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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 
 م 2020م/2019 العام الجامعي  ) 6( رقم الجلسة 
 ظھراً  02.00 نھایة االجتماعتوقیت    ظھراً   1.00 االجتماع  توقیت بدأ م 2020/ 2/ 1 التاریخ  

 وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمكتب رئیس مجلس قسم نظریات  االجتماع مكان 
 :الحضورـ 

.. تم عقد الجلســة  عشر ظھراً  حادیةالالساعة في تمام  م01/02/2020الموافق  سبتالیوم أنھ في 
ف(رئیس مجلـس ءواألستاذ الدكتور/ طارق محمـد عبـدالربرئاسة  م19/2020للعام الجامعي  )5(رقم 

 :وبحضور كل من، القسم)
 الوظیفة  االســــم م 

 عضواً  حماده  الدین جمال محمد )/ متفرغ( د . أ  .1
 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد )/ متفرغ( د . أ  .2
 عضواً  (متفرغ)/ محمود حسن الحوفي أ.د /   .3
 عضواً  محمد طلعت أبوالمعاطي / د . أ  .4
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت   .5
 عضواً  . بقطر أدیب  ناجي جوزیف / د . أ  .6
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال   .7
 عضواً  إبراھیم أكرم كامل  / د . م . أ  .8
 عضواً  ندا محفوظ عبد العظیم كابوه / د . م . أ  .9

 عضواً  أیمن مرضي سعید عبدالباري  / د . م . أ  .10
 مجلس القسم أمین سر (عضو) و محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د . م . أ  .11
 عضواً  یونس  مشریف محمد عبد المنع / د . م  .12
 عضواً  محمد صالح أبو سریع  / د . م  .13
 عضواً  د ھیام العشماوي . م  .14
 عضواً  محمود محمد رفعت تركي / د . م  .15
 عضواً  محمد فاروق جبر ھاشم  / د . م  .16

  االفتتاح:ـ 
  )،بسم هللا الرحمن الــرحیم(الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسید األستاذ الدكتور/ افتتح 

ثــم  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 
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 ـ أوالً: الُمصادقات:
 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - 1

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

 نخدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة وشـئو نالثقافیـة وشـئو قـاتالعال مـن لقسـمعرض الخطابات الواردة ل -1
یـا ومكتب/عمیـد الكمیـة ووحـدة الجـودة لب والدراسات العالوالط ملیالتع نالتدریس وشئو یئةھ أعضاء 
 لالطالع علیھا .التدریس والییئة المعاونة  ىیئةھ أعضاء  ليعرض علل IT ووحدة

 :موضوعات عامة  :ثالثاـ 
 مناقشة مسودة الالئحة الموحدة الخاصة بتوحید أسم الكلیة وأسماء األقسام الواردة من لجنة القطاع 1

 وضع الئحة موحدة لكلیات التربیة الریاضیة بجمھوریة مصر العربیةأوال : 
 )كلیة علوم الحركة والریاضة وصحة المجتمع للعنوان الوارد من لجنة القطاع وھو (ثانیا  : بالنسبة 

 -ثالثا : أسماء األقسام المقترحة من لجنة القطاع :
 قسم التربیة البدنیة والصحیة -1
 علوم التدریب والریاضة قسم  -2
 علوم صحة المجتمع والنشاط البدنيقسم  -3
 قسم االدارة الریاضیة والترویح  -4

 رفض الموافقة علي اعتماد الئحة موحدة لكلیات التربیة الریاضیةأوال :  القرار 
تـم رفضـھ مـن قبـل القسـم وتـم الموافقـة علـي االقتـراح بالنسبة للعنوان الوارد من لجنة القطاع ثانیا  :

 وعلوم الریاضة) التربیة البدنیة كلیة (التالي : 
 -ثالثا  : یتقدم القسم في ھذا الموضوع باقتراحین وھم كالتالي :

 أبقاء اقسام الكلیة كما ھي  -االقتراح األول  : 
 -تتكون الكلیة من ستة أقسام لتصبح كالتالي : -االقتراح الثاني  : 

 قسم علوم الصحة -1
 قسم العلوم اإلنسانیة -2
 اإلدارة)-طرق التدریس -قسم التمرینات والجمباز وینقسم الي ثالثة شعب(التدریب الریاضي  -3
 اإلدارة)-طرق التدریس -قسم العاب القوي وینقسم الي ثالثة شعب(التدریب الریاضي  -4
-قسم الریاضات الجماعیة وریاضات المضـرب وینقسـم الـي ثالثـة شـعب(التدریب الریاضـي  -5

 اإلدارة)-طرق التدریس 
طـرق التـدریس -قسم المنازالت والریاضات المائیة وینقسم الي ثالثة شعب(التدریب الریاضي  -6

 اإلدارة)-
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 شئون الدراسات العلیا والبحوث: :رابعاـ 
 :في التربیة الریاضیة الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة  -1

للموافقة علـى  محمود حسن الحوفيد /محمد طلعت أبو المعاطي وأ.د/ ۰الطلب المقدم من لجنة االشراف أ
في التربیة الریاضـیة للباحـث/ عمـر بكـر سـالم والُمسـجل  الماجستیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة 

 :ببحث بعنوان..  م18/11/2018ریخ بتا
 ) م2018دراسة تحلیلیة لبعض متغیرات االداء الفني الھجومي بكأس العالم لكرة القدم روسیا (

 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة
نظریات وتطبیقـات الریاضـات الجماعیـة وریاضـات أستاذ العاب المضرب بقسم  د /محمد طلعت أبو المعاطي.۰أ  - 1

 السادات. جامعة مدینة -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

بقســم نظریــات وتطبیقــات الریاضــات الجماعیــة وریاضــات كــرة القــدم أســتاذ  .  محمود حسن الحوفي /أ.د  - 2
 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

  كلیة التربیة الریاضیة -قسم تدریب الریاضات الجماعيأستاذ كرة القدم بقسم   مصطفى اسماعیل ماجد  .ا.د  -3
. حلوان جامعة   - بالھرم  

كلیــة التربیــة  -اســتاذ مســاعد بقســم نظریــات وتطبیقــات ریاضــات المضــرب  د أكرم كامل ۰م۰أ  - 4
  جامعة مدینة السادات -الریاضیة 

للباحـث/  فــي التربیــة الریاضــیة  الماجســتیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الموافقة على  القرار 
ــة التخــاذ  للباحــث/ عمــر بكــر ســالم ــا بالكلی ــع الموضــوع لشــئون الدراســات العلی ــي ان یرف عل

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

للموافقة علـى تشـكیل سھا احمد نبیل  والدكتورة  محمود حسن الحوفيالطلب المقدم من لجنة االشراف.د/ 
 عاشـور محمـد محمـد جـاب هللالجنة الُمناقشة والحكم لرسـالة الماجسـتیر فـي التربیـة الریاضـیة للباحـث/ 

 :ببحث بعنوان..  م15/11/2019والُمسجل بتاریخ 
تأثیر برنامج تدریبي لالتزان الحركي علي كفاءة الجھاز الدھلیزي وتحسین بعض المھارات المندمجھ  (

 ) القدم لناشئي كرة
 : وتقترح لجنة اإلشراف أن تكون لجنة الُمناقشة والحكم مكونة من السادة األساتذة

بقســم نظریــات وتطبیقــات الریاضــات الجماعیــة وریاضــات كــرة القــدم أســتاذ  د /محمد جمال.الدین حمادة۰أ  - 1
 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

بقســم نظریــات وتطبیقــات الریاضــات الجماعیــة وریاضــات كــرة القــدم أســتاذ  .  الحوفيمحمود حسن  /أ.د  - 2
 جامعة مدینة السادات. -كلیة التربیة الریاضیة  -المضرب 

أستاذ تدریب كرة القدم بقسم تدریب الریاضات الجماعیة .بكلیة التربیة   ا.د.عمر أحمد علي  .ا.د  -3
  الریاضیة جامعة المنیا

للباحـث/  فــي التربیــة الریاضــیة  الماجســتیرتشكیل لجنة الُمناقشة والحكم لرسالة الموافقة على  القرار 
علــي ان یرفــع الموضــوع لشــئون الدراســات العلیــا بالكلیــة  عاشور محمد محمد جاب هللاللباحث/ 

 . التخاذ اإلجراءات الالزمة
 -كالتالي : للموافقة على تسجیل االبحاث الخاصة بسیادتھ وعنوانھا:. طارق الجمالالطلب الُمقدم من أ.م.د/  -3
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 مكان النشر تاریخ النشر نوعھ اسم البحث  م

لطالب كلیة بعض نواتج التعلم  تقییم ل إلكتروني اختبارتصمیم  1
مجلة جامعة مدینة السادات للتربیة   2019/ 1/1 فردى  التنسالتربیة الریاضیة لریاضة 

 البدنیة والریاضة 
علــى تعلــم بعــض مھــارات ریاضــة  التفــاعلي االفتراضيأثر الواقع  2

مجلة جامعة مدینة السادات للتربیة   2019/ 1/6 فردى  التنس واألسكواش  
 البدنیة والریاضة 

 

 الموافقة على تسجیل األبحاث الخاصة بسیادتھ، حیث أن المواضیع یقع في إطار الخطة البحثیة للقسم. القرار 

 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو 
 

 رئیس مجلس القسم المجلس  سر أمین

  
 طارق محمد عبد الرؤوف أ.د/     محمد الخفیف حأ.م.د/ الشیماء عبد الفتا

 

 : شئون أعضاء ھیئة التدریسخامسا
بشأن الموافقة علي العمـل مـدرب  الدكتور/ محمود محمد رفعت محمود تركيلطلب المقدم من السید ا -1

 ومخطط أحمال الفریق االول لكرة القدم بنادي غزل شبین وذلك في غیر أوقات العمل الرسمیة
 علي ان یكون العمل في غیر أوقات العمل الرسمیة ورفع االمر لمجلس الكلیة التخاذ الالزم . الموافقة  القرار 

 تعیین أستاذ مساعد -2
الطلــب المقــدم مــن الــدكتور /ھیــام عبــدالرحیم العشــماوي المــدرس الــدكتور بقـســم نظریــات 
وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضــرب بكلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة مدینــة 
السادات مدعومـ بنسخة من التقریر الصادر عــن اللجنــة العلمیــة الدائمــة للریاضــة المدرســیة 

ساتذة المساعدین بخصوص الموافقة علي تعــین ســیادتھا بوظیفــة بوظیفــة لترقیة األساتذة واأل
 أستاذ مساعد بذات القسـم والكلیة والجامعة وذلك بعد اجتیاز سیادتھا بنجاح لجنة الترقي

الموافقة علي تعیین الدكتور /ھیام عبدالرحیم العشماوي بوظیفــة أســتاذ مســاعد بــذات القـســم  القرار 
والجامعة مع العرض مع العرض علي مجلس الكلیة و شئون أعضاء ھیئــة التــدریس والكلیة 

 االتخاذ اإلجراءات الالزمة


	أستاذ كرة القدم بقسم قسم تدريب الرياضات الجماعي- كلية التربية الرياضية بالهرم - جامعة حلوان.
	أستاذ تدريب كرة القدم بقسم تدريب الرياضات الجماعية .بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا

