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 3من  - 0 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102/ 4/9تحريرًا في 

 

  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةنظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات جتماع مجمس قسم جتماع مجمس قسم محضر امحضر ا
  مم81081099  //م م 81081022  العام الجامعيالعام الجامعي  4444  رقم الجمسةرقم الجمسة

  ظهراً ظهراً عشرة عشرة   الثانيةالثانية  نهاية االجتماعنهاية االجتماع  صباحاً صباحاً   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةالساعة الساعة   بدء االجتماعبدء االجتماع  مم81081022//99//44  التاريخالتاريخ
  / الدور الثالث/ الدور الثالث  المنازالت والرياضات المائيةالمنازالت والرياضات المائيةتطبيقات تطبيقات نظريات و نظريات و قسم قسم مقر مقر كمية التربية الرياضية / كمية التربية الرياضية /   االجتماعاالجتماعمكان مكان 

  
    ــور:ــور:ضضالحالح

لمجمس القسـ لمجمس القسـ ( ( 4444عقدت الجمسة رقـ )عقدت الجمسة رقـ )صباحًا صباحًا   عشرةعشرة  الحاديةالحاديةفي تماـ الساعة في تماـ الساعة ـ ـ 10210288//99//44  الموافؽالموافؽ  الثالثاءالثالثاء  نه في يـونه في يـوإإ  
  مف:مف:  رئيس القسـ وبحضور كؿرئيس القسـ وبحضور كؿو 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/   22
  عضواً عضواً   أ.د/ مني مصطفي محمد عميأ.د/ مني مصطفي محمد عمي  11
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارةأ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة  33
  عضواً عضواً   أ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذأ.د/ عبد الحميـ محمد عبد الحميـ معاذ  44

  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد عزبأ.د/ أحمد إبراهيـ أحمد عزب  55
  عضواً عضواً   أ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـأ.د/ أحمد محمود عبد الحكيـ  66
  عضوًا متفرغعضوًا متفرغ  .د/ محمد نبوي االشـر.د/ محمد نبوي االشـرأأ  77
  عضوًا وأميف سر المجمسعضوًا وأميف سر المجمس  أ.ـ.د/ محمد عباس صفوتأ.ـ.د/ محمد عباس صفوت  88
  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقىأ.ـ.د/ ياسر محمد عبد الجواد الوراقى  99

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ مني محمد كماؿأ.ـ.د/ مني محمد كماؿ  2020

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربيأ.ـ.د/ رشا فرج مسعود العربي  2222

  عضواً عضواً   أ.ـ.د/ إبراهيـ عمي عبد الحميد اإلبيارىأ.ـ.د/ إبراهيـ عمي عبد الحميد اإلبيارى  2121
  عضواً عضواً   مد كماؿ عبد الفتاح عيدمد كماؿ عبد الفتاح عيدأ.ـ.د/ أحأ.ـ.د/ أح  2323
  عضواً عضواً   د/ عمرو محمد جعفرد/ عمرو محمد جعفرأ.ـ.أ.ـ.  2424

  عضواً عضواً   هبة عصاـ الديف الدياسطىهبة عصاـ الديف الدياسطىد/ د/   2525

  عضواً عضواً   د/ وساـ محمد زكي حمدود/ وساـ محمد زكي حمدو  2626

  عضواً عضواً   د/ والء محمد كامؿ العبدد/ والء محمد كامؿ العبد  2727
  عضواً عضواً   محمود عبد المجيد سالـمحمود عبد المجيد سالـد/ د/   2828
  عضواً عضواً   السيد كماؿ عبد الفتاح عيدالسيد كماؿ عبد الفتاح عيد  د/د/  2929
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 3من  - 8 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102/ 4/9تحريرًا 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/ تح تح افتافت  

كما قاـ سيادته بتوجيه الشكر لجميع اعضاء مجمس القسـ القديـ عمي تعاونهـ المثمر ومجهوداتهـ العظيمة خالؿ كما قاـ سيادته بتوجيه الشكر لجميع اعضاء مجمس القسـ القديـ عمي تعاونهـ المثمر ومجهوداتهـ العظيمة خالؿ مجمس القسـ, مجمس القسـ, 
ثـ انتقؿ سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة ثـ انتقؿ سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة الجدد متمنيا لسيادتهـ كؿ التوفيؽ, الجدد متمنيا لسيادتهـ كؿ التوفيؽ,   العاـ الدراسي السابؽ, والترحيب بالزمالءالعاـ الدراسي السابؽ, والترحيب بالزمالء

    بجدوؿ األعماؿ.بجدوؿ األعماؿ.
 

   ::أواًل: المصـــادقاتأواًل: المصـــادقات 
    ..بشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقةبشأف التصديؽ عمى محضر الجمسة السابقة  22//22

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

عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودها مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف أعضاء هيئة عرض الخطابات الواردة لمقسـ في حالة ورودها مف العالقات الثقافية وشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئوف أعضاء هيئة   22//11
كوارث لمعرض كوارث لمعرض األزمات والاألزمات وال  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 هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عميها.عمى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لالطالع عميها.
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
  الدراسات العميا:الدراسات العميا:: : ثالثاً ثالثاً 
إحاطتنا بموافقة مجمس الجامعة بجمسته إحاطتنا بموافقة مجمس الجامعة بجمسته بخصوص بخصوص   / وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث/ وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوثرراالستاذ الدكتو االستاذ الدكتو الخطاب الوارد إلينًا مف الخطاب الوارد إلينًا مف   22//33

  ـ قد وافؽ عمي:ـ قد وافؽ عمي:10281028//77//3322المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ 
.. .. ػ الزاـ الطالب بكتابة اقرار بعدـ قرابة عضو هيئة التدريس لمطالب حتي الدرجة الرابعة )الوالديف ػ االبناء ػ االزواج ػ الزوجات ػ .ػ الزاـ الطالب بكتابة اقرار بعدـ قرابة عضو هيئة التدريس لمطالب حتي الدرجة الرابعة )الوالديف ػ االبناء ػ االزواج ػ الزوجات ػ .22

  الخ( قبؿ التسجيؿ بالنسبة لمجاف االشراؼ وقبؿ التشكيؿ بالنسبة لمجاف الفحص والمناقشة.الخ( قبؿ التسجيؿ بالنسبة لمجاف االشراؼ وقبؿ التشكيؿ بالنسبة لمجاف الفحص والمناقشة.
ػ عدـ جواز اشتراؾ اعضاء هيئة التدريس الذيف تربطهـ صمة قرابة سواء في لجنة االمتحاف التأهيمي أو لجنة الحكـ والمناقشة عمي ػ عدـ جواز اشتراؾ اعضاء هيئة التدريس الذيف تربطهـ صمة قرابة سواء في لجنة االمتحاف التأهيمي أو لجنة الحكـ والمناقشة عمي 11

  الرسائؿ مع لجنة االشراؼ عمي تمؾ الرسائؿ.الرسائؿ مع لجنة االشراؼ عمي تمؾ الرسائؿ.
  ػ مرفؽ نموذج اقرار درجة القرابة اللتزاـ الكمية / المعهد به.ػ مرفؽ نموذج اقرار درجة القرابة اللتزاـ الكمية / المعهد به.33
  يخ موافقة مجمس الجامعة وبدوف اثر رجعي.يخ موافقة مجمس الجامعة وبدوف اثر رجعي.ػ يطبؽ هذا القرار اعتبارًا مف تار ػ يطبؽ هذا القرار اعتبارًا مف تار 44

  ..احيط المجمس عمماً احيط المجمس عمماً   ::القرارالقرار
  :التعميم والطالب: شئون رابعاً 
الجداوؿ الدراسية لمسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الجداوؿ الدراسية لمسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسـ نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية تجهيز تجهيز   مناقشةمناقشة  22//44

  ..ــ10291029ـ / ـ / 10281028ينة السادات لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي ينة السادات لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي الرياضية جامعة مدالرياضية جامعة مد
تجهيز الجداوؿ الدراسية لمسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسـ نظريات تجهيز الجداوؿ الدراسية لمسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسـ نظريات   السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتـ التنبيه عمي تـ التنبيه عمي   القرار:القرار:

وتسميـ وتسميـ ـ ـ 10291029ـ / ـ / 10281028الرياضية جامعة مدينة السادات لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي الرياضية جامعة مدينة السادات لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعي   وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربيةوتطبيقات المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية
  ..وكيل الكمية لشئون التعميم والطالبوكيل الكمية لشئون التعميم والطالباالستاذ الدكتور/ االستاذ الدكتور/   إليإلي  نسخة منهانسخة منها
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 3من  - 3 -الصفحة  م82/9/8102(  0/1اإلصدار )  نموذج رقم:SQ0000000F101205 م8102/ 4/9تحريرًا في 

 

  :أعضاء هيئة التدريس: شئون خامساً خامساً 
المنازالت المنازالت نظريات وتطبيقات نظريات وتطبيقات استاذ تدريب الجودو بقسـ استاذ تدريب الجودو بقسـ   االستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذاالستاذ الدكتور/ عبد الحميم محمد عبد الحميم معاذالطمب المقدـ مف الطمب المقدـ مف   22//55

  الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزقالدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزقمعة مدينة السادات بخصوص انتداب معة مدينة السادات بخصوص انتداب والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جاوالرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جا
  الثالثةالثالثةالمدرس بقسـ نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة بنها لتدريس منهج الجودو لمفرقة المدرس بقسـ نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت كمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة بنها لتدريس منهج الجودو لمفرقة 

  ..ــ10210299ـ/ـ/10210288اختياري أوؿ وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعاـ الجامعي اختياري أوؿ وثاني الجانب النظري والتطبيقي لمعاـ الجامعي 
مف مف   ففاحضار موافقة القسـ والكمية التابع لها عمي التفرغ يومياحضار موافقة القسـ والكمية التابع لها عمي التفرغ يوميمع مع   الدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزقالدكتور/ حاتم محمد حسني عبد الهادي رزقي انتداب ي انتداب الموافقة عمالموافقة عم  القرار:القرار:

  كؿ أسبوع لالنتداب ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.كؿ أسبوع لالنتداب ويرفع الموضوع لشئوف اعضاء هيئة التدريس بالكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  ::عالقات ثقافيةعالقات ثقافية: : ادساً ادساً سس
بخصوص افادتنا بشأف ورود الكتاب بخصوص افادتنا بشأف ورود الكتاب   ت الثقافيةت الثقافيةمكتب اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقامكتب اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث والعالقاالخطاب الوارد إلينا مف الخطاب الوارد إلينا مف   22//66

كتاب وزارة التعميـ العالي مرفقًا كتاب وزارة التعميـ العالي مرفقًا المجمس األعمى لمجامعات ػ اإلدارة المركزية لمعالقات الثقافية ػ إدارة االتفاقيات والتبادؿ الثقافي بشأف المجمس األعمى لمجامعات ػ اإلدارة المركزية لمعالقات الثقافية ػ إدارة االتفاقيات والتبادؿ الثقافي بشأف 
الفني ولجنة تكنولوجيا المعمومات التي عقدت الفني ولجنة تكنولوجيا المعمومات التي عقدت به المحضر الخاص بأعماؿ المجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة لمتعاوف العممي و به المحضر الخاص بأعماؿ المجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة لمتعاوف العممي و 

  ((مف المحضرمف المحضرنسخة نسخة طيه طيه )مرفؽ )مرفؽ ـ. ـ. 10281028مارس مارس   1313ػ ػ   1111بنيودلهي مف بنيودلهي مف 
  ..تمت اإلحاطةتمت اإلحاطة  ::القرارالقرار
 : فيما يستجد من أعمال:: فيما يستجد من أعمال:سابعاً سابعاً 

  ظهراً ظهراً 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  محمد عباس صفوتمحمد عباس صفوتد/ د/ م.م...أأ

 


