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 مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب جتماعامحضر 

 م2019م/2018 العام الجامعي (6) رقم الجلسة

 ظهرا   01.00 االجتماعنهاية توقيت   ظهرا   12.00 االجتماع توقيت بدأ م05/02/2019 التاريخ 

 مكتب رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب االجتماعمكان 

 :الحضورـ 

.. تمم عقمد الجلسمة  الثانية عشر ظهرا  في تمام الساعة  م05/02/2019الموافق  الثالثاءأنه في يوم 
ف. )رئيس مجلس ءوالدكتور/ طارق محمد عبدالراألستاذ برئاسة  م18/2019للعام الجامعي  (6)رقم 

 :وبحضور كل من، القسم(

 الوظيفة االســــم م

 مجلس القسمرئيس )عضو( و طارق محمد عبد الرؤوف /أ.د 1

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

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

 عضوا   المعاطيأ.د/ محمد طلعت أبو  4

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

 عضوا   عادل رمضان بخيت/أ.د 6

 عضوا   جوزيف ناجي أديب بقطر /أ.د 7

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

 عضوا   محمود معبد المنعمحمد  /أ.م.د 9

 عضوا   إبراهيمأكرم كامل  /أ.م.د 10

 مجلس القسمأمين سر )عضو( و عبد العظيم كابوهندا محفوظ /أ.م.د 11

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

 عضوا   يونس المنعممحمد عبدم.د/ شريف  13

 عضوا   سعيد عبدالباري يمن مرضيأم.د/  14

 عضوا   تركي محمد رفعت م.د/ محمود 15

 عضوا   الخفيف عبدالفتاح محمد م.د/ شيماء 16

 عضوا   جبر هاشم فاروقم.د/ محمد  17

  االفتتاح:ـ 
  (،بسم هللا المرحمن المرحيم)الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسيد األستاذ الدكتور/ افتتح 

 ثم  .نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربوالترحيب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
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 بجدول األعمال. ناقشة الموضوعات الواردةانتقل 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 

قمررات مرحلمة البكمالوريوس للفصمل الدراسمي  التدريسية المقدمة من رؤساء الشعبالخطة  - 1  الثمانيلم 
  م.18/2019للعام الجامعي 

قممررات مرحلممة البكممالوريوس للفصممل الدراسممي الثمماني للعممام الجممامعي  دريسمميةتالالخطممة  أعتممماد القرار لم 
 ، ومرفقة بمحضر االجتماع.م18/2019

 : شئون الدراسات العليا والبحوث:ثالثا  ـ 

لتسجيل رسالة الدكتوراة في برنامج كرة القدم  بالقسم  الباحث/ والء أمين عبدالستار عالم هللاالطلب المقدم من  - 1
  -بعد أن تم عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: 

 "ك على مستوى أداء بعض المهارات األساسية لبراعم كرة القدم جرافي اإلنفوتأثير برنامج مقترح باستخدام " 

األساتذة بالسمنار، ولجنة اإلشراف المقترحة من مجلس القسم وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة 
 -والمشكلة من السادة األستاذة )طبقا  للتخصص( وهم: 

 أ. د/ محمود الحوفي  -1
 أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية  

 أ.م.د. محمد عبدالمنعم -2
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية  

 مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات                 شريف محمد عبدالمنعم د. -3 

  جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية                                                             
 الالزمة. الستكمال اإلجراءاتالموافقة ورفع االمر الي لجنة الدراسات العليا  القرار

لتسجيل رسالة الدكتوراة في برنامج كرة القدم  بالقسم بعد أن  تامر محمد السيد الوكيلالباحث/ الطلب المقدم من  - 2
  -تم عقد سمنار قسم وسمنار عام له.  للبحث تحت عنوان: 

 " دراسة تقويمية للتحكيم في الدوري الممتاز لكرة القدم بجمهورية مصر العربية" 
اإلشراف المقترحة من مجلس القسم وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبل السادة األساتذة بالسمنار، ولجنة 

 -والمشكلة من السادة األستاذة )طبقا  للتخصص( وهم: 

 أ. د/ محمود الحوفي  -1
 أستاذ كرة القدم بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات

 جامعة مدينة السادات           -المضرب بكلية التربية الرياضية  
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 أ.م.د. سماح حالوة -2
 قسم أصول التربية الرياضية والترويحأستاذ مساعد بقسم 

 

 بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضاتمدرس              د.محمد صالح أبو سريع -3 

            جامعة مدينة السادات -المضرب بكلية التربية الرياضية                                                                   
 الالزمة. الستكمال اإلجراءاتالموافقة ورفع االمر الي لجنة الدراسات العليا  القرار

قدم ممن أ.م.د/ نمدا محفموظ  - 3 البحمث الخماص عبمدالعظيم كمابوه. للموافقمة علمى تسمجيل ونشمر الطلب الم 
 :وعنوانه..  ضمن الخطة البحثية للقسم بسيادتها

القدرة العضلية لالعبات كرة  تأثير استخدام التدريب الُمتباين خالل فترة اإلعداد على مستوى)
م ـ المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة )باللغة العربية( ـ عدد يونيو ـ الجزء الثاني ـ 3/1/2019 بتاريخ(السلة

 كلية التربية الرياضية للبنات ـ جامعة حلوان

 الموافقة على تسجيل ونشر البحث الخاص بسيادتها، حيث أن الموضوع يقع في إطار الخطة البحثية للقسم. القرار

 :العالقات الثقافية: رابعا  ـ 

 بشأن االطالع على الم خاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافية بالكلية. - 1

والقسمم يمدعم همذه البرتوكموالت لمما فيهما ممن مصملحة للطمالب ممع  تم االطالع وأحيط المجلس علمما   القرار
 .  البروتكوالتفي هذه  هاأقسامو كليات التربية الرياضية احتياجاتأدراج مراعاة 

 الواحدة ظهرا .في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو

 رئيس مجلس القسم المجلس سر أمين

  

 فءوأ.د/ طارق محمد عبد الر كابوهعبدالعظيم أ.م.د/ ندا محفوظ 
 


