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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  جتماعا محضر 

 م 2019م/2018 العام الجامعي (8) رقم الجلسة

 االجتماع توقيت بدأ م 02/04/2019 التاريخ 
12.30  
 ظهرا  

 ظهرا   1.30 نهاية االجتماعتوقيت 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربمكتب رئيس مجلس قسم  االجتماعمكان 

 :الحضورـ 

.. تببع ع بب   صببحا ا   التاسعة والنصففي تمام الساعة  م09/03/2019الموافق  السبتأنه في يوم 

ف. )رئيس ءواألستاذ الدكتور/ طارق محمد عبدالربرئاسة    م18/2019للعام الجامعي  (8)رقع  الجلسة  

 :وبحضور كل من، مجلس القسم(

 الوظيفة االسببببع م

 مجلس ال سعرئيس )عضو( و طارق محم  عح  الرؤوف /أ.د 1

 عضوا   محم  جمال ال ين  ماده /(متفرغ)أ.د  2

 عضوا   أ.د/ محم  طلعت أبو المعاطي 3

 عضوا   كريع مراد محم  إسماعيل مراد /(متفرغ)أ.د 4

 عضوا   الحوفي محمود  سن محمود  /(متفرغ)أ.د  5

 عضوا   جوزيف ناجي أديب ب طر /أ.د 6

 عضوا   عادل رمضان بخيتأ.د/ 7

 عضوا   أ.م.د/ طارق محم  خليل الجمال 8

 عضوا   محمود  ع عح  المنعمحم    / أ.م.د 9

 عضوا   إبراهيعأكرم كامل  / أ.م.د 10

 مجلس ال سعأمين سر )عضو( و ن ا محفوظ عح  العظيع كابوه/أ.م.د 11

 عضوا   د.شريف عح المنعع  

 عضوا   سعي  عح الحاري يمن مرضيأم.د/  12

 عضوا   تركي محم  رفعت م.د/ محمود 13

 عضوا   الخفيف عح الفتاح محم   م.د/ شيماء 14

 عضوا   جحر هاشع م.د/ محم  فاروق 15

 ـ  واعتذر كال من :
  محمود  سن محمود الحوفي /(متفرغ)أ.د  .1
 عح المنععمحم  /أ.م.د .2
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   االفتتاح:
  (،بسع هللا الببر من الببر يع)الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسيد األستاذ الدكتور/ افتتح 

ثببع  .نظريات وتطحي ات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالتر يب بالسادة أعضاء مجلس قسع 
 األعمال.ناقشة الموضوعات الواردة بج ول انت ل سيادته لعرض وم  

 ـ أوالً: الُمصادقات:

 التص يق على محضر الجلسة الساب ة. - 1

 تع التص يق على الموضوعات بالمجلس السابق. ال رار 

الطلب الم  م من أ.م.د خال  بطاوي باالعتذار عن تواج ه في مجلس ال سع خالل الفتببرة ال ادمببة  - 2

 م 18/3/2019من  ا  نظرا لسفره الي الخارج في اعارة ب 

 له بالتوفيق.المواف ة مع أطيب التمنيات  ال رار 

 :شئون التعليم والطالب: ثانياً ـ 

التخصصببات بمخاطحببة الجامعببة لجعببل  امتحاناترؤساء الشعب بخصوص االقتراح الم  م من  - 1

بسببحب ان م ببررات التخصصببات ت ببيس  %50نسحة االمتحان االلكتروني الي االمتحان الم ببالي 

 فكر الطالب 

 مع رفع االمر الي وكيل الكلية لشئون التعليع والطالب التخاذ االجراءات الالزمة.المواف ة،  ال رار 

بتكليف السادة أعضاء هيئببة التبب ريس بوضببع االقتراح الم  م من رئيس مجلس ال سع والخاص  - 2

للفصببل ال راسببي ال بباني للعببام االمتحان النظري النهائي للم ببررات ال راسببية الخاصببة بال سببع 

 مع مال ظة وضع امتحان منفصل للتخلفات. 2018/2019ال راسي 

 -كالتالي: صحح السادة ال ائمين بوضع االمتحان يلالمواف ة،  ال رار 

 عضو هيئة التدريس المكلف بوضع االمتحان  المقرر الفرقة  الئحة م

 أ.م.د طارق الجمال  تنس  ي بنات أولالفرقة  جديدة  .1
2.  

 أ.م.د طارق الجمال  تنس  ي بنين أولالفرقة  جديدة
 أ.د جوزيف ناجي  تنس  ة بنات ثاني الفرقة  جديدة  .3
 أ.د جوزيف ناجي  تنس  ة بنين ثاني الفرقة  جديدة  .4
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تركي  دد. محمو كرة  قدم ة بنات ثاني الفرقة  جديدة  .5  
تركي  دد. محمو كرة  قدم ة بنين ثاني  الفرقة  جديدة  .6  

 عضو هيئة التدريس المكلف بوضع االمتحان  المقرر الفرقة  الئحة م

العشماوي  مد. هيا كرة  يد  ي بنات أول الفرقة  جديدة  .7  
8.  

عبدالمنعم  فد. شري كرة  يد  ي بنين أول الفرقة  جديدة  

 أ.د طارق عبدالرءوف  كرة سلة ة بنات ثاني  الفرقة  جديدة  .9
 أ.د طارق عبدالرءوف  كرة سلة ة بنين ثاني  الفرقة  جديدة  .10
 أ.م.د أيمن مرضي  كرة طائرة  ي بنات أول الفرقة  جديدة  .11
12.  

 أيمن مرضي أ.م.د  كرة طائرة  ي بنين أول الفرقة  جديدة

 أ.م.د طارق الجمال  هوكي ي بنات أول الفرقة  جديدة  .13
14.  

 أ.م.د طارق الجمال  هوكي ي بنين أول الفرقة  جديدة
 أ.د جوزيف ناجي  هوكي ة بنات ثاني  الفرقة  جديدة  .15
 أ.د جوزيف ناجي  هوكي ة بنين ثاني  الفرقة  جديدة  .16
د. محمود تركي   قدمكرة   نين ة ب ثاني  الفرقة  قديمة   .17  
 أ.د محمد طلعت  العاب مضرب  ة بنات ثاني  الفرقة  قديمة   .18

 د  . شيماء الخفيف كرة  سلة  ة بنات ثاني  الفرقة  قديمة   .19
 أ.م.د أيمن مرضي  كرة طائرة  الفرقة الثالثة بنات  قديمة   .20

 أ.م.د أكرم كامل  كرة يد  الفرقة الثالثة بنات  قديمة   .21
 د. هيام العشماوي  كرة  يد  الفرقة الرابعة بنات  قديمة   .22
 أ.م.د أيمن مرضي  كرة طائرة  الفرقة الرابعة بنات  قديمة   .23

 أ.م.د طارق الجمال  أول  تنس اختياري الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .24
 أ.م.د طارق الجمال  ثاني  تنس اختياري الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .25
محمد فاروق د  أول  تنس اختياري الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .26  
 د محمد فاروق  ثاني  تنس اختياري الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .27
 أ.د جوزيف ناجي    أول اولة اختياريطتنس  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .28
 أ.د محمد طلعت  أول   طاولة اختياريتنس  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .29
 أ.د محمد طلعت  ثاني  طاولة اختياريتنس  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .30

 أ.د عادل رمضان  أول  اختياريكرة  سلة  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .31
 أ.م.د محمد عبدالمنعم  أول  اختياريكرة  سلة  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .32
 أ.د عادل رمضان  ثاني  اختياريكرة  سلة  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .33
 أ. د. محمود الحوفي  أول  اختياريكرة  قدم  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .34
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 د.محمود تركي  أول  اختياريكرة  قدم  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .35
 أ. د. محمود الحوفي  ثاني  اختياريكرة  قدم  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .36

 عضو هيئة التدريس المكلف بوضع االمتحان  المقرر الفرقة  الئحة م
 د. محمود تركي  ثاني  اختياريكرة  قدم  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .37
 د. محمد أبو سريع أول  اختياريكرة  يد  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .38
 أ.م.د أيمن مرضي  ثاني  اختياريكرة طائرة   الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .39

 أ.م.د أيمن مرضي  ثاني  اختياريكرة طائرة   الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .40

 أ.م.د أيمن مرضي  أول  اختياريكرة طائرة  الفرقة الثالثة بنين  قديمة   .41

 أ.م.د أيمن مرضي  أول  اختياريكرة طائرة  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .42

  د.شريف عبدالمنعم  أول  اختياريكرة  يد  الفرقة الرابعة بنين  قديمة   .43
 : شئون الدراسات العليا والبحوث:ثالثاً ـ 

لحا ث / محمود منصور محمود خليفة والمسجل ب سع نظريات وتطحي ات  ا الم  م من بشأن الطلب  - 1

بالمواف ة علي منحه درجة   2012الرياضات الجماعية ورياضات المضرب دورة أكتوبر 

" دراسة تحليلية لفاعلية المهارات األساسية للكرة الطائرة سيدات بدورة   عنوان:للححث تحت  ماجستيرال

 ".  2016عاب االوليمبية ريو األل

الم تر ة من مجلس ال سع والمشكلة من السادة   لمناقشة والحكعوتع إجراء التع يالت الم تر ة من لجنة ا

 -وهع: األستاذة )طح ا  للتخصص( 

أستاذ كرة اليد المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات   أ.د/ محمد جمال الدين حمادة – 1

 جامعة مدينة السادات . ) مناقشاً (  –المضرب بكلية التربية الرياضية 

أستاذ الكرة الطائرة بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات   أ.د/ محمد محمد رفعت   – 2

 جامعة بنها . ) مناقشاً (  –ية المضرب بكلية التربية الرياض 

أستاذ كرة السلة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات   أ.د/ طارق محمد عبد الرءوف  – 3

 جامعة مدينة السادات .) مشرفاً (  –المضرب بكلية التربية الرياضية 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب   أ.م.د/ خالد عبد الفتاح البطاوي  – 4

  جامعة مدينة السادات . ) مشرفاً (  –بكلية التربية الرياضية 
 ح.التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو المن الدراسات العليا لجنةالموافقة على أن يرفع ل ال رار 

.  ماجستيردرجة ال ابالمواف ة علي منحه ناني أ م  رفعت إبراهيع مسعود  الحا  ةبشأن الطلب الم  م من  - 2

مستوي التحصيل المعرفي لمنهاج كرة اليد   تأثير استخدام السبورة التفاعلية علي  "-عنوان: للححث تحت 

 " لطالبات المدرسة اإلعدادية الثانوية الرياضية
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الم تر ة من مجلس ال سع والمشكلة من السادة   لمناقشة والحكعوتع إجراء التع يالت الم تر ة من لجنة ا

 -وهع: األستاذة )طح ا  للتخصص( 

أستاذ كرة اليد المتفرغ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات   أ.د/ محمد جمال الدين حمادة  .1

 جامعة مدينة السادات . ) مناقشاً (  –المضرب بكلية التربية الرياضية 

 السيد السيد ابراهيم عبده أ.د .2
 ) مناقشاً (  الزقازيقجامعة  –أستاذ كرة اليد كلية التربية الرياضية 

  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  إبراهيم أ.م.د / أكرم كامل  .3

  "           مشرفا"  جامعة مدينة السادات  -  كلية التربية الرياضية -
 ح.التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو المن الدراسات العليا لجنةالموافقة على أن يرفع ل ال رار 

 :الثقافيةالعالقات : رابعاً ـ 

 بشأن االطالع على الم خاطحات الواردة من قسع العالقات ال  افية بالكلية. - 1

 تع االطالع وأ يط المجلس علما . ال رار 

 الوا  ة ظهرا . في تمام الساعة  مجلس ال سع اجتماع اختتعو

 رئيس مجلس القسم  المجلس  سر أمين

  

 أ.د/ طارق محمد عبد الرؤوف كابوهعبدالعظيم أ.م.د/ ندا محفوظ 
 

 

 


