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 ز

 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م2019م/2018 العام الجامعي )10( رقم الجلسة
 ظھراً  02.00 نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  12.00 االجتماع توقیت بدأ م08/06/2019 التاریخ 

 نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمكتب رئیس مجلس قسم  االجتماعمكان 
 :الحضورـ 

.. ت�م عق�د الجلس�ة  الثانی�ة عش�ر ظھ�راً الس�اعة ف�ي تم�ام  م08/06/2019الموافق  السبتیوم أنھ في 
ف(رئیس مجل�س ءواألستاذ الدكتور/ طارق محم�د عب�دالربرئاسة  م18/2019للعام الجامعي  )10(رقم 

 :وبحضور كل من، القسم)
 الوظیفة االســــم م

 مجلس القسمرئیس (عضو) و فءو طارق محمد عبد الر  أ.د/   .1
ً  محمد جمال الدين حمادە / )متف�غ(أ.د   .2  عضوا
ً  .د(متف�غ)/ ك��م مراد محمد إسماع�ل مرادأ   .3  عضوا
ً  أ.د/ محمد طلعت أبو المعا�ي   .4  عضوا
ي  / )متف�غ(أ.د   .5

ً  محمود حسن محمود الحو�ف  عضوا
ي أد�ب بقطرأ.د/   .6 ً  جوز�ف نا�ب  عضوا
ً  أ.د/عادل رمضان بخ�ت  .7  عضوا
ً  أ.م.د/ طارق محمد خل�ل الجمال  .8  عضوا
ً  محمود معبد المنعأ.م.د/ محمد   .9  عضوا

ً  إبراه�مأ.م.د/ أ�رم كامل   .10  عضوا
 مجلس القسمأمین سر (عضو) و ندا محفوظ عبد العظ�م كابوە/ أ.م.د   .11
ي سع�د   .12

ً  عبدالباريأ.م.د/ أ�من مر�ف  عضوا
�ف محمد عبدالمنعم يو�س  .13 ً  م.د/ �ش  عضوا
ً  م.د/ ش�ماء عبدالفتاح محمد الخف�ف  .14  عضوا
ً  م.د/ محمود محمد رفعت تر�ي   .15  عضوا
ً  محمد فاروق ج�ب هاشمم.د/   .16  عضوا
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  االفتتاح:ـ 
  )،ال�رحمن ال�رحیمبس�م هللا (الجلس�ة ب�ذكر . فءوطارق محمد عبد ال�رالسید األستاذ الدكتور/ افتتح 

ث�م  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعی�ة وریاض�ات المض�ربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 

 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - 1

 الموضوعات بالمجلس السابق.تم التصدیق على  القرار
ً ـ   : شئون الدراسات العلیا والبحوث:ثانیا

 :في التربیة الریاضیة الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة  - 1
للموافق�ة عل�ى ش�ریف محم�د عب�د الم�نعم  /دوم. محمد طلعت أبو المع�اطي/د ۰أ جنة االشرافل الطلب المقدم من

حم�د الس�ید اس�ماعیل عب�د للباح�ث/  دكت�وراه الفلس�فة ف�ي التربی�ة الریاض�یةتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرس�الة 
 :ببحث بعنوان..  م15/11/2017 والُمسجل بتاریخ الوھاب

 )تأثیر استخدام األلعاب التمھیدیة على تعلم بعض المھارات األساسیة في ریاضة التنس للمبتدئین(

 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
بقس��م نظری�ات وتطبیق��ات الریاض�ات الجماعی��ة وریاض��ات  الع��اب المض�ربأس�تاذ  .محمد طلعت أبو المعاطي/د ۰أ  - 1

 .السادات جامعة مدینة -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

بقسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاض�ات  العاب المض�ربأستاذ    .ناجي أدیبد جوزیف ۰أأ.د/  - 2
 .جامعة مدینة السادات -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

اس���تاذ مس���اعد بقس���م نظری���ات وتطبیق���ات ریاض���ات المض���رب بكلی���ة التربی���ة  د حبیب رضا حبیب۰م۰أ  - 3
  الزقازیقالریاضیة للبنین جامعة 

للباحث/  في التربیة الریاضیة  الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة على الموافقة  القرار
ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ  علي حمد السید اسماعیل عبد الوھاب

  اإلجراءات الالزمة
 :في التربیة الریاضیة الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة  -2

ایم�ن ع�ادل عی�د للموافق�ة عل�ى /الطلب المقدم من لجنة االشراف أ.م.د/ خالد عبدالفتاح اس�ماعیل البط�اوي وا.م.د
تشكیل لجنة الُمناقشة والحك�م لرس�الة الماجس�تیر ف�ي التربی�ة الریاض�یة للباح�ث /محم�ود ج�ابر عب�دالعزیز زھ�و  

م .. ببح��ث بعنوان:(بن��اء مقی��اس للحوكم��ة الریاض��یة كمؤش��ر للق��درة التنافس��یة 2/12/2017والُمس��جل بت��اریخ 
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 لالتحاد المصري للكرة الطائرة )
 : رح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذةوتقت
كلی����ة التربی����ة  -أس���تاذ اإلدارة الریاض����یة بقس���م االدارة الریاض����یة والت���رویح  د /عزالدین حسیني جاد۰أ  - 1

 جامعة العریش. -الریاضیة 
بقس���م نظری���ات وتطبیق���ات الریاض���ات الجماعی���ة وریاض���ات أس���تاذ مس���اعد   أ.م.د/ خالد عبدالفتاح اسماعیل البطاوي - 2

 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 
أس���تاذ مس���اعد  بقس���م نظری���ات وتطبیق���ات الریاض���ات الجماعی���ة وریاض���ات  د حبیب رضا حبیب۰م۰أ  - 3

 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 
جامع��ة مدین��ة  -كلی��ة التج��ارة  -أس��تاذ ُمس��اعد بقس��م ادارة االعم��ال   من عادل عیدد/ أی۰م۰أ  - 4

  السادات.
 للباحثفي التربیة الریاضیة  الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة على الموافقة  القرار

ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة  علي حمد السید اسماعیل عبد الوھابللباحث/ 
  التخاذ اإلجراءات الالزمة

بش�ان منح�ھ درج�ة الماجس�تیر ف�ي التربی�ة  محمود منصور محمود خلیف�ةلباحث االطلب المقدم من  - 3
ة لفاعلی��ة المھ��ارات االساس��یة للك��رة الط��ائرة س��یدات تحلیلی��دراس��ة  وعن��وان بحث��ھ ھ��و(الریاض��یة 

 : من االشراف) وقد تكونت لجنة ۲۰۱٦بدورة االلعاب االولمبیة ریو 
 ا.د / طارق محمد عبدالرؤف -1
 ا.م.د / خالد عبدالفتاح اسماعیل البطاوي -2

 كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من
 لجنة الحكم والمناقشة :

 .د / محمد جمال الدین حمادهأ .1
 ا.د / محمد محمد رفعت  .2
 بدالرؤفا.د / طارق محمد ع .3

درج�ة الماجس�تیر ف�ي التربی�ة الریاض�یة  محم�ود منص�ور محم�ود خلیف�ةعلى منح الباحث الموافقة  القرار
 علي ان یرفع الموضوع لشئون الدراسات العلیا بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة
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وھ�ي  و بس�یادتھا ةالخاص� االبحاث. للموافقة على تسجیل ھیام عبد الرحیم محمد العشماويالطلب الُمقدم من د/  4/6
  :-كالتالي :

 مكان النشر اسم البحث م
تعلم المھارات  تأثیر استخدام خرائط المفاھیم علي 1

االساسیة في كرة الید لطالبات الفرقة الثانیة بكلیة 
 التربیة الریاضیة السادات

المجلة العلمیة للنشر لكلیة التربیة البدنیة والریاضیة 
 مدینة السادات –بجامعة 

تأثیر أسالیب التدریس في ضوء الذكاءات المتعددة  2
 تعلم المھارات األساسیة في كرة الید علي

جامعة –المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة
 االسكندریة

البرمجة اللغویة العصبیة وتأثیرھا علي االستثارة  3
االنفعالیة الفائقة وتعلم المھارات االساسیة  في كرة 

 الید

المجلة العلمیة للنشر لكلیة التربیة البدنیة والریاضیة 
 مدینة السادات –بجامعة 

تعلم المھارات األساسیة بالذكاء االنفعالي وعالقتھ  4
 في كرة الید

 –المؤتمر العلمي الدولي االول لكلیة التربیة الریاضیة 
جامعة مدینة السادات بعنوان " التربیة البدنیة 

 والریاضیة من الكفایة الي الكفاءة
5 Building an electronic knowledge test for the 

handball course for the students of the Faculty 
of Education University of Sadat City 

Assiut Journal of Sport Science and 
Arts 

التمھیدیة على  تعلیم  بعض   تأثیر برنامج  لأللعاب 6
المھارات  األساسیة الھجومیة فى  كرة الید لتالمیذ 

 الحلقة الثانیة من التعلیم االساسي 

جامعة  -المجلة العلمیة المتخصصة للتربیة الریاضیة 
 أسیوط

االداء علي  تقنیة الواقع المعززستخدام إر یتأث 7
 في كرة الید  يالمھار

جامعة  -العلمیة المتخصصة للتربیة الریاضیة المجلة 
 أسیوط

 قع في إطار الخطة البحثیة للقسم.تالموافقة على تسجیل األبحاث الخاصة بسیادتھا، حیث أن المواضیع  القرار

ً ـ   :شئون أعضاء ھیئة التدریس: ثالثا

المساعد بالقس�م للموافق�ة عل�ي اع�ارة  األستاذ  حمـود مالطلب المقدم من ا.م.د محمد عبدالمنعم بشأن  - 1
 . األولبدولة الكویت للعام بنادي الجھراء الریاضي سعادتھ للعمل 

 .اإلجراءات الالزمة أن یرفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ عليلموافقة ا القرار
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 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتم و

 رئیس مجلس القسم المجلس سر أمین

  

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

 :العالقات الثقافیة: رابعاـ 

 بالكلیة.بشأن االطالع على الُمخاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافیة  - 1

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار


