاالستاذاالستاذو و االستاذ المساعد بالقسم االستاذ المساعد بالقسم   هبة اهلل الدياسطىهبة اهلل الدياسطى  //ةةالدكتور الدكتور   ةةاالستاذاالستاذبخصوص المذكرة المقدمة للقسم من بخصوص المذكرة المقدمة للقسم من   5151//44

هندسين بمدينة هندسين بمدينة االستاذ المساعد بالقسم والتي جاء فيها بأنه قد تم إبالغهما بأن إدارة الكلية قد قامت باختيار حمام السباحة بنادي الماالستاذ المساعد بالقسم والتي جاء فيها بأنه قد تم إبالغهما بأن إدارة الكلية قد قامت باختيار حمام السباحة بنادي الم
( واالختياريات ( واالختياريات 11( , والبالية المائي )( , والبالية المائي )11( والغطس )( والغطس )11( , )( , )11السادات ليكون حمام السباحة المعين للطالبات لتدريس مقرر السباحة )السادات ليكون حمام السباحة المعين للطالبات لتدريس مقرر السباحة )

  م.م.11111111م/ م/ 91119111أول وثاني الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة الئحة قديمة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي أول وثاني الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة الئحة قديمة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  سباحة بنادي المهندسين غير صالح للعملية التدريسية لألسباب التالية:سباحة بنادي المهندسين غير صالح للعملية التدريسية لألسباب التالية:والشعبة تري أن حمام الوالشعبة تري أن حمام ال

  ـ توسط موقعه بمقر النادي, مما يؤدي إلي كشفه من الكافيتيريات والمبني االجتماعي وكذلك العمائر الشاغرة والمحيطة بالنادي.ـ توسط موقعه بمقر النادي, مما يؤدي إلي كشفه من الكافيتيريات والمبني االجتماعي وكذلك العمائر الشاغرة والمحيطة بالنادي.11
  ـ عمق الحمام الضحل بما ال يسمح بعملية التعليم.ـ عمق الحمام الضحل بما ال يسمح بعملية التعليم.11
  م والذي بدوره يعيق عملية التعليم.م والذي بدوره يعيق عملية التعليم.ـ الشكل الزجزاجي للحما ـ الشكل الزجزاجي للحما 33
  ـ عدم الرجوع للقائمين بتدريس هذه المواد ألخذ رأيهم الفني.ـ عدم الرجوع للقائمين بتدريس هذه المواد ألخذ رأيهم الفني.44

  لذا يرجي إعادة النظر في اختيار حمام السباحة الخاص بتدريس مادة السباحة للبنات.لذا يرجي إعادة النظر في اختيار حمام السباحة الخاص بتدريس مادة السباحة للبنات.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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) 

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

مام السباحة بنادي المهندسين للعملية مام السباحة بنادي المهندسين للعملية للنظر في أسباب عدم صالحية ح للنظر في أسباب عدم صالحية ح   للجنة شئون التعليم والطالب بالكليةللجنة شئون التعليم والطالب بالكليةإعادة الموضوع إعادة الموضوع   القرار:القرار:
لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم  لألستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم  وعلي أن يرفع الموضوع وعلي أن يرفع الموضوع   التدريسية واختيار حمام سباحة أفضل لتدريس مادة السباحة للبناتالتدريسية واختيار حمام سباحة أفضل لتدريس مادة السباحة للبنات

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.التخاذ اإلجراءات الالزمة.  والطالب والطالب 
  :: :: عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : خامساً خامساً 

بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  دارة العامة للعالقات الثقافيةدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلمكتب اإلالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//77
بتلقيها كتاب المدير العام للمنظمة بتلقيها كتاب المدير العام للمنظمة االدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والذي يفيد االدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والذي يفيد لإلدارة كتاب لإلدارة كتاب 

م حتي م حتي 91119111لكسو( بشأن االعالن عن شغر وظيفة مدير ادارة العلوم وفتح باب الترشيح من يوليه لكسو( بشأن االعالن عن شغر وظيفة مدير ادارة العلوم وفتح باب الترشيح من يوليه العربية للتربية والثقافة والعلوم )االعربية للتربية والثقافة والعلوم )ا
  ..مم91119111نوفمبر نوفمبر 

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
بخصوص إفادتنا بأنه ورد بخصوص إفادتنا بأنه ورد   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//77

رسمية رسمية لإلدارة كتاب االدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والذي يفيد بأن وزارة الخارجية تلقت مذكرة لإلدارة كتاب االدارة المركزية للعالقات الثقافية )إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات( والذي يفيد بأن وزارة الخارجية تلقت مذكرة 
من سفارة الجمهورية البلغارية في مصر بشأن اقتراح ايفاد اساتذة جامعيين متخصصين في اللغة واالدب البلغاريين للتدريس في من سفارة الجمهورية البلغارية في مصر بشأن اقتراح ايفاد اساتذة جامعيين متخصصين في اللغة واالدب البلغاريين للتدريس في 

  لمصرية.لمصرية.الجامعات االجامعات ا
  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:

بالبرنامج التنفيذي بالبرنامج التنفيذي بخصوص إفادتنا بخصوص إفادتنا   ((والتبادل الثقافيوالتبادل الثقافي)إدارة االتفاقيات )إدارة االتفاقيات   مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةمكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافيةالخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   33//77
  . . مم11111111م/م/91119111بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لألعوام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لألعوام 

  ..لماً لماً احيط المجلس عاحيط المجلس ع  القرار:القرار:
مجلس مجلس بخصوص إفادتنا بأن بخصوص إفادتنا بأن   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   44//77

م بشأن رفع كفاءة السادة معاوني م بشأن رفع كفاءة السادة معاوني 91119111//44//44م علي توصيات اللجنة العليا للبعثات جلسة م علي توصيات اللجنة العليا للبعثات جلسة 91119111//55//9191الجامعة قرر بجلسته بتاريخ الجامعة قرر بجلسته بتاريخ 
  ..ئة التدريس لغويًا لتقديمهم لخطة البعثات للحصول علي بعثة ئة التدريس لغويًا لتقديمهم لخطة البعثات للحصول علي بعثة أعضاء هيأعضاء هي

  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
مجلس مجلس بخصوص إفادتنا بأن بخصوص إفادتنا بأن   )إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات()إدارة االتفاقيات الثقافية والمؤتمرات(  مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية مكتب اإلدارة العامة للعالقات الثقافية الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   77//77

لموافقة علي عدم مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس باألبحاث الحاصلة علي لموافقة علي عدم مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس باألبحاث الحاصلة علي م علي ام علي ا91119111//88//5151الجامعة قرر بجلسته بتاريخ الجامعة قرر بجلسته بتاريخ 
مكافئات النشر العلمي من حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية حيث أنه طبقًا للقانون ال يمكن الجمع بين مكافأتين علي نفس مكافئات النشر العلمي من حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية حيث أنه طبقًا للقانون ال يمكن الجمع بين مكافأتين علي نفس 

  ..ه من داخل الجامعةه من داخل الجامعةالعمل كما يحظر التقدم للسفر في مؤتمر ببحث قد تم الحصول علي مكافأة نشر لالعمل كما يحظر التقدم للسفر في مؤتمر ببحث قد تم الحصول علي مكافأة نشر ل
  ..احيط المجلس علماً احيط المجلس علماً   القرار:القرار:
  : : شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة : : سادساً سادساً 

بخصوص موافات سيادته بخطة بخصوص موافات سيادته بخطة مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخطاب الوارد إلينا من الخطاب الوارد إلينا من   11//66
العمل والندوات والدورات التدريبية طبقًا لرؤية ورسالة الكلية خالل العام العمل والندوات والدورات التدريبية طبقًا لرؤية ورسالة الكلية خالل العام القسم بالخدمات الطالبية والمجتمعية من خالل ورش القسم بالخدمات الطالبية والمجتمعية من خالل ورش 

  م.م.11111111م/م/11111199الجامعي الجامعي 

لحين االنتهاء من إعداد وتحديد خطة القسم بالخدمات الطالبية والمجتمعية من خالل ورش العمل والندوات والدورات لحين االنتهاء من إعداد وتحديد خطة القسم بالخدمات الطالبية والمجتمعية من خالل ورش العمل والندوات والدورات   الموضوعالموضوعارجاء ارجاء   ::القرارالقرار



 
 
 
 

  

 

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

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

الدكتور/ وكيل  الدكتور/ وكيل    لألستاذ لألستاذ م, وتسليم نسخة عند االنتهاء من إعدادها م, وتسليم نسخة عند االنتهاء من إعدادها 11111111م/م/91119111خالل العام الجامعي خالل العام الجامعي التدريبية طبقًا لرؤية ورسالة الكلية التدريبية طبقًا لرؤية ورسالة الكلية 
  . . الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  : : فيما يستجد من أعمالفيما 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  الوراقى الوراقى ياسر محمد عبد الجواد ياسر محمد عبد الجواد د/ د/ ..أأ
 


