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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 م2019م/2018 العام الجامعي (4) رقم الجلسة

 ظهرا   01.00 االجتماعنهاية توقيت   ظهرا   12.00 االجتماع توقيت بدأ م04/12/2018 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 

.. تم عقد الجلسااة  الثانية عشاار ظارا  في تمام الساااعة  م04/11/2018الموافق  الثالثاءأنه في يوم 

وف. )رئيس مجلس ءالدكتور/ طارق محمد عبدالراألستاذ برئاسة  م18/2019للعام الجامعي  (4)رقم 

 :وبحضور كل من، القسم(

 الوظيفة االســــم م

 )عضو( ورئيس مجلس القسم طارق محمد عبد الرؤوف أ.د/ 1

 عضوا   محمد جمال الدين حماده /(متفرغ)أ.د  2

 عضوا   كريم مراد محمد إسماعيل مراد /(متفرغ)أ.د 3

 عضوا   المعاطيأ.د/ محمد طلعت أبو  4

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

 عضوا   عادل رمضان بخيتأ.د/ 6

 عضوا   أ.د/ جوزيف ناجي أديب بقطر 7

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

 عضوا   محمود معبد المنعأ.م.د/ محمد  9

 عضوا   إبراهيمأ.م.د/ أكرم كامل  10

 )عضو( وأمين سر مجلس القسم عبد العظيم كابوهندا محفوظ /أ.م.د 11

 عضوا   خالد عبد الفتاح البطاوي/أ.م.د 12

 عضوا   م.د/ أيمن مرضي سعيد عبدالباري 13

 عضوا   م.د/ محمود محمد رفعت تركي 14

 عضوا   م.د/ شيماء عبدالفتاح محمد الخفيف 15

 عضوا   م.د/ محمد فاروق جبر هاشم 16

 وغياب      

  شريف محمد عبدالمنعم يونس /م.د -1
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  االفتتاح:ـ 

  (،بسم هللا الرحمن الرحيم)الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسيد األستاذ الدكتور/ افتتح 
ثم  .نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 

 الواردة بجدول األعمال.ناقشة الموضوعات انتقل سيادته لعرض وم  

 ـ أوال : الم صادقات:

 التصديق على محضر الجلسة السابقة. - 1

 تم التصديق على الموضوعات بالمجلس السابق. القرار

 :شئون التعليم والطالب: ثانيا  ـ 

تشكيل لجان الم متحنين )العملي ـااا الشفوي( لم قررات القسم في رئيس القسم باعتماد سعادة الطلب الم قدم من  - 1
 الفصل الدراسي األول للعام الحالي. 

 .رئيس القسم بتسليم التشكيل إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبسعادة الموافقة مع تكليف  القرار

 .  رئيس القسم برفع الغياب عن الطالب الم شاركين في األنشطة الطالبيةسعادة الطلب الم قدم من  - 2

الموافقة على أن يتم تعويض الطالب بم حاضاااارات خارج اليوم الدراسااااي لتشااااجيعام على االسااااتمرار في  القرار
 م مارسة األنشطة الطالبية.

 : العالقات الثقافية:رابعا  ـ 

بشااااصن حصاااار جميع براءات االختراع  لشاااائون الدراسااااات العليا والبحو وكيل الكلية الخطاب الوارد من  - 1
 الم ختلفة وجميع المشروعات البحثية سواء ممولة من داخل الجامعة أو من خارجاا بالقسم.

 .مشروعات بحثية ممولة من داخل الجامعة أو من خارجاا بالقسمأو براءات اختراع  ال يوجد القرار

 العليا والبحو : : شئون الدراساتثالثا  ـ 

 لبحثية بالقسم .االطلب المقدم من سعادة وكيل الكلية لتحدي  الخطة  - 1

 لتصبح كالتالي:الخطة البحثية تحدي  تم اقتراح  القرار
 مشكالت الرياضة في المستويات العليا -1
 مشكالت الرياضة في مراحل الناشئين -2
 مشكالت الرياضة في االنشطة الترويحية -3
 مشكالت الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة  -4
 الرياضة المدرسيةمشكالت  -5
 مشكالت الرياضة في الجامعة -6
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 والخاص بتسجيل ابحاثه بالقسم طارق محمد خليل الجمالالدكتور / الطلب المقدم من  - 2

 :على النحو التالي وهي. الخاصة بالدكتور/ طارق محمد خليل الجمالالموافقة على تسجيل األبحا  العلمية  القرار

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه اسم البح  م

1 
 تصثير القدرات التوافقية الخاصة على مستوى "

 لناشئي هوكي الميدان األداء المااري
 فردي

 /3/4 - 1من 
 م2008

المؤتمر الدولي األول للتربية البدنية والرياضة 
كلية  -والصحة قسم التربية البدنية والرياضة 

 الكويت -التربية األساسية 

2 
 بناء مقياس لمكونات مستوى اإلنجاز التنافسي 

 لبعض الماارات في هوكي الميدان
 م22/8/20011 فردى

 كلية التربية الرياضية بنين  -المجلة العلمية 
 جامعة الزقازيق

3 

االستثارة االنفعالية وفاعلية الذات وعالقتاما بنتائج 
 بعض رياضات ألعاب المضرب. يالمباريات لدى العب

Emotional arousal and self-efficacy and 
their relation to match's results some of 

the players Racket Sports Games 

 م1/1/2014 فردي

 جامعة أسيوط  -التربية الرياضية  كلية

 مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية 

 38اإلصدار  -الرياضية 

4 
تصثير برنامج مقترح باأللعاب الصغيرة على تنمية و 
 تطوير بعض القدرات التوافقية والماارات األساسية 

 للاوكي لالعبي المشروع القوم
 فردي

 6 - 4من 
 م11/2014/

 -المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر 
 كلية  -المؤتمر الدولي الثال  لإلبداع الرياضي 

 حلوانجامعة  -التربية الرياضية 

5 
األلعاب التمايدية للتغلب على  باستخدام يبرنامج تعليم

 صعوبات التعلم لبعض ماارات رياضات المضرب 
 لدى طالب كلية التربية الرياضية

 11/8/2015 فردى
 مجلة جامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية والرياضة

6 
 يبرمجية تعليمية على التحصيل المعرف استخدامأثر 

لمقرر األلعاب الصغيرة ورياضات المضرب لطالب 
 كلية التربية الرياضية

 25/6/2016 فردى
 مجلة جامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية والرياضة

 

7 

لمراحل التعلم الماارى دارة الوقت إلمحددات التخطيط 
على مستوى إنجاز ماارات  بالوحدة التعليمية  كدالة

 األرسال لبعض رياضات المضرب

 1/1/2017 فردي
 مجلة جامعة مدينة السادات 

 للتربية البدنية والرياضة

8 
تحقيق اهداف التحصيل بعالقة الكفايات التكنولوجية والتدريسية 

 الدراسي لمادة رياضات المضرب واأللعاب الصغيرة
 1/4/2018 فردى

الرياضة كلية  وعلوم للتربية البدنيةالمجلة العلمية 
  حلوان جامعةلقاهرة با للبنين الرياضية التربية

3 - 
 التتقاريرالخطاب الوارد إلينا من مكتب االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  بشصن 

تابعة السنوية للسادة الم شرفين على رسائل الماجستير في التربية   الرياضية بالقسم.تقارير الم 
 

 االنجاز التقرير لحنة االشراف الباحث م

 مصطفي محمود الجمسي 1
 أ.د محمد جمال حمادة -1

 هيام العشماوي -2

أنقطع الباح  عن التردد علي هيئة 
 االشراف

 صفر %

  طاهر محمد الشرقاوي 2

 د محمد طلعت أبو المعاطيأ. -1

 أ.د جوزيف ناجي اديب -2

 د.محمد صالح أبو سريع -3
 % 75 الباح  متواصل استمرار مع هيئة االشراف 

 زهو زجابر عبد العزي 3

 البطاوي حخالد عبد الفتاأ.م.د  -1

 %60 الباح  متواصل استمرار مع هيئة االشراف د.أيمن عادل عبدالفتاح -2
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 .رفع التقارير لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحو  القرار

 التدريس:: شئون أعضاء هيئة خامسا  ـ 

قدم من األسااااااتاذ الدكتور/ طارق محمد النصاااااايري. للموافقة على تجديد اإلعارة  - 1 الطلب الم 
 الخاصة به )العام الثاني( للعمل بالمملكة العربية السعودية.

 الموافقة، على أن يتم استكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

قدم من الدكتور/ حسااام حامد  - 2 عبدالمجيد. للموافقة على تجديد اإلعارة الخاصااة به الطلب الم 
 )العام الثامن( للعمل بسلطنة عمان.

 الموافقة، على أن يتم استكمال اإلجراءات الالزمة. القرار

 سادسا  : ما يستجد من أعمال :ـ 

1 -  
تكليف كال  من السادة اآلتي أسماؤهم بعد كمعيدين بالقسم وفقا  لقرار تكليف أوائل دفعتي مايو بخصوص 

 م وهم : 2014ووفقا  لتخصصاتام العملية وحسب الخطة الخمسية لعام  2018ومايو  2017

 عبد هللا شحاته حسن الزق – 1
 محمد محمد ذكي صالح – 2
 خالد عبد المطلب عبد المطلب محمد – 3
 احمد رجب إبراهيم الربيشي – 4

 هند عماد عبد هللا عبد الجواد – 5

 الموافقة  القرار

 الواحدة ظارا .في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو

 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين

  

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