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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م۲۰۲۰م/۲۰۱۹ العام الجامعي )٤( رقم الجلسة
 ظھراً  ۰۱٫۰۰ نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  ۱۱٫۰۰ االجتماع توقیت بدأ م۳/۱۲/۲۰۱۹ التاریخ 

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

ً ف�ي تم�ام الس�اعة  م۰۳/۱۲/۲۰۱۹المواف�ق  ثالث�اءالأنھ في ی�وم  .. ت�م عق�د  الحادی�ة عش�ر ص�باحا
ف. ءواألس��تاذ ال��دكتور/ ط��ارق محم��د عب��دالربرئاس��ة  م۱۹/۲۰۲۰للع��ام الج��امعي  )٤(رق��م الجلس��ة 

 :وبحضور كل من، (رئیس مجلس القسم)
 الوظیفة االســــم م

 عضواً  حماده  الدین جمال محمد)/ متفرغ(د. أ  .۱
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت  .۲
 عضواً  . بقطر أدیب ناجي جوزیف / د. أ  .۳
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال  .٤
 عضواً  إبراھیمأكرم كامل  / د. م. أ  .٥
 عضواً  ندا محفوظ عبد العظیم كابوه/ د. م. أ  .٦
 عضواً  أیمن مرضي سعید عبدالباري / د. م. أ  .۷
 عضواً  یونس مشریف محمد عبد المنع / د. م  .۸
 عضواً  محمد صالح أبو سریع / د. م  .۹

 عضواً  محمود محمد رفعت تركي / د. م  .۱۰
 عضواً  محمد فاروق جبر ھاشم / د. م  .۱۱
  :س القسم كل منلعتذر عن حضور مجأ

 كریم مراد محمد إسماعیل مراد)/ متفرغ(د. أ -۱
 المعاطي طلعت أبومحمد / د. أ -۲
 أ.د / (متفرغ)/ محمود حسن الحوفي -۳
 محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د. م. أ -٤
 ھیام عبد الرحیم محمد العشماوىد .م -٥

  ـ االفتتاح:
  )،بس���م هللا ال���رحمن ال���رحیم(الجلس���ة ب���ذكر . فءوط���ارق محم���د عب���د ال���رالس���ید األس���تاذ ال���دكتور/ افت���تح 

ث�م انتق��ل نظری�ات وتطبیق�ات الریاض�ات الجماعی�ة وریاض�ات المض�رب. والترحی�ب بالس�ادة أعض�اء مجل�س قس�م 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.سیادتھ لعرض ومُ 
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 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - ۱

 السابق.تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس  القرار
 :اإلحاطةموضوعات   ـ ثانیاً:

 ھیئ�ةأعض�اء  نخدم�ة المجتم�ع وتنمی�ة البیئ�ة وش�ئو نالثقافی�ة وش�ئو العالق�ات م�ن لقسمعرض الخطابات الواردة ل -۱
 ل�يع�رض علل IT یا ومكتب/عمی�د الكمی�ة ووح�دة الج�ودة ووح�دةلب والدراسات العالوالط التعلیم نالتدریس وشئو

 لالطالع علیھا .المعاونة  یئةھوالالتدریس  ھیئةأعضاء 
 تمت االحاطة القرار

 :شئون التعلیم والطالبموضوعات   :لثا ـ ثا

الطل��ب الُمق��دم م��ن س��عادة رئ��یس القس��م باعتم��اد تش��كیل لج��ان الُممتحن��ین (العمل��ي ـ الش��فوي) لُمق��ررات القس��م ف��ي الفص��ل  -۱
 الدراسي األول للعام الحالي. 

 الموافقة مع تكلیف سعادة رئیس القسم بتسلیم التشكیل إلى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب. القرار
لُمقررات مرحلة البكالوریوس للفصل  السادة واضعي االمتحاناتالطلب الُمقدم من سعادة رئیس القسم باعتماد تشكیل  -۲

 وھم كالتالي م.۱۹/۲۰۲۰الدراسي األول للعام الجامعي 
 أوال مقررات عامة لل�لية : -: 

 العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

یدة
جد

حة 
الئ

 
 

 االولي بنینالفرقة 
 أ.د طارق عبد الرءوف كرة سلة

 أ.د محمود الحوفي كرة قدم

 أ.د محمد طلعت العاب صغیرة

 الفرقة االولي بنات
 د طارق عبد الرءوف كرة سلة

 تركي دد. محمو كرة قدم

 أ.م.د ایمن مرضي العاب صغیرة

 الفرقة الثانیة بنین

 أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 معبد المنعد شریف  كرة ید

 أ.م.د طارق الجمال تنس طاولة

 أ.م.د طارق الجمال ھوكي

 الفرقة الثانیة بنات

 أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 د ھیام العشماوي كرة ید

 أ.م.د طارق الجمال تنس طاولة

 أ.م.د طارق الجمال ھوكي

حة 
الئ

مة
قدی

 

 عادل رمضانأ.د  كرة سلة الفرقة الثالثة 

 أ.م.د شیماء الخفیف كرة سلة الفرقة الرابعة بنات
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 ثانيا : مقررات االختياري طالب وطالبات : 

 العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

الئحة جدیدة
 

 

 الفرقة الثالثة تخصص أول طالب

 د. محمود تركي كرة قدم

 أ.د طارق عبد الرءوف كرة السلة

 أ.م.د ایمن مرضي طائرةكرة 

 فاروقد. محمد  تنس

 أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة

 كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

 الفرقة الثالثة تخصص ثاني طالب

 د. محمود تركي كرة قدم

 أ.د طارق عبد الرءوف كرة السلة

 أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

 فاروقد. محمد  تنس

 أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة

 الفرقة الثالثة تخصص أول طالبات

 د. محمود تركي كرة قدم

 أ.م.د ندي كابوه كرة السلة

 أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 أ.م.د اكرم كامل كرة ید

 فاروقد. محمد  تنس

 أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة

 أحمد أنور السیدأ. د  كرة السرعة

 الفرقة الثالثة تخصص ثاني طالبات

 د. محمود تركي كرة قدم

 أ.م.د ندي كابوه كرة السلة

 أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

 فاروقد. محمد  تنس

  أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة
 بتسلیم التشكیل إلى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب.الموافقة مع تكلیف سعادة رئیس القسم  القرار

الُمصححین لُمقررات مرحلة البكالوریوس للفصل الدراسي الطلب الُمقدم من سعادة رئیس القسم باعتماد تشكیل لجان  -۳
 وھو كالتالي :م.۱۹/۲۰۲۰األول للعام الجامعي 
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 الریاضات الجماعیة وریاضات المضربنظریات وتطبیقات لجان التصحیح لقسم 
 أوال مقررات عامة لل�لية :

 العضو الثالث العضو الثاني العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

یدة
جد

حة 
الئ

 
 

الفرقة االولي 
 بنین
 طالب

 أ.م.د ندي كابوه د. محمد كانون أ.د طارق عبد الرءوف كرة سلة

 أ.د كریم مراد محمود تركيد.  أ.د محمود الحوفي كرة قدم

 أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت العاب صغیرة

الفرقة االولي 
 بنات
 طالبة

 د. محمد كانون أ.د عادل رمضان د طارق عبد الرءوف كرة سلة

 د. محمد كانون أ.د محمود الحوفي تركي دد. محمو كرة قدم

 أ.د محمد طلعت أ.د جمال حمادة مرضيأ.م.د ایمن  العاب صغیرة

الفرقة الثانیة 
 بنین
 طالب

 أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ایمن مرضي كرة  طائرة

 د محمد ابو سریع كامل أكرمأ.م.د  معبد المنعد شریف  كرة ید

 أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال تنس طاولة

 أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت طارق الجمالأ.م.د  ھوكي

الفرقة الثانیة 
 بنات
 طالبة

 أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 د محمد ابو سریع كامل أكرمأ.م.د  د ھیام العشماوي كرة ید

 أ.د جوزیف ناجي أ.د محمد طلعت أ.م.د طارق الجمال تنس طاولة

 أ.د محمد طلعت أ.د جوزیف ناجي أ.م.د طارق الجمال ھوكي

حة 
الئ

مة
قدی

 

 أ.م.د شیماء الخفیف أ.م.د ندي كابوه أ.د عادل رمضان كرة سلة الفرقة الثالثة 

الفرقة الرابعة 
 د ھیام العشماوي د. محمد كانون أ.م.د شیماء الخفیف كرة سلة بنات

 

 وطالبات :ثانيا : مقررات االختياري طالب 

 العضو الثالث العضو الثاني العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

یدة
جد

حة 
الئ

 
 

الفرقة 
الثالثة 

تخصص 
 أول طالب

 أ.م.د شیماء الخفیف أ.د محمود الحوفي  د. محمود تركي كرة قدم

 أ.م.د شیماء الخفیف أ.م.د ندي كابوه أ.د طارق عبد الرءوف كرة السلة

 أ.م.د ندي كابوه فءوأ.د طارق عبد الر أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 د ھیام العشماوي أ.م.د طارق الجمال فاروقد. محمد  تنس

 فاروقد. محمد  أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة

 د محمد ابو سریع معبد المنعد شریف  كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

الفرقة 
الثالثة 

تخصص 
 ثاني طالب

 أ.م.د شیماء الخفیف أ.د محمود الحوفي  د. محمود تركي كرة قدم

 أ.د عادل رمضان أ.م.د ندي كابوه أ.د طارق عبد الرءوف كرة السلة

 أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 محمد ابو سریعد  معبد المنعد شریف  كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

 د ھیام العشماوي أ.د جوزیف ناجي فاروقد. محمد  تنس

 فاروقد. محمد  أ.د محمد طلعت أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة
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 ثانيا : مقررات االختياري طالب وطالبات :

 العضو الثالث العضو الثاني العضو االول التخصص الفرق الدراسیة الالئحة

یدة
جد

حة 
الئ

 
 

الفرقة 
الثالثة 

تخصص 
أول 
 طالبات

 د. محمد كانون  أ.د محمود الحوفي  د. محمود تركي كرة قدم

 أ.د عادل رمضان أ.د طارق عبد الرءوف أ.م.د ندي كابوه كرة السلة

 أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 محمد ابو سریعد  معبد المنعد شریف  أ.م.د اكرم كامل كرة ید

 .م.د طارق الجمالأ أ. د أحمد أنور السید فاروقد. محمد  تنس

 فاروقد. محمد  أ.د محمد طلعت أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة

 د ھیام العشماوي أ. د محمد طلعت أ. د أحمد أنور السید كرة السرعة

الفرقة 
الثالثة 

تخصص 
ثاني 
 طالبات

 د ھیام العشماوي أ.د محمود الحوفي  د. محمود تركي كرة قدم

 أ.د عادل رمضان أ.د طارق عبد الرءوف أ.م.د ندي كابوه كرة السلة

 أ.د كریم مراد أ.د جمال حمادة أ.م.د ایمن مرضي كرة طائرة

 د محمد ابو سریع معبد المنعد شریف  كامل أكرمأ.م.د  كرة ید

 أ.م.د طارق الجمال أ.د جوزیف ناجي فاروقد. محمد  تنس

  أ.م.د طارق الجمال أ.د محمد طلعت أ.د جوزیف ناجي تنس طاولة
 الموافقة مع تكلیف سعادة رئیس القسم بتسلیم التشكیل إلى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب. القرار

أعضاء ھیئة التدریس من الخارج للجان العملي والشفھي (الممتحنین الطلب الُمقدم من سعادة رئیس القسم باعتماد تشكیل  -٤
 م.۱۹/۲۰۲۰لُمقررات مرحلة البكالوریوس للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الخارجین)

 الكلیة لشئون التعلیم والطالب. الموافقة مع تكلیف سعادة رئیس القسم بتسلیم التشكیل إلى وكیل القرار
 شئون الدراسات العلیا والبحوث: :رابعاـ 

 ا�خطاب الوارد للقسم من قسم الدراسات العليا �شأن إلغاء قيد الباحث�ن االتية أسما��م : -۱

 تخصص  : تنس أر�ىى محمد ماهر محمود أحمد بدوى   -١

 تخصص : تنس أر�ىى خليل                      حسام سعيد صب��  -٢

 تخصص : تنس طاولة ( دكتوراه ) عبد املنعم أحمد عبد العال السيد       -٣

 تخصص : كرة طائرة أحمد محمد أحمد أبو ذكرى                        -٤

 تخصص : كرة طائرة  ( او�� ماجست�� ) محمود خالد عبد ا�حليم بدير                -٥

 تخصص : كرة يد محمد عبد املنعم عبد الهادى عطية          -٦

 تخصص : كرة يد سارة ع�� أسد                                            -٧

 تخصص كرة قدم                     محمود عادل عبد العاطى  -٨

 تخصص : كرة قدم محمد أحمد محمود ال��برى                        -٩

 تخصص : كرة قدم عمر نا�� عطية عمر                                -١٠

 تخصص : كرة قدم محمود مر�ىى عبد ا�حميد سالمة       -١١

) بند (و) من الئحة الدراسات العليا ( الساعات املعتمدة ) وال�ي تنص ع�� ( يتم إلغاء قيد  ٦وذلك طبقا ملا نصت عليھ املادة (  
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الطالب إذا انقطع عن ��جيل ساعات الرسالة ملدة فصل�ن دراسي�ن بدون عذر مقبول �عد اق��اح مجلس القسم ا�ختص و�جنة 

افقة مجل  س ال�لية)الدراسات العليا ومو

 لباحث�ن السابقة أسما��م مع رفع االمر ا�� �جنة الدراسات العليا ومجلس ال�لية .ا إلغاء قيدي لالموافقة ع القرار
 منح درجة الماجستیر -۲

الباح��ث بقس��ـم نظری��ات وتطبیق��ات الریاض��ات الجماعی��ة  بعب��د الوھ��ااحم��د الس��ید اس��ماعیل الطل��ب المق��دم م��ن    
بحث��ھ ھ��و   الماجس��تیر وعن��وانوریاض��ات المض��رب بكلی��ة التربی��ة الریاض��یة جامع��ة مدین��ة الس��ادات لمنح��ھ درج��ة 

) وقد تكونت لجنة في ریاضة التنس للمبتدئین األساسیةتأثیر استخدام األلعاب التمھیدیة علي تعلم بعض المھارات (
 كما تكونت لجنة المناقشة والحكم :             من :األشراف 

 .محمد طلعت ابو المعاطيأ.د /  .۱
 .معبد المنعشریف محمد  -د .۲

 ..محمد طلعت ابو المعاطيأ.د /  .۱
 .جوزیف ناجي أدیب بقطر /.د أ .۲
  ._ حبیب رضا حبیب/.م.دأ .۳

بذات القسـم والكلیة والجامعة مع رف�ع االم�ر  بعبد الوھااحمد السید اسماعیل  الماجستیرمنح درجة  علىالموافقة  القرار
 الي مجلس الكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

ف�ي المدرس المساعد بالقسم لتسجیل رسالة الدكتوراة  د حسانین شافععبد الحمیمحمد خالد  /الطلب المقدم من الباحث -۳
تص�میم نم�اذج ثالثی�ة (: -برنامج كرة القدم بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قسم وس�منار ع�ام ل�ھ.  للبح�ث تح�ت عن�وان: 

وت�م إج�راء التع�دیالت المقترح�ة م�ن  )لناشئ ك�رة الق�دم المندمجةمستوي أداء بعض المھارات  علىاألبعاد وتأثیرھا 
قب��ل الس��ادة األس��اتذة بالس��منار، ولجن��ة اإلش��راف المقترح��ة م��ن مجل��س القس��م والمش��كلة م��ن الس��ادة األس��تاذة (طبق��اً 

 -للتخصص) وھم: 
  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربأستاذ كرة القدم بقسم  أ.د/محمود حسن الحوفي .۱
   نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربالمدرس بقسم  محمد الدمرداش محمد كانوند.  .۲

 الالزمة.  جراءاتإلاالموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  
في برنامج كرة القدم بالقسم المعید بالقسم لتسجیل رسالة الماجستیر  محمد محمد ذكي صالح /الطلب المقدم من الباحث -٤

تأثیر اس�تخدام ت�دریبات الرش�اقة التفاعلی�ة عل�ي (: -بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام لھ.  للبحث تحت عنوان: 
ن قب��ل الس��ادة وت��م إج��راء التع��دیالت المقترح��ة م��) الس��رعة الحركی��ة وبع��ض المتغی��رات المھاری��ة لناش��ئي ك��رة الق��دم

 -األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من السادة األستاذة (طبقاً للتخصص) وھم: 
  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربأستاذ كرة القدم بقسم  أ.د/محمود حسن الحوفي .۱

   نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربالمدرس بقسم   أ.م.د/ محمد أبو سریع .۲
 الالزمة.  جراءاتإلاالموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  
ف�ي برن�امج ك�رة المعی�دة بالقس�م لتس�جیل رس�الة الماجس�تیر  إسماء عبد الفتاح محمد فروات /الطلب المقدم من الباحثة -٥

 التعلیمی�ة المنص�ة( ت�أثیر اس�تخدام : -القدم بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام لھا.  للبح�ث تح�ت عن�وان: 
ھ جامع��ھ مدین�� الریاض��یة التربی��ةف��ي ك��رة الق��دم ل��دي طالب��ات كلی��ھ  األساس��یةتعل��م بع��ض المھ��ارات  عل��ى التفاعلی��ة
وتم إجراء التعدیالت المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم السادات )

 -والمشكلة من السادة األستاذة (طبقاً للتخصص) وھم: 
  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربأستاذ كرة القدم بقسم  أ.د/محمود حسن الحوفي .۱
   نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربالمدرس بقسم  محمود محمد رفعت تركيد.  .۲
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 الالزمة.  جراءاتإلاالموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  القرار
في برنامج كرة القدم الباحث بالقسم لتسجیل رسالة الماجستیر  حمود عبدالقادر محمود عبدالمطلبم الطلب المقدم من  -٦

عل�ى  S.A.Q(ت�أثیر اس�تخدام ت�دریبات : -بالقسم بعد أن تم عقد سمنار قس�م وس�منار ع�ام ل�ھ.  للبح�ث تح�ت عن�وان: 
تذة وت��م إج��راء التع��دیالت المقترح��ة م��ن قب��ل الس��ادة األس��ابع��ض المتغی��رات البدنی��ة و المھاری��ة لناش��ئي ك��رة الق��دم.)

  -بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من السادة األستاذة (طبقاً للتخصص) وھم: 

  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرببقسم استاذ مساعد  إبراھیمد/ أكرم كامل م.أ. .۱

  الریاضات الجماعیة وریاضات المضربنظریات وتطبیقات المدرس بقسم  محمود محمد رفعت تركي/ د. .۲
 

 الالزمة.  جراءاتإلاالموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  القرار

في برنامج التنس المعیدة بالقسم لتسجیل رسالة الماجستیر  إبراھیم شلبي طعبد الباسإسراء  /الطلب المقدم من الباحثة -۷
ش�بكة  عل�ى( تص�میم م�نھج إلكترون�ي : -بالقسم بعد أن تم عقد س�منار قس�م وس�منار ع�ام لھ�ا.  للبح�ث تح�ت عن�وان: 

وت�م إج�راء التع�دیالت المقترح�ة م�ن قب�ل الس�ادة بع�ض ن�واتج ال�تعلم لمق�رر الت�نس ) عل�ىوتأثیره  الدولیةالمعلومات 
 -األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم والمشكلة من السادة األستاذة (طبقاً للتخصص) وھم: 

  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربأستاذ العاب المضرب بقسم  جوزیف ناجي بقطرأ.د/ .۱

  نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربالمدرس بقسم  العشماويھیام عبد الرحیم محمد د. .۲
 

 الالزمة.  جراءاتإلاالموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  القرار

 خلی�ل محم�دس�اره ع�اطف فتح�ي للباحث�ة  ةوالمناقش�لتش�كیل لجن�ة الحك�م  إب�راھیمأكرم كامل الطلب المقدم من أ.م.د  -۸
والمس��جلة بدرج��ة الماجس��تیر بقس��ـم نظری��ات وتطبیق��ات الریاض��ات الجماعی��ة وریاض��ات المض��رب بكلی��ة التربی��ة 

تعل�م بع�ض المھ�ارات  المدیوالت التعلیمی�ة عل�ي استخدامتأثیر الریاضیة جامعة مدینة السادات وعنوان بحثھا ھو  (
وق�د تكون�ت  )جامع�ة مدین�ة الس�ادات –الھجومیة والتحصیل المعرفي في ك�رة الی�د لطالب�ات كلی�ة التربی�ة الریاض�یة 

 لجنة األشراف من :             كما تكونت لجنة المناقشة والحكم :
 .أ.م.د / أكرم كامل إبراھیم .۱
 .عسریأبو د/محمد صالح  م. .۲

 الحكم والمناقشة لیصبح كالتالي :وقد تم تشكیل لجنة 
 مناقشا         أ. د/محمد جمال الدین حماده .۱
 مناقشا              أ. د/محمد توفیق الولیلي .۲
 .            مشرفاأكرم كامل إبراھیم /أ.م.د .۳

 

 
 إجراءات التشكیل الالزمة.الموافقة، ورفع الموضوع للجنة الدراسات العلیا والبحوث الستكمال  

 اعتماد الخطة التنفیذیة والمستھدف من مجاالت وأنواع البحوث بالقسم -۹
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 لدراسات العلیا والبحوثالموافقة مع تكلیف سعادة رئیس القسم بتسلیم التشكیل إلى وكیل الكلیة ل القرار

۱- 

 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو
 رئیس مجلس القسم 

 
 فءوأ.د/ طارق محمد عبد الر

 

 العالقات الثقافیة بالكلیة.بشأن االطالع على الُمخاطبات الواردة من قسم  - ۱
 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار
 : شئون أعضاء ھیئة التدریسخامسا

أستاذ كرة الید بالقسم بشأن تجدی�د اإلع�ارة الخاص�ة  طارق محمد على النصیرىالطلب المقدم من األستاذ الدكتور/  -۱
 للعام الثالث علي التوالي

 الموافقة على أن یرفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار
الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ حسام حامد عبدالمجید المدرس بالقسم بشأن تجدید اإلعارة الخاصة للع�ام التاس�ع  -۲

 علي التوالي
 الموافقة على أن یرفع الموضوع لشئون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة التخاذ اإلجراءات الالزمة. القرار

ال��وارد م��ن أم��ین الجامع��ة المس��اعد (اس��تعجال ث��اني) والخ��اص بتحدی��د احتیاج��ات الكلی��ة م��ن المعی��دین الخط��اب  -۳
 م  ۲۰۲۳/۲۰۲٤حتي العام الجامعي  ۲۰۱۹/۲۰۲۰(التكلیف)  خالل الخطة الخمسیة الجدیدة من العام الجامعي 

حت��ي الع��ام الج��امعي  ۲۰۱۹/۲۰۲۰الج��امعي خ��الل الخط��ة الخمس��یة الجدی��دة م��ن الع��ام القس��م  احتیاج��اتتحدی��د  القرار
 كالتالي  :م  ۲۰۲۳/۲۰۲٤

 الشعبة م
 االجمالي عدد الھیئة المعاونة المطلوب

 مدرس  مساعد معید
 ۱ -- ۱ كرة قدم ۱
 ۱ -- ۱ كرة طائرة ۲
 ٤ -- ٤ ألعاب المضرب ۳
 ۲ -- ۲ كرة الید ٤
 ۱ -- ۱ كرة السلة ٥

  ۹ -- ۹ االجمالي


