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 مجلس قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضرب جتماعامحضر 

 م۲۰۲۰م/۲۰۱۹ العام الجامعي )۳( رقم الجلسة

 ظھراً  ۰۱٫۰۰ نھایة االجتماعتوقیت   ظھراً  ۱۱٫۰۰ االجتماع توقیت بدأ م٦/۱۱/۲۰۱۹ التاریخ 

 نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمكتب رئیس مجلس قسم  االجتماعمكان 

 :الحضورـ 
.. ت��م عق��د  عش��ر ظھ��راً  حادی��ةالالس��اعة ف��ي تم��ام  م٦/۱۱/۲۰۱۹المواف��ق  االربع��اءی��وم أن��ھ ف��ي 

ف(رئیس ءواألستاذ الدكتور/ طارق محم�د عب�دالربرئاسة  م۱۹/۲۰۲۰للعام الجامعي  )۳(رقم الجلسة 
 :وبحضور كل من، مجلس القسم)

 الوظیفة االســــم م
 عضواً  كریم مراد محمد إسماعیل مراد)/ متفرغ(د. أ  .۱
 عضواً  (متفرغ)/ محمود حسن الحوفيأ.د /   .۲
 عضواً  محمد طلعت أبوالمعاطي/ د. أ  .۳
 عضواً  أ.د / عادل رمضان بخیت  .٤
 عضواً  أ.م.د طارق الجمال  .٥
 عضواً  إبراھیمأكرم كامل  / د. م. أ  .٦
 عضواً  العظیم كابوهندا محفوظ عبد / د. م. أ  .۷
 عضواً  أیمن مرضي سعید عبدالباري / د. م. أ  .۸
 مجلس القسمأمین سر (عضو) و محمد الخفیف حشیماء عبد الفتاال / د. م. أ  .۹

 عضواً  یونس مشریف محمد عبد المنع / د. م  .۱۰
 عضواً  محمد صالح أبو سریع / د. م  .۱۱
 عضواً  د ھیام العشماوي. م  .۱۲
 عضواً  محمود محمد رفعت تركي / د. م  .۱۳
 عضواً  محمد فاروق جبر ھاشم / د. م  .۱٤
  :س القسم كل منلعتذر عن حضور مجأ

  حماده الدین جمال محمد)/ متفرغ(د. أ -١
 . بقطر أدیب ناجي جوزیف / د. أ -٢
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  االفتتاح:ـ 
  )،بسم هللا ال�رحمن ال�رحیم(الجلسة بذكر . فءوطارق محمد عبد الرالسید األستاذ الدكتور/ افتتح 

ث�م  .نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربوالترحیب بالسادة أعضاء مجلس قسم 
 ناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.انتقل سیادتھ لعرض ومُ 

 ـ أوالً: الُمصادقات:

 التصدیق على محضر الجلسة السابقة. - ۱
 السابق.تم التصدیق على الموضوعات بالمجلس  القرار

ً ـ   :اإلحاطةموضوعات   :ثانیا
 نخدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة وش��ئو نالثقافی��ة وش��ئو ق��اتالعال م��ن لقس��مع��رض الخطاب��ات ال��واردة ل -۱

ی�ا ومكتب/عمی�د الكمی�ة ووح�دة الج�ودة لب والدراس�ات العالوالط� مل�یالتع نالتدریس وش�ئو یئةھأعضاء 
 لالطالع علیھا .التدریس والییئة المعاونة  ىیئةھأعضاء  ليعرض علل IT ووحدة

 تمت االحاطة القرار

 شئون الدراسات العلیا والبحوث: :ثالثاـ 
ویحت�اج لم�د ع�ام ث�اني حی�ث كان�ت  ۳۰/۹/۲۰۱۹المد للباحث أحمد ش�عبان أحم�د النش�ار للتس�جیل ف�ي  -۱

نسبة اإلنجاز للباحث صفر% بناء علي تقریر لجن�ة االش�راف الت�ي تكون�ت لجن�ة األش�راف م�ن الس�ادة 
 االتیة أسمائھم :

 ن بكر سالم .م.د/ محمد حسی-۳أ.د/ جوزیف ناجي أدیب بقطر-۲أ.د/ محمود حسن الحوفي  -۱
 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمرمع الموافقة علي مد القید للباحث  القرار

 حیث یحتاج لمد عام أول . ۳۰/۹/۲۰۱۹المد للباحث محمد أمیر محمد أنور للتسجیل في  -۲
حیث كانت نسبة اإلنجاز للباحث صفر% بناء علي تقریر لجنة االش�راف الت�ي تكون�ت لجن�ة األش�راف 

 من السادة االتیة أسمائھم :
 أ.م.د/ أیمن مرضي عبدالباري .۳أ.د/ محمد محمد رفعت محمد -۲أ.د/ جوزیف ناجي أدیب بقطر -۱

س ل�مج ال�ي رف�ع االم�رم�ع رفض مد القید للباحث لعدم تواصلھ مع ھیئة االشراف طوال م�دة التس�جیل  القرار
 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لالك

۳- 
وتحت��اج لم��د ع��ام النتھ��اء م��ن  ۳۰/۹/۲۰۱۹الم��د للباحث��ة إیم��ان محم��د أب��و الفت��وح ی��ونس للتس��جیل ف��ي 

بن�اء عل��ي تقری�ر لجن��ة االش�راف الت��ي تكون�ت لجن��ة  %٥۰رس�التھا حی��ث كان�ت نس��بة اإلنج�از للباحث��ة 
 األشراف من السادة االتیة أسمائھم :

 أ.م.د/ دعاء محمد حسني الشلقاني . -۲أ.د/ محمد جمال الدین حمادة .              -۱

 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمرمع الموافقة علي مد القید للباحثھ  القرار
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.  ۳۰/۹/۲۰۱۸الذي انتھت المدة القانونیة للتس�جیل ف�ي  طاھر محمد محمد الشرقاويإلغاء قید الباحث  -٤
حیث كانت نسبة اإلنجاز للباحث صفر% بناء علي تقریر لجنة االش�راف الت�ي تكون�ت لجن�ة األش�راف 

 من السادة االتیة أسمائھم :
 م.د/محمد صالح أبو سریع.-۳أ.د/جوزیف ناجي أدیب بقطر.-۲أ.د/محمد طلعت أبوالمعاطي. -۱

 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمرمع الموافقة علي إلغاء القید للباحث  القرار
 :العالقات الثقافیة: ثالثا

 بشأن االطالع على الُمخاطبات الواردة من قسم العالقات الثقافیة بالكلیة. - ۱

 تم االطالع وأحیط المجلس علماً. القرار

 : شئون أعضاء ھیئة التدریس رابعا

 منح درجة الدكتوراه - ۱

نظریات وتطبیقات الریاضات  مبقسـدرس المساعد الم  محمد الدمرداش محمد كانونالطلب المقدم من 
 درج�ة ال�دكتوراه  لمنح�ھیة التربی�ة الریاض�یة جامع�ة مدین�ة الس�ادات لكب الجماعیة وریاضات المضرب

( فاعلیة الطرق الدفاعیة المستخدمة في بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تح�ت  وعنوان بحثھ ھو 
 : من  األشرافوقد تكونت لجنة سنة )  ۱۹

 أ.د / طارق محمد عبد الرءوف. .۱
 أ.م.د/ الشیماء عبد الفتاح الخفیف. .۲

 : والحكم لجنة المناقشھكما تكونت 

 الرءوف.أ.د / طارق محمد عبد  .۱
 أ.د / عادل رمضان بخیت. .۲
 أ.د / أسامة أحمد عبد العزیز النمر. .۳

ی��ة لوالك مب��ذات القس��ـ  محم��د ال��دمرداش محم��د ك��انون م��نح درج��ة ال��دكتوراهي ل��الموافق��ة ع القرار
 .الالزمة اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمروالجامعة مع 

 ترقیة لدرجة مدرس -۲

نظریات وتطبیقات الریاضات  مبقسـالمدرس المساعد   محمد الدمرداش محمد كانونالطلب المقدم من 
بوظیف�ة   والخاص بتعیینھ یة التربیة الریاضیة جامعة مدینة الساداتلكب الجماعیة وریاضات المضرب

 .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمدرس بذات القسم  ب
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 الواحدة ظھراً.في تمام الساعة  مجلس القسم اجتماع اختتمو

  المجلس سر أمین

 رئیس مجلس القسم 

    محمد الخفیف حأ.م.د/ الشیماء عبد الفتا
 الرؤوفأ.د/ طارق محمد عبد  

 

 رفع االمریة والجامعة مع لوالك مبذات القسـمدرسا  محمد الدمرداش محمد كانون  تعییني لالموافقة ع القرار
 الالزمة. اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي

بن�ات) بالموافق�ة عل�ي انت�داب  -بشأن الخط�اب ال�وارد م�ن كلی�ة التربی�ة الریاض�یة بش�بین الك�وم (بن�ین  -۳
الس��ید االس��تاذ ال��دكتور/ محم��ود حس��ن الح��وفي بواق��ع ی��ومین ف��ي االس��بوع (ك��رة قدم)للفص��ل الدراس��ي 

 م.۲۰۱۹/۲۰۲۰األول للعام الجامعي 

 .الالزمة اإلجراءاتتخاذ الیة لس الكلمج الي رفع االمرمع  الموافقھ علي الموضوع  القرار


